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RESUMO 
A presente pesquisa tem por objetivo analisar registros que recobrem as áreas em pedra-
sabão do parapeito e das doze estátuas dos Profetas de Aleijadinho, no adro da Basílica do 
Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas - MG, buscando aprofundar sua 
relação com a religiosidade local, ligada ao Jubileu do Bom Jesus de Matosinhos, que 
acontece anualmente no Santuário. A pesquisa estabelece uma relação entre esses 
registros e a prática dos ex-votos, que também têm feito parte dessas tradições religiosas 
locais.  

 
PALAVRAS-CHAVE  
“Religiosidade popular”; “patrimônio”; “identidade; cultural”. 
 
 
ABSTRACT 
These research has as goal to analyze some written marks that cover the areas in soap-
stone, that has been made on Aleijadinho Twelve Prophets statues and on the surface of the 
parapet of the churchyard of Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, in Congonhas – MG, 
seeking to deepen its relation to the local religiosity, connected to the Bom Jesus de 
Matosinhos annual Jubilee. This research establishes a relation between these written marks 
and the ex-votos practice, that has been part of these local tradition.  
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Apresentação 
O barroco e rococó brasileiro e, em especial, a figura de Antônio Francisco Lisboa - 

o Aleijadinho - têm sido considerados símbolos da originalidade artística e expressão 

de identidade nacional. Aleijadinho trabalhou em Congonhas de 1776 até 1799, era 

encarregado de esculpir as imagens em madeira dos Passos da Paixão e, entre 

1800 e 1805, empenhou-se com sua equipe na elaboração das 12 estátuas em 

pedra-sabão, que hoje compõem o adro dos Profetas da Basílica do Santuário do 

Bom Senhor Jesus de Matosinhos, em Congonhas - MG. O adro dos doze Profetas 

de Aleijadinho - referência máxima de seu trabalho - além de ter sido tombado pelo 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 1939, juntamente 

com Santuário, é considerado, também, Patrimônio Mundial da Humanidade, pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura), desde 1985. 

A fé no Bom Jesus de Matozinhos originou-se em Portugal a partir de uma imagem 

encontrada à beira mar, no Distrito do Porto, em Portugal. Posteriormente, a fé no 

Bom Jesus de Matozinhos foi trazida para Congonhas pelos exploradores 

portugueses que lá estiveram em busca de ouro.  

O fato de ainda haver relevantes manifestações de cunho religioso no Santuário e 

de ele ser considerado, por parte de seus moradores, elemento fundamental de sua 

identidade, torna o tombamento e os processos de preservação mais complexos.  

 O foco desta pesquisa concentra-se na análise de registros que têm sido feitos 

nessas áreas em pedra sabão do adro dos Profetas, ao longo dos seus mais de 200 

anos de existência, sob uma perspectiva que vai além de uma interpretação 

simplista de “vandalismo”, trazendo para essa discussão, questões relacionadas às 

práticas populares religiosas, em especial, aos ex-votos, que, em Congonhas, tem 

estado totalmente ligado às comemorações do Jubileu do Bom Jesus de 

Matosinhos.  

 

1. A redescoberta de Congonhas 
Por fazer parte do Circuito do Ouro, além de possuir muitos bens tombados, 

Congonhas possui potencial para desenvolver-se economicamente no setor turístico. 
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Desde seu “redescobrimento” pelos modernistas, especialmente depois da década 

de 1930, já havia um forte indicativo desse potencial turístico para região, apontado 

pelos intelectuais da época. Em seu livro Reconquista de Congonhas, Lourival 

Gomes Machado (1960, p.33) aponta para tal questão, afirmando que, para se 

chegar a Congonhas, distante 126 km de Ouro Preto, gasta-se bastante (duzentos 

mil réis), a viagem é um belíssimo passeio, como já havia sido sugerido por Manuel 

Bandeira. Não que faltassem visitantes à Congonhas e seu Santuário, já que atrai, 

uma compacta multidão de peregrinos na primeira quinzena de setembro de cada 

ano. O que o poeta temia, já em 1938, e que ainda se podia temer, é que as 

canseiras das viagens a Ouro Preto inibissem os viajantes, que embora muito 

interessados em arte, dificilmente encarariam a aventura de chegar a Congonhas, já 

que para se chegar lá, atravessariam a extensa alça do caminho de Cachoeira-

Itabirito – São Julião, ou pela mais curta, porém desafiadora estrada imperial, que 

passa por Ouro Branco. 

