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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as simbologias da cultura 

franciscana, através dos pagadores de promessas da procissão de São Francisco 

de Assis em Picos. Desse modo, escolhemos falar sobre folkcomunicação porque 

está ligada diretamente com tradições e festas populares. Utilizamos a observação 

participante para identificar símbolos, ex-votos utilizados pelos fieis durante a 

procissão do Bairro Junco em todos os aspectos peculiares da festa realizada na 

cidade de Picos. 

 

Palavras-chaves: Folkcomunicação; Igreja Católica; Pagadores de promessas; 

Procissão de São Francisco de Assis. 

 

Abstract: This article aims to analyze the symbology of Franciscan culture, through 

the procession of promises of paying of St. Francis of Assisi in Peaks. Thus, we 

chose to talk about folk communication because it is directly linked with traditions and 

festivals. Use participant observation to identify symbols, votive used by the faithful 

during the procession Junco district in all aspects peculiar party held in the city of 

Picos. 
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Introdução 

    Para Mafra (2002), a cultura é um conjunto de sabores nos quais se incorpora 

cada membro do grupo, de acordo com a sua passagem cronológica pelo processo 

de vida, mas é necessariamente um lugar de conforto, tensão, consenso e 

negociação. Entre as manifestações culturais mais populares, podemos citar as que 

dizem respeito à religiosidade. No Brasil, a religião católica reúne milhares de fiéis 

em torno dos seus dogmas: Entre as festas ou rituais tradicionais, podemos citar a 

que se dá em torno de São Francisco de Assis. 

Dito isto, este artigo trabalha as simbologias envoltas em São Francisco de 

Assis e seus pagadores de promessas. Observamos a procissão dos fiéis durante a 

missa que foi realizada no dia 4 de Outubro de 2015, no bairro Junco, em Picos. 

Além disso, abordamos a simbologia envolta no ritual católico pelos pagadores de 

promessa. Assim, analisamos a cultura franciscana representada pelas promessas 

(vestimentas marrom, imagens e símbolos) feita pelos fiéis da religião católica no 

ritual em que através da graça obtida, os pagadores de promessas voltam para 

agradecer. 

O foco principal da pesquisa é a simbologia e seus pagadores de promessas 

feitas pelos fiéis da religião católica. Neste estudo procuramos responder as 

seguintes questões-problemas: Quais os meios que os devotos utilizam para pagar 

as promessas alcançadas? Quem são os pagadores de promessas que participam 

da procissão de São Francisco de Assis? Que aspectos são identificados na festa de 

São Francisco de Assis no Bairro Junco? 

Elencamos o seguinte objetivo principal: Analisar as simbologias da cultura 

franciscana, através dos pagadores de promessa da procissão de São Francisco de 

Assis, em Picos. Tratando de forma específica queremos compreender os aspectos 

da procissão no Bairro Junco em Picos e identificar o perfil dos pagadores de 

promessas. 

De forma direta, podemos considerar que a observação participante, consiste 

na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma 

situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo 

ponto, o papel de um membro do grupo. Daí que se pode definir a observação 

participante como técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo 

a partir do interior dele mesmo. 
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Assim o trabalho se estrutura da seguinte forma: Folkcomunicação e 

Religiosidade em que está ligada à folkcomunicação; Metodologia; Simbologias na 

procissão em Picos; Considerações relacionadas à pesquisa de campo e por fim 

Referências. 

 

Folkcomunicação e Religiosidade 

       Luís Beltrão (2006) definiu a folkcomunicação como processo de informação, 

ideias, opiniões dos públicos marginalizados, através de agentes ligados á cultura e 

a religiosidade. Segundo ele, é um campo extremamente complexo, que engloba 

vários saberes, ás vezes até contraditórios, para atingir seus objetivos e dar conta a 

seus objetivos de estudo. 

A Folkcomunicação adquire cada vez mais importância pela sua natureza de 

instância mediadora entre á cultura popular, protagonizando fluxos bidirecionais e 

sedimentando processos de hibridação simbólica. Ela representa inegavelmente 

uma estratégia contra hegemonia das classes subalternas (BELTRÃO. 2006). 

Beltrão (2001) definiu a Teoria da Folkcomunicação como sendo “o processo 

de intercâmbio de informações e manifestações de opinião, ideia e atitudes de 

massa, por intermédio de agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao 

folclore”, e expôs que a importância de teoria era” a necessidade imprescindível de 

estarmos atentos a nossa forma esquisita do intercâmbio de informações e ideias 

entre os dois brasis no interesse da afirmação e do desenvolvimento nacional”. 

