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procissão principal 



 2 – O que é? 

LUIZ BRAGA 



2 - O que é? 

 O Círio de Nazaré é uma procissão em louvor à Nossa 
Senhora de Nazaré que acontece em Belém, capital do estado 
do Pará, no segundo domingo de outubro. Em sentido amplo, 
essa festividade religiosa envolve um conjunto de celebrações 
que começam em agosto e se prolongam por toda a chamada 
“Quadra Nazarena”, período de quinze dias após o Círio 
propriamente dito.  
 Nessas celebrações, sagrado e profano 
complementam-se e formam um evento de múltiplas 
dimensões: religiosa, estética, turística, cultural, etc. Todas 
essas festividades giram em torno da devoção à uma imagem 
de madeira de Nossa Senhora de Nazaré que, segundo a 
lenda, foi “achada” por um caboclo-amazônico chamado 
Plácido, no local onde hoje se ergue a imponente Basílica de 
Nazaré. 



2 - O que é? 

Principais elementos: 
 
• As procissões do Círio e da trasladação 
• As imagens “original” e “peregrina” 
• A berlinda 
• A corda 
• O arraial 
• Os brinquedos de miriti 
• O almoço do círio 

 
 



2 - O que é? 

 
Outros elementos: 
 
• As alegorias, montadas sobre carros, que integram a 

procissão do círio: carro do Plácido, carro de D. Fuas 
Roupinho (do milagre português), o carro dos milagres, os 
carros dos anjos 

• Outras romarias que acontecem no período da festivade:  
romaria rodoviária, procissão fluvial, moto romaria, 
romaria dos ciclistas, círio das crianças 

• Cortejos e manifestações culturais e políticas  como o 
Arrastão do Círio, o Auto do Círio, e a Festa da Chiquita 
 



 3 - Trajetória 

Ilustração Wiegandt – Círio civil 
(1920) 



 trajetória 

O mito, a história, a devoção  

 Por volta de 1700, Plácido José dos Santos encontra a 
imagem de Nossa Sra. De Nazaré às margens do igarapé 
Murutucu, levando-a para sua morada e constatando no dia 
seguinte que esta desaparecerá, retornando ao local do 
“achado”, o que se repetiria por diversas vezes. 

 Sabedor do fato o governador da época mandou buscar 
a imagem trancando-a na capela do Palácio onde passaria a noite 
vigiada por soldados, mas ali não amanheceu retornado para as 
margens do igarapé onde fora encontrada 

3 - Trajetória 



 trajetória 

 

  

 

  

O mito, a história, a devoção 

 Lendas e mitos  misturam-se a fatos históricos nas 
narrativas que relatam a história do Círio de Nossa Senhora 
de Nazaré, cuja devoção no Pará teve início na cidade de 
Vigia. 
  Para satisfazer o desejo da santa, Plácido decidiu 
construir no local uma capela, mas devido a notícia ter se 
espalhado, começaram a chegar muitos curiosos que 
aumentavam a cada ano  e  também os promesseiros que 
vinham trazer “ex votos” para pagamento das promessas. Nas 
peregrinações se destacavam os círios, grandes velas de cera 
que acabaram por dar nome à procissão. 
  



 trajetória 

 Em 1791, o então presidente da Província do Pará, 
Francisco de Sousa Coutinho, ávido por fomentar o comércio 
regional paraense, organiza uma grande feira na qual os 
produtos agrícolas e extrativistas de toda a província seriam 
expostos e comercializados. Estrategicamente, Sousa Coutinho 
determinou que a feira, em 1793, deveria ocorrer no final do 
segundo semestre, na mesma época em que os devotos 
costumavam homenagear a Virgem de Nazaré.  

 Em junho de 1793,  o presidente da província adoeceu e 
fez uma promessa: se recuperasse a saúde e pudesse inaugurar 
a grande feira, levaria a imagem até o palácio do governo e, de 
lá, esta seria conduzida, em procissão, de volta à igrejinha. 
Sousa Coutinho se recuperou e, no dia 8 de setembro de 1793, 
cumpriu a promessa feita. 

 

O mito, a história, a devoção 



 trajetória 

 Também a Igreja ao tomar conhecimento do “milagre’ e da 
movimentação o primeiro bispo do Pará, D. Bartolomeu (1721-1723) 
visita a modesta ermida . 

 A grande popularidade da manifestação chama a atenção  
dos poderes instituídos - Estado e Igreja, no sentido de exercer o 
controle sobre ela. Alvo das atenções e dos interesses da Coroa e 
da Igreja, a devoção popular à Nossa Senhora de Nazaré 
caminhava para uma futura institucionalização.  

 O Círio de Nazaré revive, a cada ano, o trajeto feito pela 
Santa da capela do Palácio de volta ao local do achado nas suas 
principais procissões: a Trasladação e o círio 

 Em 2014 o Círio de Nazaré foi realizado pela 221ª vez. 