Essa passagem do livro mostra questões importantes ligadas aos conflitos 

existentes ainda hoje, ligados ao Santuário e à obra de Aleijadinho. O primeiro 

conflito, diz respeito à dificuldade de se chagar à Congonhas, que, em certa medida, 

se mantém até hoje, tendo em vista não haver condução direta de algumas 

principais capitais, como Rio de Janeiro para lá, sendo necessário tomar outro 

ônibus de algumas das cidades vizinhas como Conselheiro Lafaiete, São João del-

Rei ou Belo Horizonte. O segundo seria uma espécie de divisão simbólica entre os 

visitantes do Santuário. Há os que vão interessados em estudar o barroco nacional e 

as obras de Antônio Francisco Lisboa; e os romeiros que frequentam o Santuário 

durante o mês de setembro de cada ano, para as comemorações do Jubileu do Bom 

Jesus de Matosinhos. Essas áreas não são necessariamente excludentes, contudo 

implicam diferentes práticas e representações. Antes de ser “redescoberta” pelos 

modernistas, os visitantes eram, e ainda são, a maioria dos frequentadores do 

Santuário.  

2. A fé no Senhor Bom Jesus de Matosinhos 
A história da devoção do Bom Jesus de Matosinhos (ou Bouças) está ligada 

indissociavelmente ao mar. Foi através dele que se conta que a imagem teria 

chegado à Portugal. Segundo a lenda, Nicodemus, que testemunhou o sacrifício e 
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morte de Cristo e que também teria sido responsável por guarda o Santo Sudário, 

esculpiu, a partir da imagem nele impressa, cinco estátuas em madeira da Judeia. 

Ao ser perseguido pelos judeus, lançou-as ao mar e elas se espalharam pelo 

Mediterrâneo. Três delas saíram pelo Estreito de Gibraltar para o Atlântico. Todas 

foram recolhidas e ainda hoje são veneradas. Uma estaria na Itália; outra na Síria; 

duas estariam na Espanha; e, finalmente uma em Matosinhos, Portugal, onde foi 

encontrada numa praia sem um de seus braços. A imagem foi levada para a igreja 

de São Salvador, anexa ao Mosteiro de Bouças. Foram vãs as tentativas de 

substituição do braço que estava faltando, contudo, 50 anos mais tarde, uma pobre 

mulher, cuja filha era surda-muda, levou para casa um pouco de lenha que apanhou 

na praia. Ao tentar coloca-la na lareira, verificou que um dos galhos sempre saltava 

para fora da mesma. Admirada com o sucedido, ainda mais surpresa ficou quando 

sua filha, usando sua voz, pela primeira vez, sugeria que esse galho seria o braço 

que faltava na imagem de Bom Jesus de Bouças. O braço foi levado ao Mosteiro e 

encaixado na imagem, e ali, ajustou-se perfeitamente. (LAGO BARBOSA, 2003, 

p.12) 

Fortemente marcada pelas atividades marítimas, Matosinhos foi de grande 

importância para que a fé no Bom Jesus de Matosinhos fosse trazida para o Brasil 

durante o período colonial. Os exploradores portugueses, assim como as confrarias 

religiosas que vieram de Portugal para cá, trouxeram consigo seus costumes e 

crenças quando abandonaram a metrópole para viver aqui.  

Esses imigrantes portugueses, especialmente oriundos de Matozinhos, espalharam-

se pelo território nacional através das confrarias, primeiramente, atraídos pela 

produção de cana e tabaco na região litorânea e, posteriormente, pela exploração 

aurífera na região das Minas Gerais. Foi nesse segundo momento que as confrarias 

se instalaram nessa região. Igrejas foram sendo construídas, e a fé no Bom Jesus 

de Matosinhos foi-se intensificando e se popularizando. O culto foi adotado pelas 

diferentes camadas da população, desde exploradores ricos até escravos. 

A devoção no caráter milagroso dos santos acabou sendo reforçada pelas 

adversidades sociais e econômicas que existiam na época. Além dos perigos das 

longas viagens marítimas que esses exploradores faziam em direção às colônias, 

havia a desnutrição, epidemias e as guerras travadas no Brasil contra franceses e 
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holandeses, nas quais um número considerável de homens morreram em combate. 

