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O objetivo desta comunicação é promover uma reflexão acerca do Círio de Nazaré 
na condição de um evento que está circunscrito no âmbito do turismo religioso. O 
Círio de Nazaré é uma das maiores manifestações religiosas católicas do Brasil. 
Segundo dados do Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), e da Companhia 
Paraense de Turismo (PARATUR), a festa reúne cerca de dois milhões de pessoas 
em todos os cultos e procissões. É celebrada, desde 1793, na cidade de Belém do 
Pará, anualmente, no segundo domingo de outubro.  O estudo parte de uma 
questão: Círio de Nazaré atualmente é uma festa sagrada ou profana? O estudo, de 
caráter interdisciplinar, apoia-se nas reflexões de Weber (1970),Pierucci(2003), 
Bauman (2008) Figueiredo (2005), Edgar Morin (1992), Miklos (2012), entre outros.  
Conclui-se que, atualmente, em face do processo de mercantilização e 
espetacularização do fenômeno religioso, a linha que separa as duas características 
é tênue. Os conflitos que permeiam essas diferenças permitem vislumbrar muitas 
formas de conceber e diferenciar a religiosidade entre os fiéis e os clérigos. O Círio 
permite observar e vivenciar uma variedade de outras festas menores carregadas de 
símbolos profanos e pequenos rituais particulares que possibilitam a socialização e o 
sincretismo de costumes e a integração entre os que comungam do mesmo espaço. 
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MODERNIDADE E DESENCANTAMENTO DO MUNDO 

 

Para compreender o fenômeno do mercantilização e espetacularização do 

fenômeno religioso, tendo por estudo de caso o Círio de Nazaré, optamos por 

contextualiza-lo no âmbito da racionalidade moderna.  O estudo parte de uma 

questão: Círio de Nazaré atualmente é uma festa sagrada ou profana? Esse 

problema, se não completamente esclarecido pela pesquisa, ao menos é norteador 

de novas questões.  

O sociólogo alemão Max Weber forneceu os indicadores das transformações 

sociais pelas quais passou a Alemanha reforçando de maneira mais visível a Teoria 

Crítica. Em suas obras Economia e Sociedade e A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo  pontuou que o início da racionalização implicou a perda das relações 

tradicionais na sociedade  e a formaliazação dos laços sociais em mundo 

desencantado. Para Weber o desencantamento do mundo e a formalização da razão 

caminham juntos: “ Weber mostra de que maneira o mundo é depojado de seus 

aspectos místicos, sagrados e proféticos;  real torna-se mecânico, repetitivo, causal. 

O mundo assim desencantado deixa um imenso vazio na alma.” (MATOS, 1993, p. 

17). 

Flavio Pierucci propõe ao termo "desencantamento do mundo", após um 

atento levantamento das situações textuais nas quais o termo foi citado por Weber, 

dois sentidos complementares: desmagicização e perda do sentido, acrescentando a 

informação de que, nos textos de Weber, "o conceito aparece doze vezes como 

substantivo (Entzauberung) e cinco vezes como verbo"(PIERUCCI, 2003, p. 58). 

Daí, que Weber o concebesse como um processo em certa medida já estabelecido, 

mas, ao mesmo tempo, ainda em ação.  

Esse entendimento do desencantamento como um processo de longo alcance 

histórico, e não como um fenômeno pontual, é de fundamental importância, já que 

Weber o via como algo que certamente já se configurava com clareza no começo do 

século XX, e que possivelmente continuaria a se desenvolver. Sobre esse aspecto, 

Pierucci diz que Weber nos leva a crer que:  “na medida em que pode aumentar e 



crescer, o desencantamento pode se concretizar historicamente com solidez variável 

e diferentes intensidades"(PIERUCCI, 2003, p. 59). 

Max Weber partilhava a visão de que o avanço da racionalidade tinha como 

resultado uma decadência geral da cultura clássica, em especial da alemã. O 

sentido em que o processo de evolução vem ocorrendo é tal que:  “limita cada vez 

mais o alcance das escolhas efetivas abertas aos homens. Estes não só têm poucas 

alternativas como vão se tornando cada vez mais medíocres. ” (WEBER, 1970, p. 