Segundo Marques de Melo (2006) a religiosidade, está inteiramente ligada a 

folkcomunicação, desde as festas, promessas e ex-votos. 

A promessa consiste em um pedido feito por alguém a um ser superior 

mediante a um juramento de uma recompensa a  este ser pelo êxito 

conforme a solicitação... Em termos reais nada mais é que uma relação de 

troca (PEREIRA FILHO, 2006 p. 34 - 35). 

Afinal nos dias dedicados dos santos, as igrejas realizam novas e festas religiosas e 

profanas.  

O católico fervoroso quando necessita de uma graça, faz sacrifícios, se 

humilha, pede e promete, que se a graça for alcançada, ele irá pagar a promessa. 

Isso tem sido feito há séculos pelos devotos de qual quer santo. (OUVIRES E 

SOARES, 2006, p. 485-495). 
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A fé faz com que o homem utilize diversos meios, para pedir proteção ao seu 

santo. Nesse vale tudo, velas, folhinhas, medalhas, escapulários, roupas e imagens 

são adquiridas com o objeto de tê-lo como escudos, contra diversos males e 

principalmente para conseguir alcançar diversas graças. (OURIVES E SOARES, 

2006, p.501). 

Segundo, Pereira Filho (2006) podem encontrar diversas formas de 

pagamentos de promessas. Temos como mais populares o sacrifício físico 

(autoflagelo, esforço etc.) e por abdicação (espiritual), ou seja, algo que o fiel tem 

muito apreço. Podemos citar como exemplo, pessoas que são muito ligadas a 

aparelhos celulares, essa abdicação ao mesmo é uma forma de pagamento. 

Segundo Pereira Filho, (2006) a grande importância das promessas se dá 

quando as pessoas participam de seus rituais religiosos. Como nas diversas festas 

de padroeiros da igreja católica, onde as pessoas festejam e participam pagando 

suas diversas promessas feitas aos santos, no mesmo ano ou no seguinte. 

Segundo González (1981 apud MELO, 2008), os ex-votos podem ser 

classificados de cinco maneiras: figurativos, representativos, descritivos, midiáticos e 

pictóricos. 

Figurativos: Objetos que expressam a graça obtida (partes anatômicas, 

figuras humanas, casas, animais, veículos etc). Representativo: Objetos que 

expressam metonimicamente um aspecto, elemento ou componente da totalidade do 

milagre operado (martelos ou tornos mecânicos, figurando “trabalho”, diplomas ou 

títulos, figurando “êxito escolar”, buquês de noiva, figurando sucesso, vegetais, 

veículos etc). Descritivos: Objetos que descrevem o milagre através da escrita 

(cartas, cartazes, gravuras, panfletos, faixas etc.). Midiáticos: Anúncios, veiculados 

em jornais, revistas e outros meios de comunicação e ali expostos como 

demonstração do milagre obtido. Pictóricos: Quadros pintado em madeira ou outros 

materiais, ilustrando o milagre através de imagens, símbolos e palavras 

(GONZÁLEZ, 1981 apud MELO, 2008). 

Os processos comunicacionais são explicitados por meio do pagamento das 

promessas, quando são oferecidos, velas, brinquedos, símbolos diversos, fotografia, 

amostrando e perpetuando o modo de vivência de cada sociedade e os diferentes 

grupos que a compõem (BRITO; LEITE, 2006 p. 520). 
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A religiosidade católica é popular é um campo impregnado culturalmente, que 

emerge a um grupo social apresentado ao trocar culturas diferentes dos aspectos 

lineares inerentes à doutrina cristã (MARTINS; LEITE, 2006 p.526). 

A manifestação cultural do grupo religioso passa a ser interpretada como 

um protesto simbólico, que muitas vezes não é visível, mas trata de 

estratégias de sobrevivência que as classes populares adotam dentro de 

uma sociedade que lhes nega oportunidades de trabalho e seus direitos 

legítimos mais básicos (MARTINS; LEITE, 2006 p. 527). 

 

Observação Participante 

    Após reflexões fundamentais acerca da folkcomunicação. Optamos pelo o 

método qualitativo, notando por uma análise voltada para a observação participante, 

a fim de compreender o que nós propomos nesse estudo. 