Entre a população pobre e desassistida, também era de se esperar que a crença em 

milagres fosse assimilada rapidamente. Logo as tradições populares foram sendo 

incorporadas, especialmente em Congonhas, ao catolicismo oficial. 

Desde a Idade Média, a Romaria tem constituído a concretização em vida do 

caminho que se faria após a morte. A condição humana não permitia uma conexão 

direta entre o religioso e Deus, havia a necessidade de intermediários para 

estabelecer essa comunicação. Dentro dessa realidade, os Santuários foram se 

tornando cada vez mais importantes no cotidiano dos fiéis como mediadores dessa 

relação entre o terreno e o divino. Segundo Lago Barbosa (2003, p.35) o contexto 

social da época era marcado pela vida religiosa, em torno das igrejas, novenas e 

festas do padroeiro e Semana Santa. Segundo a autora, o catolicismo brasileiro 

valorizava, e ainda valoriza, mais do que as missas, as novenas, as procissões, 

terços e romarias, e isso caracteriza a religiosidade de cunho marcadamente popular 

e devocional no Brasil. 

3. O Jubileu do Bom Senhor Jesus de Matosinhos (Congonhas – MG) 
No caso de Congonhas, além das comemorações da Semana Santa, há também o 

Jubileu do Senhor do Bom Jesus de Matosinhos, que já é revivido há aproximados 

duzentos e cinquenta anos, entre os dias 7 e 14 de setembro. Contudo, depois da 

instituição oficial do Jubileu, em março de 1779, pelo Papa Pio VI, o Jubileu do 

Senhor do Bom Jesus de Matosinhos tornou-se o maior evento religioso de Minas 

Gerais, atraindo mais de cento e trinta mil visitantes anuais, num período de 

aproximadamente duas semanas.  

Por ter sido concebido como pagamento a uma promessa após um milagre (um ex-

voto), o Santuário tornou-se ao longo do tempo um espaço de peregrinação de 

devotos, que aparecem de todos os cantos do Brasil e do mundo, com o intuito de 

“pagar” por graça recebida. Desse evento, muitas famílias e comerciantes locais 

tiram o sustento do ano inteiro, através da feira que acontece no entorno da Basílica, 

durante os dias do evento. (Diário Eletrônico Oficial de Congonhas, p.1). Muitos 

desses devotos dirigem-se à Sala dos Milagres, na lateral do Santuário, para deixar 

seus ex-votos (Fig. 1).  
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Fig. 1- Sala Dos Milagres do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas – MG. (foto da 

autora) 

Atualmente, a entrada principal frontal da igreja permanece fechada durante o 

evento, assim como o acesso ao adro dos Profetas. Somente é possível acessar o 

interior da Basílica através de uma entrada lateral, posterior, onde desde as 

primeiras horas da manhã forma-se a fila do beijo (Fig. 2). A fila do beijo recebe esse 

nome por tratar-se de um momento da liturgia do Jubileu do Bom Senhor Jesus de 

Matosinhos em que os fiéis beijam as extremidades de duas fitas que são colocadas 

em dois pontos da caixa de vidro onde permanece guardada a imagem do Santo. As 

fitas perpassam o “corpo” da imagem pelos pés e pelos ombros até saírem pelas 

bordas do sepulcro de vidro, que permanece o tempo todo fechada, não sendo 

permitido tocá-la diretamente. 

 Esse é o momento em que os fiéis aguardam para adentrar a nave da igreja, em 

uma enorme fila, para se aproximarem da imagem do Bom Senhor Jesus de 

Matosinhos. Segundo os responsáveis, devido ao grande número de visitantes e a 

relativa fragilidade do material, o acesso ao adro permanece fechado somente 

durante o Jubileu, para que seja mantida a integridade física das estátuas e do 
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parapeito, ambos em pedra sabão. Esse é, também, o local por onde eles passam 

para que possam celebrar as muitas missas, que, durante as comemorações do 

Jubileu, são celebradas do lado de fora da Basílica. 