32) 

Tudo isso é consequência do desencantamento do mundo. A humanidade 

partiu de um universo habitado pelo sagrado, pelo mágico, excepcional e chegou a 

um mundo racionalizado, material, manipulado pela técnica e pela ciência. O mundo 

de deuses e mitos foi despovoado, sua magia substituída pelo conhecimento 

científico e pelo desenvolvimento de formas de organização racionais e 

burocratizadas, e “os valores últimos e mais sublimes retiraram-se da vida pública, 

seja para o reino transcendental da vida mística, seja para a fraternidade das 

relações humanas diretas e pessoais”. Quais as conseqüências dessa 

racionalização operada por meio da ciência e da técnica? Acaso ela garantiria que 

os homens encontrem o caminho para o verdadeiro deus ou para a felicidade? Para 

o autor, isso não passa de ilusão ou de otimismo ingênuo. Mas ao menos teríamos 

hoje um conhecimento mais claro das nossas próprias condições de vida do que 

tinham os primitivos? É o próprio Weber que responde a essas indagações:   

 

A menos que seja um físico, quem anda num bonde não tem idéia de 
como o carro se movimenta. E não precisa saber. Basta-lhe poder 
contar com o comportamento do bonde e orientar sua conduta de 
acordo com essa expectativa; mas nada sabe sobre o que é 
necessário para produzir o bonde ou movimentá-lo. O selvagem tem 
um conhecimento incomparavelmente maior sobre suas ferramentas. 
(...) A crescente intelectualização e racionalização não indicam, 
portanto, um conhecimento maior e geral das condições sob as quais 
vivemos. Significa mais alguma coisa, ou seja o conhecimento ou 
crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento 
a qualquer momento. Significa principalmente, portanto, que não há 
forças misteriosas incalculáveis, mas que podemos, em princípio, 
dominar todas as coisas pelo cálculo. Isto significa que o mundo foi 
desencantado. Já não precisamos recorrer aos meios mágicos para 
dominar ou implorar aos espíritos. (...) Os meios técnicos e os 
cálculos realizam o serviço. Isto, acima de tudo, é o que significa a 
intelectualização.  (WEBER, 1970,  p. 65). 

 



Esse sentimento apontado por Weber indica uma sociedade que perdeu os 

valores tradicionais e o advento de um mundo utilitário e do prestígio do capital como 

alienação do homem no mundo.  

Essa racionalização destrói a relação direta entre os indivíduos: o contato 

direto é o das mercadorias, mediado pelo homem. O homem é transformado e 

reduzido em coisa (reificação). Em Weber as mercadorias passam a ser ativas e os 

individuos se isolam e fragmentam pela divisão social do trabalho. A automação 

reduz o homem a um apêndice da máquina, fazendo-o repetir o mesmo gesto, vazio 

de significado.  

O desencantamento do mundo criou as condições necessárias para o 

desenvolvimento do capitalismo bem como para o nascimento da cultura de massas.  

 

CULTURA DE MASSAS 

 

Foi Edgar Morin (1992) que na década de 1960 fez o melhor diagnóstico 

acerca da condição cultural das sociedades ocidentais que assistiam o processo de 

mercantilização da cultura. A isso Morin nomeou Cultura de Massas.  

Para Morin a Cultura de massa é um fenômeno típico do século XX no qual, 

grande quantidade de indivíduos distinto perdem a convivência comunitária, perdem 

a espontaneidade, a capacidade de ação, o uso das palavras para comunicar entre 

si, passando a comportar-se sem discutir, passivamente, de tal forma que o conjunto 

resulta numa massa homogeneizada. O indivíduo que integra uma massa não age 

mais, apenas reage de forma padronizada a estímulos externos. Estas reações são 

chamadas comportamentos: “as Sociedades Modernas são industriais, maciças, 

técnicas, burocráticas, capitalistas, de classes, burguesas, consumistas e 

individualistas” (p. 13) 

Nesse sentido, na cultura de massas ocorre a industrialização do espírito: “se 

processa nas imagens e nos sonhos, penetra na alma humana, ou em outras 

palavras, a colonização da alma”. Trata-se do progresso ininterrupto da técnica, 

penetrando no domínio interior do homem e derramando mercadorias culturais. 

A cultura de massa engendra uma mercadoria cultural ordinária, como 

barbitúrico do povo ou mistificação deliberada – o capitalismo desvia as massas de 



seus verdadeiros problemas.A Cultura é uma mercadoria fabricada industrialmente e 

vendida comercialmente: “vendem no varejo os ectoplasmas da humanidade” (p. 23) 

Partindo do que foi dito, podemos considerar que uma das funções mais 

evidentes da Indústria Cultural é a transformação dos bens culturais em mercadorias 

com o intuito do controle, da integração ao sistema como sustenta Rodrigo Duarte: 

 
O conceito de Indústria Cultural designa a produção de produtos 
culturais com o intuito de adaptar e integrar seus consumidores ao 
funcionamento da ordem social vigente. Diferentemente de formas 
tradicionais de entretenimento, a Indústria Cultural funciona como um 
sistema integrado, centralizando a produção, a distribuição e o 
consumo da cultura, de modo a integrá-la à esfera da reprodução 
material da sociedade e ao funcionamento do sistema capitalista 
como um todo. Como uma forma de diminuição do potencial crítico e 
de dominação da consciência das pessoas, o consumo dos produtos 
da Indústria Cultural não é uma escolha livre do consumidor, mas, 
em grande medida, determinado antecipadamente na fase de 
fabricação dos produtos. (2004, p. 40). 