De acordo com OLIVEIRA (1943), a pesquisa qualitativa tem como objetivo 

situações complexas ou estritamente particulares, elas possuem a facilidade de 

poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, 

analisar as interações certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no processo 

de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e, permitir em 

maior grau de profundida, a interpretação das particularidades dos comportamentos 

ou atitudes dos indivíduos. 

Segundo OLIVEIRA (1943) existe situações de pesquisa que envolve 

conotações qualitativas na opinião de vários cientistas sociais, em pelo menos três 

aspectos:  

Situações em que evidencia a necessidade de substituir uma simples 

informação estatística por dados qualitativos; situações em que 

observações qualitativas são usadas como indicadores do funcionamento 

de estruturas sociais; situações em que se manifesta a importância de uma 

abordagem qualitativa para efeito de compreender aspectos psicológicos. 

Temos então estudos à análise das atitudes, motivações, expectativas, 

valores, opinião etc... 

PERUZZO (2009), a pesquisa participante tem aplicação em várias áreas do 

conhecimento, como a relação na educação, na antropologia, na sociedade, na 

administração, no serviço social e na comunicação social. Contudo, a tendência 

predominante, na produção teórica de 1980 sobre o assunto, é considerar a 



 6 

pesquisa participante como aquela baseada na interação ativa entre pesquisador e 

grupo pesquisado e, principalmente na coletiva do conhecimento com a finalidade de 

transformar o povo em sujeito político. Consiste na inserção do pesquisador no 

ambiente natural da ocorrência do fenômeno e da sua interação com a situação 

investigada. 

“A pesquisa participante envolve posições valorativas, derivadas, sobretudo 

do humanismo cristão e de certas concepções marxistas. Tanto é que a pesquisa 

suscita muita simpatia entre os grupos religiosos voltados para a ação comunitária. 

Além disso, mostra-se bastante comprometida com a minimização da relação entre 

dirigentes e dirigidos por sua razão tem se voltado, sobretudo para a investigação 

junto a grupos desfavorecidos, tais como os constituídos por operários, camponeses 

e índios etc.” (GIL, 2002, p. 56).  

A observação em equipe é mais aconselhável do que a individual, pois o 

grupo pode observar a concorrência por vários ângulos. Quando uma equipe está 

vigilante, registrando o problema na mesma área surge a oportunidade de confrontar 

seus dados posteriormente, para verificar as predisposições. (LAKATOS, MARCONI, 

2010 p. 177). 

 

Simbologias na procissão em Picos  

    A festa de São Francisco de Assis, realizada no dia 4 de Outubro na cidade 

de Picos, enaltece aspectos relacionados com a tradição e identidade do povo. 

Símbolos religiosos se misturam com uma simbologia ligada à fé. A simbologia 

principal que destacamos, foram os fiéis utilizando a vestimenta marrom que 

simboliza as vestes de São Francisco, os quais usam por determinado período como 

forma de penitência por alguma graça alcançada. 

  Objetiva-se analisar os símbolos e ex-votos utilizados pelos fiéis durante a 

procissão, e como objetivo geral analisamos as simbologias da cultura franciscana, 

através dos pagadores de promessas picoenses. Para tanto a pesquisa valeu-se de 

métodos como a observação participante durante a festa para colher dados e 

analisar a missa de São Francisco e os pagadores de promessas ali presentes. 

 De forma ampla e abrangente vai além e procura mostrar aspectos relativos 

à vida do santo, bem como pagamentos de promessas e ex-votos. Além dos 

aspectos, um que pode ser destacado está ligado às expressões da religiosidade do 
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seu povo, exemplo disso é a festa de São Francisco de Assis, que atrai inúmeros 

fiéis que pagam suas promessas, agradecendo os milagres recebidos. 

No dia 4 de Outubro de 2015, passamos a manhã analisando o 

comportamento dos pagadores de promessas. Faziam gestos com as mãos 

simbolizando a súplica e arrependimento a Deus e São Francisco, como forma não 

de adoração e sim de veneração, por tudo que esse santo representa para os fiéis 

católicos, onde depositam enorme esperança. 