 

Fig. 2 - Fila do Beijo. Lateral da Basílica. (foto da autora) 

 

4. Ex-votos e o Jubileu do Bom Jesus em Congonhas  
O Voto e os ex-votos são práticas universais, cujas raízes se perdem num tempo em 

que a magia e a religião ainda não se distinguiam no enquadramento da prática do 

misticismo. Eles são objetos ofertados aos santos como forma de agradecimento por 

um milagre recebido. Por isso, refletem a gratidão pela graça recebida, sendo um 

sinal ou signo de uma comunicação entre o céu e a terra. Assim, o ex-voto constitui 

a confirmação de que foi estabelecido um pacto entre o devoto e o orago num 

momento passado e que se perpetua até o momento presente, através da realização 

do milagre e do cumprimento de uma promessa. O ex-voto materializa e perpetua o 

agradecimento no tempo e espaço e tem como elemento subjacente a divulgação 

pública do mérito recebido por determinado devoto em detrimento de tantos outros 

não atendidos, de forma vaidosa e testemunhal. 
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A maioria da população, durante os séculos XVIII e XIX era iletrada, mesmo assim, 

havia uma grande preocupação, nos ex-votos pictóricos, com a complementação da 

informação apresentada pela imagem, sob forma escrita. Para isso, acrescentava-se 

a legenda com a narrativa do acontecido. Através da escrita, era possível não só 

individualizar o acontecimento, especificando os participantes do milagre, como era 

uma forma de guardar seus nomes e acontecimentos por mais tempo. O caráter 

comunicativo e testemunhal dos ex-votos é importante até hoje. (Fig. 3) 

 

Fig.3: Ex-voto tombado do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas- MG. 

 

O que parece em uma análise desses objetos é que a pintura era realizada 

primeiramente e que, posteriormente, acrescentava-se a legenda escrita em uma 

área que já ficava reservada, geralmente na parte inferior da pintura, para tal fim. 

Muitas vezes, podemos perceber que não havia espaço suficiente para a informação 

que o devoto queria registrar, sendo necessário fazer uso de abreviações, nem 

sempre compreensíveis. 

Os ex-votos pintados ganharam notoriedade durante a Idade Média. Chegaram ao 

Brasil por intermédio dos portugueses um pouco mais tarde, aqui também gozaram 

de muito prestígio, contudo ao longo dos anos, foram perdendo força. As razões 

apontadas para o quase desaparecimento dos ex-votos pintados são muitas. 

Podemos destacar, especialmente, a dificuldade de encontrar a madeira para a 
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pintura; a dificuldade de encontrar os “riscadores de milagres”; a facilidade de se 

encontrar novos suportes, mais baratos que a madeira; a fotografia também passa a 

fazer parte da materialidade dos ex-votos, assim como objetos pessoais ligados 

diretamente ao agraciado, como mechas de cabelo, roupas até mesmo matéria 

orgânica. É possível também encontrar garrafas ou latas de bebida, cigarros, óculos 

e demais objetos que sintetizam a graça alcançada (parar de fumar, parar de beber 

etc.). Contudo, o mais importante de todos os fatores parece ter sido a alfabetização 

de uma maior parcela da população, aliada à facilidade de acesso ao papel e ao 

lápis. Torna-se também mais fácil de ser executado pelo próprio devoto, que agora 

pode escrever a mensagem e transportá-la facilmente, já que um grande número de 

romeiros vem de regiões distantes, dias a pé, para chegar à cidade e cumprir sua 

promessa.  (Fig. 4) 

 

Fig.4 - Ex-votos deixados na Sala dos Milagres. (foto da autora)            

 

Faz-se importante, nesse momento, esclarecer que a grande maioria dos registros 

que revestem o parapeito do adro dos Profetas de Aleijadinho tratam-se de 

mensagens escritas simplificadas em que nomes, com e sem abreviações, e datas 

são representadas de forma muito semelhante aos ex-votos de papel encontrados 
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às centenas, anualmente, na Sala dos Milagres do Santuário do Bom Jesus. (Fig. 5 

e Fig. 6) 

  

Fig.5 - Ex-voto deixado na Sala dos Milagres       Fig.6 - Inscrição no parapeito no Adro. 
(foto da autora)                                                      (foto da autora) 

 

5. Ex-votos x Pichação 
No livro A Reconquista de Congonhas (1960, p. 46), Lourival Gomes Machado 

(1960: 46, grifo meu) afirma que tais inscrições seriam “deploráveis danos 

causados por romeiros ignorantes a cada setembro e ao decorrer do ano, com 

a ponta do canivete”. . Essa interpretação aproxima o ato de registrar mensagens 

no parapeito e estátuas do adro das pichações urbanas. 