 

Uma das primeiras funções por ela exercida é a narcotizante, obtida por meio 

da ênfase ao divertimento em seus produtos. Procurando a entretenimento, a 

Indústria Cultural mascara realidades intoleráveis fornecendo ocasiões de fuga da 

realidade. Trata-se, sobretudo de artifício ideológico.  

A expressão "manobra de diversão" significa exatamente uma manobra de 

desviar do caminho certo. O divertimento apresenta-se assim como inimigo mortal 

do pensamento, cujo caminho seria supostamente o da seriedade.  

 

MERCANTILIZAÇÃO DO CAMPO RELIGIOSO. 

 

Como pontua Miklos (2012) se todos os aspectos da vida social foram 

colonizados pelo “espírito do capitalismo”, a religião não passou incólume a isso. 

Como já sinalizou Marx, no Capitalismo a produção cria o consumidor. A produção 

produz não só o objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto. 

Porém, atualmente não basta apenas consumir.  Como ressalta Bauman 

(2008), é preciso também ser “consumível”, transformando a própriaaparência em  

commodity  capaz  de  ser  oferecida  tanto  para relacionamentos quanto para o 

mercado de  trabalho. Um dos sinais dessa transformação da aparência em 



commodity está no boom dos sites de relacionamento, em que o produto que se 

coloca no mercado é o próprio indivíduo.  

 
Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 
primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua 
subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira 
perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 
vendável. A “subjetividade” do “sujeito”, e a maior parte daquilo que 
essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se num 
esforço sem fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma 
mercadoria vendável. (BAUMAN, 2008, p. 20) 

 

Para ingressar de maneira competitiva nomercado, é preciso sair 

dainvisibilidade, destacando-se da massa.  Não é de estranhar que osonho 

alimentado  por  muitos  é o  de conquistar  fama  a  todo  custo,  como  se  isso  

fosse  o  verdadeiro  sentido  da  vida  e  a  única chance de conquistar a felicidade. 

Ser famoso significa simplesmente aparecer em milhares de revistas, milhões de 

telas, ser notado e comentado. Isso é crucial para ser finalmente desejado, 

cobiçado, como pretendem todas as mercadorias: “numa sociedade de 

consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que 

são feitos os sonhos e os contos de fada” (BAUMAN, 2008, p. 22) Num tempo 

altamente estetizado, ser invisível é equivalente à morte. 

Nesse cenário, emerge a "religião a la carte" em que a questão religiosa 

passa a ser opcional, de acordo com a preferência do indivíduo, uma vez que 

assistimos ao desaparecimento das verdades de fé e ao crescimento da emergência 

da subjetividade para normatizar a experiência religiosa, que passa a ser privatizada 

oferecendo ao fiel-consumidor no mercado religioso bens como: cura de doenças, 

realização no amor, sucesso dos negócios, cotidiano sem angústias, superação de 

problemas e o sentido da vida. Trata-se da Religião do consumo conforme a reflexão 

de Frei Betto: 

Essa apropriação religiosa do mercado é evidente nos shopping-
centers, tão bem criticados por José Saramago em A Caverna. 
Quase todos possuem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas. 
São os templos do deus mercado. Neles não se entra com qualquer 
traje, e sim com roupa de missa de domingo. Percorrem-se os seus 
claustros marmorizados ao som do gregoriano pós-moderno, aquela 
musiquinha de esperar dentista. Ali dentro tudo evoca o paraíso: não 
há mendigos nem pivetes, pobreza ou miséria. Com olhar devoto, o 
consumidor contempla as capelas que ostentam, em ricos nichos, os 
veneráveis objetos de consumo, acolitados por belas sacerdotisas. 
Quem pode pagar à vista, sente-se no céu; quem recorre ao cheque 



especial ou ao crediário, no purgatório; quem não dispõe de recurso, 
no inferno. Na saída, entretanto, todos se irmanam na mesa 
"eucarística" do McDonald’s.4 

 

Desse modo, apropriando-se do desejo humano de comunidade, as religiões 

sobrevivem ocupando o espaço privilegiado do acontecimento social, ou seja, o 

espaço midiático, operando uma aparente reinvenção da secularização.  