Tivemos a oportunidade de ver tudo o que acontecia na procissão como 

pesquisadores e também como participantes da procissão. Vimos às diferenças nas 

vestimentas, aparências, modos e jeito como os devotos participavam do momento 

festivo em honra a São Francisco. E tudo conseguíamos ligar aos aspectos 

folkcomunicacionais, que estavam contidos. Na procissão de São Francisco de 

Assis, no Bairro Junco, percebemos diversos símbolos utilizados pelos fiéis, dentre 

eles destacamos a bata marrom que simboliza as vestes de São Francisco, pessoas 

com terços enrolados nas mãos, cabelos cortados representando ex-voto figurativos, 

fiéis carregando diversos pesos, simbolizando o sacrifício físico. 

Quando falamos especificamente da festa de São Francisco de Assis 

encontramos alguns aspectos peculiares, pois a cidade de Picos é composta de três 

paróquias e nesse momento de festa elas se juntam para festejar unidas no bairro 

Junco em honra a São Francisco. Outro ponto importante são os diversos fiéis que 

saem a pé em direção à igreja de São Francisco de Assis, como forma de penitência 

e pagamento de promessas. Encontramos uma enorme quantidade de fiéis que 

fazem promessas para outras pessoas pagarem parentes em geral, amigos, 

conhecidos, colegas de trabalho, e quando a graça é alcançada os fiéis e as 

pessoas que fizeram a promessa vão pagar a “dívida” unida. 

Os pagadores de promessas se comportavam em sintonia com a missa e a 

fé, ficavam concentrados e não mudavam o foco ou sua devoção. Alguns assistiam 

a missa de joelhos, outros com pedras na cabeça, cada um trazia consigo, seu 

comportamento individual, porém tinham em mente um ideal comunitário, que era 

agradecer a São Francisco de Assis todos os milagres alcançados. 

Os pagadores de promessas são das mais variadas classes sociais e 

gêneros, levando consigo a fé percorrendo ruas, atrás da procissão, não somente 

como outras diversas maneiras de pagar suas promessas. São pessoas religiosas 

que conseguiram alcançar seus pedidos ou como dizem, as graças obtidas através 
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do São Francisco. Observamos que os pagadores de promessas utilizam diversas 

maneiras para pagar seus pedidos. Os ex-votos são vistos em eventos religiosos e, 

não foi diferente na missa de São Francisco de Assis, pedras, vestimentas, inúmeras 

demonstrações representando então alguma graça obtida, algo relacionado à sua 

promessa deixada aos pés do santo. 

“Quadros, imagens, inscrições ou órgãos de cera ou madeira, que se oferece 

e expõe em uma igreja ou mesmo capela em comemoração a votos ou promessas 

cumpridas; milagres.” (BUARQUE DE HOLANDA, Aurélio. O dicionário da língua 

portuguesa. 3º Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 868.) 

A folkcomunicação está ligada diretamente a tradições populares, e o tema 

sobre religião tem um papel importante nos fenômenos comunicacionais populares. 

Percebemos então a representação de gestos, imagens ou objetos como forma de 

agradecer as graças tanto pedidas, quanto alcançadas. 

 

Considerações 

O tema escolhido para essa pesquisa, à procissão de São Francisco de Assis 

e seus pagadores de promessas, demonstra importância para a cultura como 

universo simbólico, com significações diversas e perspectivas acadêmicas com um 

grande destaque de estudo na comunicação. 

 E esse assunto é levado a sério que quando os pedidos são alcançados os 

fieis voltam para “pagar as promessas feitas”.  

Deste modo foi possível observar a forma de expressar fé e crença adotada 

pela igreja católica, e enquanto fenômeno folkcomunicacional, os ex-votos são 

geradores e portadores de representações sociais. 

Pudemos perceber detalhes que passavam despercebidos e enxergamos 

aquela procissão não só como um evento religioso, mas também como um evento 

folkcomunicacional. Vimos casos de pessoas com diversos tipos de ex-votos, como, 

ex-votos figurativos - objetos que expressam a graça obtida (partes anatômicas, 

figuras humanas), ex-votos representativos - objetos que expressam 

metonimicamente um aspecto, elemento ou componente da totalidade do milagre 

operado (muletas, carcaças de gesso, figurando a “saúde recuperada”). 

Observamos também, diversos sacrifícios, a vestimenta característica, tradições 

passadas de pai para filho. 
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Na procissão de Picos, no Bairro Junco, não tem salas de ex-votos, por isso 

encontramos em pouca quantidade. Ainda assim notamos que essas são formas de 

simbolizar a graça alcançada. 
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