Apesar de guardarem algumas características comuns, como utilizarem o espaço 

público, fazerem uso das superfícies sobre patrimônio alheio e por se tratarem de 

ações que privilegiam a mensagem escrita, a presente pesquisa tem mostrado que 

ambas ações não devem ser equiparadas ou confundidas, pois possuem 

significados culturais distintos. Fundamentalmente, as pichações interferem no 

espaço e subvertem valores, são espontâneas e efêmeras, carregando a marca da 

transgressão (GITAHY, 1999). No caso dos registros no adro dos Profetas de 

Aleijadinho, há pouca interferência no espaço, pois somente podem ser observadas 

após aproximação, ao contrário das pichações que são feitas para serem percebidas 

à distância. Além disso, não possuem caráter efêmero, muito pelo contrário, duram 

anos, talvez décadas, e fazem uso justamente da durabilidade da pedra e do valor 

simbólico religioso do Santuário para serem perpetuadas no tempo e no espaço. 

Não há, também, a ligação com a ocupação e apropriação do espaço público como 

claramente percebemos nas pichações urbanas. Pelo conteúdo de suas mensagens, 



 

 
BASTOS, Pâmela Mota. Expressões culturais no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas - MG, In 
Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o 
Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2860-2873. 

2870 

também não se percebe claramente uma tentativa de contestação de valor, ou o 

caráter transgressor, tendo em vista que as paredes do Santuário nunca terem 

aparecido pichadas, com tintas spray ou algo semelhante. Ainda que impliquem um 

dano material ao patrimônio, suas características se aproximam muito mais dos ex-

votos, servindo, essas mensagens como parte do cumprimento de promessa e como 

registro da passagem do devoto pelo Santuário do que da tentativa de vandalizar o 

lugar. (Fig. 7 e Fig. 8) 

  

Fig. 7 - Pichações no muro na Rua Uruguai-RJ.   Fig.8 - Inscrição no pedestal do profeta Joel. 
(foto da autora)                                               (foto da autora) 

 

6. Considerações Finais 
Aproximadamente a partir da década de 1980, com a intensificação dos cuidados 

com o patrimônio, o acesso ao adro torna-se proibido por decisão dos responsáveis 

locais pela Basílica; somente durante o Jubileu, evitando assim, parcialmente, que 

essas inscrições continuem sendo feitas sobre a pedra-sabão do adro. Há, também, 

vigilância de guardas municipais que se alternam, durante o horário comercial, para 

resguardar o parapeito e estátuas da Basílica. Durante a noite, há seguranças, 

contratados (pela Basílica) para fazer a segurança local. Porém, ainda assim, é 

possível encontrar registros recentes dessa atividade na parte posterior do adro, 

onde o acesso ainda é permitido durante o Jubileu. 

Essa atitude reforça a ligação entre o Jubileu do Bom Jesus de Matosinhos de 

Congonhas com o ato de registrar a pedra sabão, tendo em vista a não preocupação 

de manter o adro dos Profetas fechado durante o restante do ano, mesmo durante 

festas populares como o Carnaval ou a Paixão de Cristo. 
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Se a peregrinação dura em si o momento da caminhada e a breve 
presença no santuário, mesmo que tenha valor de permanência do 
ponto de vista espiritual, busca-se marcar de modo mais concreto 
essa presença por meio dos ex-votos que ficam como um sinal visível 
quando o peregrino se retira. É símbolo concreto a assinalar o favor 
recebido. Assim, é possível afirmar que o ex-voto é como que um 
corolário da peregrinação, da romaria. (SCARANO, Julita, 2004, p. 
27) 

A história do Santuário tem mostrado que as expressões de religiosidade popular, 

em especial a prática dos ex-votos, são de fundamental importância para tentarmos 

compreender o ato de registrar a pedra sabão do Santuário como parte de uma 

tradição ligada à peregrinação e romarias, que culminavam no pagamento de 

promessa por graça recebida, muito mais do que às pichações urbanas ou 

quaisquer tentativas de transgressão. 