 

O CÍRIO DE NAZARÉ 

Ao apresentar o Círio de Nazaré e suas multiplicidades de significados, será 

possível compreender melhor como uma festa religiosa tão tradicional quantos esta, 

pode conter dentro de si outras pequenas festas tão únicas, singulares e ate mesmo 

profanas. Dentro desta perspectiva religiosa e turística é possível observar dois 

eventos bastante pitorescos que acontecem enquanto a Romaria passa: O Auto do 

Círio e a Festa da Chiquita. A primeira é uma manifestação cultural com os moldes 

de um carnaval de rua e que mistura aspectos profanos com sagrados e a segunda 

é inegavelmente uma festa do orgulho GLBT, ou seja, uma manifestação dos 

homossexuais de Belém do Pará e seus convidados. Olhando o Círio como um todo, 

percebemos que: 

Uma lente objetiva que se aproxima e se afasta do Círio mostra-nos 
uma mudança de perspectiva quando tentamos entender a festa. De 
longe, é um carnaval; de perto, procissão religiosa. São várias 
“festas”, não duplas, nem contraditórias, mas múltiplas. A principal 
personagem é a santa, que está em todos os lugares. Aqui e ali, nas 
casas, no interior dos oratórios ou em cima da cômoda, seja em 
imagem de gesso, seja o “retrato”. Está na parede externa das casas 
nos cartazes cujo os motivos mudam a cada ano. Está também nas 
pessoas, no botons e broches, nos bonés, nas camisas, nas fitinhas, 
tudo com a estampa ou com  o nome “Nossa Senhora de Nazaré”.No 
carro, nas bandeiras amarelas, nos barcos, nos balões e enfeites 
coloridos. Nas ruas, nos posters, outdoors, arcos, pinturas, murais. 
(FIGUEIREDO, Silvio. 2005, p. 22). 

 

 

 A partir deste momento, as percepções sobre o Círio de Nazaré 

enveredarão pelo seu lado mais profano propriamente dito, pois, o lado sagrado 
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fica evidente nas manifestações religiosas vistas todos os anos no mês de 

outubro.As representações profanas do Círio de Nazaré misturam-se o tempo 

todo com o sagrado, existe uma sinergia tão singular entre as partes, poucas 

vezes vistas em outras manifestações similares, uma vez que é possível 

entender o rito profano como algo que se concretiza em toda a sua intensidade 

como algo emocional, como um torcedor fanático pelo seu time do coração, ou 

quando alguém vê o último capítulo de sua novela preferida, sem ligações diretas 

como mitológico, com apenas alguns valores. Neste caso, a sinergia se justifica, 

pois, ainda que mito e ritual profano sejam coisas relativamente distintas, no Círio 

de Nazaré, ambos coexistem harmoniosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo o ano acontece a tradicional festa do Círio de Nazaré nas ruas de Belém 

do Pará, capital paraense. Desde o ano 1793 ele passou a existir oficialmente e 

desde então veio crescendo em relação ao número de participantes e em 

visibilidade midiática no Brasil e no mundo.Desde que a imagem original foi 

encontrada pelo caboclo Plácido, as margens do igarapé Murucutu, onde hoje se 

Figura 1: Representação artística do Círio de Nazaré 

Ilustração: Odair Mindello (2014). 



localiza a Basílica Santuário de Nazaré, Belém nunca mais foi a mesma, todos os 

anos milhões de pessoas preenchem as arruelas da cidade, colorindo-as com 

fitas, balões, fogos, velas, cartazes e ex-votos. Dados recentes apontam o Círio 

de Nazaré como a maior procissão religiosa do mundo. Mas além de ser a maior 

procissão religiosa do mundo, para o povo paraense é o evento mais importante 

do seu calendário. 

 

Nessa afirmação de identidade, em primeiro lugar, há um tempo que 
é do paraense. O Círio ocorre no mês de outubro, e muita gente 
define como o Natal dos paraenses. É como se a festa fechasse um 
ciclo temporal. O nosso ano simbólico vai de outubro a outubro. 
Então, terminada a festa, começa um outro ano, embora o ano civil 
só termine no mês de dezembro. No Pará a temporalidade é 
marcada exatamente pela festa. Em segundo lugar, é um momento 
em que os paraenses mostram a sua comida regional (ALVES, 2005, 
p. 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando Plácido encontrou a pequena imagem de madeira, jamais poderia 

imaginar que ela atrairia devotos tão rapidamente, pois, ela ganhou a fama de 

Figura 2: Basílica Santuário de Nazaré 

Fonte: Carlos Macapuna (2010). 



“milagreira” depois de um fato muito curioso acontecer: todas as vezes que se 

tentava mudar a santinha de lugar, ela misteriosamente voltava ao seu nicho 

original, ás margens do igarapé, mesmo depois de muitas tentativas e nem 

mesmo as intervenções do Estado foram capazes de fazê-la mudar de lugar. 

Para Plácido não havia alternativa a não ser construir uma pequena ermida5 para 

ela às margens do igarapé. 

O fenômeno repetiu-se várias vezes, até que o governador da época 
(a lenda não esclarece seu nome) mandou que a imagem fosse 
levada para a Capela do Palácio do Governo, onde ficou guardada 
pelos soldados, que passaram a noite em vigília, para impedir que 
alguém ali penetrasse ou de lá saísse. Mas, no dia seguinte, a santa 
foi de novo encontrada às margens do igarapé, no mesmo lugar para 
onde sempre retornava, com gotas de orvalho e carrapichos presos a 
seu manto, numa “prova” da longa caminhada através da estrada: a 
santa “viva” novamente se locomovera por seus próprios meios 
(DOSSIÊ, IPHAN. 2004, p.12). 

 

Um fato curioso sobre o Círio, é que embora o estado seja laico, existem as 

seguintes informações sobre a devoção a Virgem de Nazaré: 

Virgem de Nazaré: Patrona do Pará6 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ASSESSORIA TÉCNICA 

LEI N° 4.371, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1971. Proclama Nossa Senhora de Nazaré 
Patrona do Estado do Pará e dá outras providências. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ promulga e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° – Fica proclamada PATRONA DO ESTADO DO PARÁ NOSSA SENHORA 
DE NAZARÉ. 

Parágrafo Único – O Governo do Estado do Pará prestará, anualmente, as honras 
de Estado à padroeira dos paraenses. 

Art. 2° – A presente Lei poderá ser regulamentada pelo Governador do Estado. 

Art. 3° – Esta Lei tem sua vigência a partir do dia 10 de outubro do corrente ano. 

Palácio do Governo do Estado do Pará, 15 de dezembro de 1971. 

FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON 

                                                           
5
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6
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Governador do Estado 

Georgenor de Souza Franco 

Secretário de Estado de Governo 

 As nomeações se reafirmam todos os anos, segundo Silvio Lima Figueiredo, 

(2005, p.21) “O Círio é hoje o acontecimento fundador da sociedade paraense, se 

isso é possível, marcando sua identidade, conjugando culturas e éticas. É uma 

explosão de sentidos e paixões”. Diante dessa explosão de sentimentos e paixões, 

abre-se espaço para explorar um lado pouco conhecido do Círio, que é exatamente 

o seu lado profano e até mesmo mundano e que atrai muitas pessoas para este 

“lado B” da festa. 

 O Círio de Nazaré é composto por 13 romarias: traslado para Ananindeua, romaria 

rodoviária, romaria fluvial, moto-romaria, descida da imagem, trasladação, Círio, 

cicloromaria, romaria da juventude, romaria dos corredores, romaria das crianças, 

procissão da festa e Recírio.cada uma delas está no calendário oficial do mês de 

outubro em Belém do Pará. 

 

1.1 O AUTO DO CÍRIO 

Na sexta-feira anterior a trasladação a atração principal da noite é o Auto do Círio 

e que acontece desde 1993. Organizado pelo núcleo artístico da UFPA 

(Universidade Federal do Pará),trata-se fundamentalmente de uma encenação 

dramática e em algumas de suas passagens os atores (profissionais e amadores) 

fazem pausas para apresentar esquetes, danças, performances artísticas e 

circenses. 

 

 

 

 

 



 

Figura 3: Auto do Círio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o cortejo passar pelas arruelas do Bairro e se aproxima o grande final, 

todos os participantes e espectadores homenageiam a santa ao som de 

sambas em homenagem a “Naza”. O público participa efetivamente do 

acontecimento, reverências são feitas a padroeira dos paraenses. O Auto do 

Círio reúne a classe artística da cidade todos os anos, apresentado um 

espetáculo lúdico e colorido e que atrai milhares de pessoas às ruas do bairro 

mais antigo de Belém. 

 

2014 é um ano para viver o Patrimônio. É nesse clima que a 20ª 
edição do Auto do Círio ganhará as ruas do bairro Cidade Velha no 
próximo dia 10 de outubro. Com o tema Senhora de Todas as Artes, 
a ideia é agregar todas as vertentes artísticas envolvidas no cortejo. 
“Nós queríamos um tema que, além de caracterizar o Auto e 
comemorar os 20 anos do espetáculo, fosse capaz de mostrar a 
mistura harmônica de linguagens que ele apresenta ao reunir 
carnaval, carimbó, teatro, dança...unindo o clássico ao popular, o 
sagrado ao profano e, em tudo isso, ser pensado e vivido para a 
Senhora de Nazaré”, explica a professora Cláudia Palheta. (UFPA, 
Portal, 2014). 
 
 

 

Fonte: Eliseu Dias/Agência Pará (2013). 