Como claramente percebemos nas pichações urbanas, não há a ligação com a 

ocupação ou disputa pelo espaço público. Pelo conteúdo de suas mensagens, 

também não se percebe claramente qualquer tentativa de contestação de valor ou 

caráter transgressor. Ainda que impliquem um dano material ao patrimônio, suas 

características se aproximam muito mais dos ex-votos, servindo essas mensagens 

como parte do cumprimento de promessa e como registro da passagem do devoto 

pelo Santuário, do que tentativa de vandalizar o lugar. Levemos, ainda, em 

consideração o fato de não haver registros de pichações feitas com sprays ou tintas 

similares em nenhuma das paredes do Santuário de Congonhas. 

Podemos estabelecer uma aproximação entre esses registros feitos sobre parapeito 

e estátuas do Santuário e os ex-votos, na medida em que ambos carregam 

características comuns. A principal característica seria a utilização da escrita, quase 

sempre simplificada. Datas, nomes e siglas (que aparentemente são reduções dos 

nomes) são características comuns aos dois tipos de registros. Não há a 

preocupação com a decodificação da mensagem, para que seja compreendia 

apenas por “iniciados”, como acontece nas pichações. 

O caráter comunicativo e testemunhal dos ex-votos, mantem-se importante até hoje. 

Segundo Silva, (1981, p. 17) esse caráter testemunhal exige um processo de 

comunicação social, uma vez que é depositado em local público (o adro), para que 

seja visto pelos demais participantes da festa, a divulgação vaidosa do mérito que 
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obteve uma graça especial da sua divindade, em detrimento de tantos outros fiéis 

não atendidos.  

O Santuário do Bom Jesus acabou tornando-se, ao longo do tempo, receptáculo de 

múltiplas manifestações culturais que de alguma forma interagem, ora 

amigavelmente ora conflituosamente. Ainda que o museu seja considerado um lugar 

de legitimação e consagração das obras de arte (BOURDIEU, 2007), essas estátuas 

incorporam outros valores anteriores ao tombamento, sendo preciso aprofundar o 

estudo de suas relações sociais, para melhor compreendê-las quanto ao seu 

múltiplo valor patrimonial.  

O fato de o tombamento ter agregado um novo status ao adro, o de obra de arte, 

além do que já haviam sido construídos pelos antigos usuários (moradores, romeiros 

e peregrinos), permite-nos refletir sobre até que ponto o conflito existente entre 

essas instâncias de legitimação possa ter culminado em uma hierarquização de 

valores simbólicos, tendo o valor artístico sido sobreposto aos demais, inclusive ao 

religioso. 

As estátuas dos doze Profetas de Aleijadinho têm sido objeto de intensa discussão, 

devido à sua importância como patrimônio nacional e mundial e tendo em vista sua 

possível transferência, do adro da Basílica para o recém-inaugurado Museu de 

Congonhas. Cópias de dois dos Profetas foram feitas pelo processo de 

escaneamento tridimensional e hoje fazem parte do acervo do Museu, que tem 

planos de copiar todas elas. A ideia é utilizá-las para monitoramento do estado de 

conservação e para aprofundar os estudos das técnicas empregadas na sua 

elaboração, além de servirem como possível substituição integral ou parcial caso 

algum dano maior seja ocasionado às estátuas originais.  

As incertezas ainda continuam com relação ao futuro das mesmas, já que a situação 

em Congonhas é muito delicada. Guardar as estátuas no museu não se mostra uma 

solução definitiva para o problema da deterioração das estátuas, já que todo o 

Santuário é tombado, e transferir somente as estátuas em pedra-sabão resolveria 

parcialmente o problema, contudo moradores e demais patrimônios ainda 

continuariam em risco. Devemos pensar também no impacto social que tal remoção 

causaria aos moradores, que mantêm uma ligação simbólica identitária importante 
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com o Santuário, pois parte da sua história liga-se a história do próprio Santuário. 

Aos visitantes anuais do Jubileu, tal impacto também seria imensurável, pois eles 

mantêm uma ligação simbólico-religiosa que faz parte de suas tradições culturais. 

Acrescentemos a isso tudo que o deslocamento das estátuas para um museu 

também implicaria um deslocamento de sentido causado pela nova ambientação, 

em que grande parte de seu contexto social, principalmente religioso, se perderia. 
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