Os professores Cláudia Palheta e Adriano Furtado, foram responsáveis pela 

organização do Auto do Círio de 2014, afirmam que o Auto do Círio acabou 

transformando-se em mais uma das romarias que compõem a quadra nazarena, 

tanto quando a romaria rodoviária ou a fluvial. Eles perceberam a presença de 

promesseiros reais dentro do evento, pois, o Auto é idealizado como uma forma de 

promessa. Dessa forma, hoje é apresentado como uma Arte Romaria, promessas 

reais são apresentadas a santa.Muitos dos que participam da organização e 

realização do Auto do Círio, pensam em suas fantasias e figurinos como uma forma 

de agradecimento, por isso, o Auto do Círio de 2014 foi nomeado com o tema – 

Senhora de todas as Artes. Segundo Cláudia Palheta, este esmero com as fantasias 

e figurinos é uma demonstração legítima de fé a Nossa Senhora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se inferir que o Auto do Círio já compõe a agenda turística de Belém no 

mês de outubro, pois, a manutenção da manifestação artística se deu principalmente 

pela sua aceitação da sociedade paraense de modo geral, e o seu projeto obteve o 

reconhecimento como um Bem Imaterial associado diretamente ao Círio de Nazaré, 

Figura 4: Divulgação do Auto do Círio 

Fonte: Auto do Círio (2014). 



de acordo com o IPHAN/MINC (Instituto do Patrimônio Histórico Nacional /Ministério 

da Cultura) em 2004, pelos órgãos que desenvolvem e administram o turismo no 

Pará, como um evento integrante da agenda turística de Outubro, pelo seu inegável 

e forte atrativo turístico a Belém do Pará. O Cortejo tem início às 19h, com saída em 

frente a Igreja do Carmo, na rua D. Bosco, seguindo pelas ruas Dr. Assis, Largo da 

Sé, Tomázia Perdigão até a praça D. Pedro II, no bairro da Cidade Velha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Auto do Círio proporciona ao fiel, promesseiro e expectador um olhar 

diferenciado sobre a devoção a Virgem de Nazaré, um olhar artístico e mais próximo 

das experiências reais e terrenas, como um desfile de escola de samba com um 

único tema: O Círio de Nazaré. 

 

1.2  FESTA DA CHIQUITA 

Mais surpreendente do que o Auto do Círio, a Festa da Chiquita é um 

espetáculo a parte no cenário paraense na época do Círio de Nazaré e que 

Figura 5: Dança durante o Auto do Círio. 

Fonte: Agência Pará (2014). 



acontece desde o ano de 1978, no Bar do Parque que fica localizado na Praça 

da República, centro da cidade. Assim que a Berlinda que leva a santa passa 

pela Avenida Presidente Vargas durante o trajeto da Trasladação, acontece o 

momento inegavelmente mais profano da quadra nazarena: a já tradicional Festa 

da Chiquita, que é organizada pela comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) que vivem em Belém. Vale 

ressaltar que esta manifestação não é reconhecida pela diretoria da festa de 

Nazaré.O reconhecimento desta festa vem do grande público, que lota todos os 

anos o Bar do Parque e suas imediações pela Avenida Presidente Vargas e 

Praça da República em frente ao Theatro da Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Festa da Chiquita foi criada por um grupo de pessoas que 
frequentavam o Bar do Parque, bar tradicional de Belém localizado 
na praça da República. Querendo prestar uma homenagem à Nossa 
Senhora de Nazaré e à cultura paraense, armaram um palco em 
frente ao Theatro da Paz, local mais tradicional da cidade, em plena 
praça, no qual se apresentam grupos de carimbo e artistas locais. A 
festa dura a noite toda, e os principais frequentadores são os 
homossexuais. A organização da festa entrega um prêmio ás 

Figura 6: Prêmio Veado de Ouro. 

Fonte: Blog Marinor Brito (2011). 



pessoas que se destacaram durante o ano em algumas áreas, o 
troféu tem o nome sugestivo de “Veado de Ouro”. Quando os 
romeiros começam a passar para o Círio, ainda há vestígios da festa. 
Alguns participantes deixam a festa e vão direto para o Círio. 
(FIGUEIREDO, Silvio, 2005, p.26). 

 

Eloy Iglesias é o organizador da festa há mais de 35 anos, ele constitui o núcleo 

artístico da cidade e tem grande visibilidade no cenário musical de Belém, ele afirma 

que uma das bandeiras que a festa levanta é a dos direitos dos homossexuais e que 

eles começaram esse tipo de militância muito antes do advento das paradas gay pelo 

Brasil. A Chiquita começou como uma “brincadeira” e que jamais deixou de ter este 

espírito, mas o pano de fundo é ilustrado pelas demandas de sua classe, alinhada 

aos movimentos sociais e políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Festa da Chiquita - Bar do Parque. 

Figura 7: Eloy Iglesias - Organizador da Festa da Chiquita. 

Fonte: Revista OLD/ 23 (2013). 



 

As pessoas vão até para prestigiar os shows de transformistas, travestis, 

dragqueens e misses gays, cheias de brilho e glamour com o respaldo da 

consciência política e social. Durante a festividade são entregues alguns prêmios 

bastante sugestivos:  “Veado de Ouro”, “Botina de Ouro” e “Rainha do Círio” e são 

entregues aquelas pessoas que se destacam na luta pelos direitos da comunidade 

LGBT na cidade.Todos estes movimentos que acontecem paralelamente ao Círio de 

Nazaré, geram um fluxo turístico impressionante a capital paraense todos os anos no 

mês de outubro, a seguir será possível entender melhor a magnitude do Círio em 

números e dados estatísticos. 

 
 
 

2. O TURISMO PARAENSE 
 

 
Logo que o Círio de Nazaré passou a existir em Belém, foi criada uma feira de 

produtos regionais pelo governador da Província, Souza Coutinho acabou 

estimulando a vinda de comerciantes de várias cidades da região, e o trajeto 

entre a Basílica e a Sé acabou gerando a Procissão e a Trasladação que 

conhecemos nos dias de hoje. 

 

Após quase duzentos anos depois, a Companhia Paraense de 
Turismo (Paratur), órgão criado para dinamizar a atividade turística 
no Estado do Pará, instituiu a romaria fluvial (já transformada em 
rodofluvial) na Baía do Guajará, que banha a cidade de Belém. Logo 
depois, foi inaugurado o Museu do Círio. São ações ligadas 
principalmente ao aspecto turístico de uma festa com essa 
dimensão. (FIGUEIREDO, Silvio, 2005, p.33). 

 

 

Durante a romaria principal é possível observar que existem arquibancadas 

instaladas ao longo do percurso, destinadas principalmente aos turistas que não 

estão habituados a caminhada intensa pelo mar de gente e aquelas pessoas com 

mais idade que também teriam grande dificuldade em caminhar debaixo do sol 

escaldante de Belém. 

 

 
 

Fonte: Henrique Felício/ Jornal o Liberal (2013). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até mesmo os hotéis que se localizam no percurso, enfeitam as suas 

fachadas e montam pequenas estruturas que darão lugar a arquibancadas 

exclusivas, o comércio local é aquecido tanto quanto é na época do Natal. Ainda 

existem outras atrações que encantam os turistas, como por exemplo, os pacotes 

vendidos para a romaria fluvial e a venda de lugares nas arquibancadas. 

Em 2014 o DIEESE7 (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos) e a Diretoria da Festa de Nazaré fizeram um levantamento da 

estimativa de turistas na capital paraense e cerca de 72 mil turistas estiveram em 

Belém durante as festividades. A cantora Fafá de Belém organiza há quatro anos o 

Projeto Varanda, que tem como objetivo central ajudar na divulgação do Círio, o 

projeto consiste em preparar um casarão antigo da cidade para receber artistas que 

vieram de longe e contar um pouco mais sobre a história e a tradição do Círio de 

Nazaré. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fonte: http://g1.globo.com/pa/para/cirio-de-nazare/2014/noticia/2014/10/cirio-de-nazare-encanta-

turistas-na-capital-paraense.html. Acessado em: 15/06/2015. 

Figura 9: Vistoria das arquibancadas. 

Fonte: Portal ORM (2013). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguir, algumas estimativas8 para o Círio de 2014 fornecidas pelo DIEESE, 

Paratur, Setur (Secretaria de Turismo) e ABAV-PA (Associação Brasileira das 

Agências de Viagens): 

 

A diretora executiva do Espaço São José Liberto e do programa Polo 

Joalheiro do Pará, Rosa Helena Neves, participou, na manhã desta quarta-feira (10), 

no Museu Histórico do Estado do Pará (MHEP), da apresentação dos resultados da 

Pesquisa de Perfil e de Demanda Turística do Círio de Nazaré, que integra a Agenda 

Turística do Círio. O evento foi realizado pela Secretaria de Estado de Turismo 

(Setur) e Companhia Paraense de Turismo (Paratur), juntamente com o 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará 

(Dieese). Os dados que demonstram que o Círio de Nazaré é um produto religioso e 

turístico valorizado a cada edição foram apresentados pelo titular da Setur, 

Adenauer Góes, pela diretora de Marketing da Paratur, Jacqueline Alves, e pelo 

diretor do Dieese Pará, Roberto Sena. Também participaram do evento a diretora da 

Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV-PA), Rose Larrat, e o 

superintendente regional do Norte da Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (Infraero), Abibe Ferreira Júnior. Os dados da pesquisa inédita 

representam apenas turistas de fora do Pará, sendo que já há previsão do Dieese 

                                                           
8
Fonte: Portal São José Liberto. Disponível em: 

http://www.saojoseliberto.com.br/paginas/noticias/252. Acessado em 15/06/2015. 

Figura 10: Banner da agência de viagens Vale Verde Turismo 

Fonte: Vale Verde Turismo (2015). 

http://www.saojoseliberto.com.br/paginas/noticias/252


realizar, nos próximos anos, uma nova pesquisa para mapear também o perfil do 

turista do interior do Estado.  

Entre os principais objetivos do estudo estão a reunião de informações 

visando a formação de um banco de dados e a obtenção de indicadores para o 

desenvolvimento do turismo no Pará; traçar o perfil da demanda do visitante no 

período do Círio; identificar os problemas existentes no tocante a oferta do turismo 

no período do Círio, bem como as características que possibilitem estratégias de 

conscientização em relação aos impactos culturais, humanos e sociais. 

 De acordo com Roberto Sena são esperados 82 mil turistas para o Círio 2014, 

número que deve superar os registros dos dois últimos anos, tendo em vista que, em 

2012, 76 mil turistas deixaram no Pará U$ 28 milhões e, em 2013, foram 77,9 mil 

turistas que geraram para a cadeia produtiva do turismo paraense U$ 28, 95 

milhões, o que representou um crescimento de 3, 39% na receita, percentual que 

deve ser superado no Círio deste ano. O Círio em números - O resultado da 

pesquisa aponta, ainda, a origem dos visitantes, que vêm, principalmente dos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. Outro dado informado foi que o 

público feminino representa a grande maioria dos turistas do Círio de Nazaré.  

Já a permanência média do turista na capital paraense no período, registrada 

ano passado, indica que 44,5% dos visitantes permanece, em média, seis dias na 

capital paraense. Em relação ao meio de transporte mais utilizado pelos visitantes, o 

avião está em primeiro lugar, seguido do ônibus de empresa, automóveis, barcos e 

outros. No que diz respeito às formas pelas quais o turista tomou conhecimento do 

Círio de Nazaré , as principais são por meio de amigos e parentes (63,785); através 

de rádio, TV ou filmes (13,35%) e outros (8,78%). Na opinião do turista que visita 

Belém em outubro e participa das festividades em homenagem à padroeira dos 

paraenses, os pontos positivos do Círio são, em primeiro lugar, a gastronomia. Em 

seguida vêm a hospitalidade, os pontos turísticos e a própria Festa do Círio e toda a 

programação cultural e artística relacionada a ela. A Basílica de Nazaré é o ponto 

turístico mais visitado. 

Após a coletiva, a equipe de marketing da Paratur promoveu palestras de 

qualificação com a temática do Círio e do Turismo do Pará aos profissionais que vão 

integrar o Receptivo do Círio, funcionários da Paratur e voluntários da área de 

turismo da Faculdade Pan Amazônia (Fapan). A capacitação encerrou com uma 



visita à Capela do Palácio do Governo, local de onde partiu a primeira procissão do 

Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em 1793. (Notícias, São José Liberto). 

Essa mercantilização não está presente apenas nessas 
manifestações da cultura, mas também na grande recepção de fluxos 
turísticos pelos hotéis, restaurantes e pela cidade como um todo. As 
ruas ficam cheias de romeiros, viajantes e turistas. Não se pode 
esquecer que nessa época multiplicam-se as manifestações 
culturais. As festas de santo na Amazônia tem muito em comum: há 
um primeiro momento, em que o fator econômico transforma a festa, 
que tende a uma padronização em função das trocas econômicas. 
Resulta dai a espetacularização do ritual, que passa a ser usado 
para atrair mais visitantes. (FIGUEIREDO, Silvio, 2005, p.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda essa multiplicidade existente nas Festas de Nazaré durante da época do 

Círio, proporciona múltiplo olhares e análises a respeito do fenômeno e que neste 

caso, envereda pelo viés turístico misturado ao sagrado e ao profano. 

Conclui-se que, atualmente, em face do processo de mercantilização e 

espetacularização do fenômeno religioso, a linha que separa as duas características 

é tênue. Os conflitos que permeiam essas diferenças permitem vislumbrar muitas 

formas de conceber e diferenciar a religiosidade entre os fiéis e os clérigos. O Círio 

permite observar e vivenciar uma variedade de outras festas menores carregadas de 

símbolos profanos e pequenos rituais particulares que possibilitam a socialização e o 

sincretismo de costumes e a integração entre os que comungam do mesmo espaço. 

 
 
 
 

Figura 11: Propaganda Belém Soft Hotel 

Fonte: Belém Soft Hotel (2015). 
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