 

O mito, a história, a devoção 



VENDA DE COMIDAS TÍPICAS NO ARRAIAL, Museu do 

Círio, álbum de 1936 

O mito, a história, a devoção  

Arquivo da Basílica de Nazaré 



4 – Estratégias de valorização do bem cultural 

Acervo Museu do Círio 



   
 Inventário de referências culturais – 2000/2004; 

 Produção de vídeo; 

 Elaboração de dossiê; 

 Reconhecimento como patrimônio cultural brasileiro - 2004; 

 Identificação das formas de organização e realização da 
festividade; 

 Identificação das formas de participação da sociedade civil; 

 Participação de instituições públicas e privadas; 

 Implementação de ações de salvaguarda – Pontão de Cultura, 
oficinas e reorganização da exposição do Museu que passou 
a ter abordagem antropológica 2008/2009 

 

 
 

4 – Estratégias de valorização do bem cultural 
 

Por iniciativa do Iphan: 



4 – Estratégias de valorização do bem cultural 

Iniciativas da Arquidiocese e da diretoria da festa: 
• Concurso de redação envolvendo as escolas 
• Festival da canção mariana 
• Círio das Crianças 
• Romarias de  evangelização 
• Envolvimento das escolas na procissão, recebendo ex votos 

e depositando nos carros dos milagres 
 
Iniciativas de governo (estadual, municipal e federal): 
• Total apoio ao evento 
• Divulgação 



5 – Valor universal excepcional 



5 – Valor universal excepcional 

 A inscrição do Círio de Nazaré de Belém do Pará na 
Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da 
Humanidade representa importante contribuição  para a 
visibilidade e também para a tomada de consciência e 
encorajamento ao diálogo. Por sua dimensão simbólica, e por 
sua  grandiosidade e longevidade de mais de 219 (221) anos, 
essa importante procissão constitui manifestação exemplar de 
fraternidade e de grande transversalidade social.   
           O Círio desperta  solidariedade e comunhão entre as 
pessoas, reforça o sentido de coletividade ao mobilizar 
lembranças sociais que são recontadas todos os anos e 
reafirmam, assim, identidades e objetivos comuns. Na 
celebração do Círio, a população  paraense expressa e reforça 
aspectos identitários locais que vão desde os costumes à 
alimentação. 



5 – Valor universal excepcional 

 Nas diferentes formas de expressão de fé 
observadas no Círio podem ser identificados elementos 
tradicionais, transmitidos de geração em geração, ao lado de 
inovações que refletem a atualização constante das práticas e 
rituais associados às suas mais variadas festividades. Apesar 
de ser uma manifestação católica, fortemente marcada pela 
religiosidade popular, o Círio extrapola as fronteiras 
religiosas e  de crenças.  
       A devoção a Nossa Senhora de Nazaré está presentes no 
cotidiano da cidade e da vida dos paraenses, sendo renovada e 
ampliada nos períodos da festa. Essa devoção está expressa 
nos pequenos altares presentes nos lares, mas também nos 
comércios, bares, mercados e instituições públicas e 
bancárias. 
        



5 – Valor universal excepcional 

 Por sua abrangência e capacidade de agregação 
social, o Círio leva à superação dos conflitos existentes 
entre as formas espontâneas de expressão da devoção 
popular e as tentativas de controle e organização exercidas 
pelas autoridades eclesiásticas. E nessa dinâmica, vão sendo 
incorporadas novas procissões e ritos e ressignificados os 
símbolos e os sentidos da devoção e da festividade. 



6 – Participação da comunidade 



6 – Participação da comunidade 

 O círio de Nazaré é reconhecido como 
referência identitária por muitos grupos sociais que têm 
relação com o Pará, mas a comunidade mais diretamente 
envolvida com os processos de reconhecimento 
patrimonial e com as ações de salvaguarda. São a 
Arquidiocese de Belém, a Congregação de Padres 
Beneditinos, a Diretoria da Festa, associações católicas 
e outras da sociedade civil é que são responsáveis pela 
organização e parte da realização da Celebração. 
 Segundo estimativas oficiais do Dieese e da 
Polícia Militar, mais de 2 milhões de pessoas 
participaram do Círio de 2014.  
 
 



5 – Participação da comunidade 

 O Círio de Nazaré é reconhecido como referência 
identitária por muitos grupos sociais que têm relação com o 
Pará, mas a comunidade mais diretamente envolvida com os 
processos de reconhecimento patrimonial e com as ações de 
salvaguarda. São a Arquidiocese de Belém, a Congregação de 
Padres Beneditinos, a Diretoria da Festa, associações 
católicas e outras da sociedade civil é que são responsáveis 
pela organização e parte da realização da Celebração  
 a participação da comunidade acontece por meio de 
reuniões, consultas públicas realizadas periodicamente tanto 
para a elaboração das ações  como para sua execução, 
acompanhamento e avaliação. 
 



6 – A salvaguarda 

 As condições atuais de sustentabilidade são 
muito boas, por isso as medidas adotadas são voltadas 
para  a implementação de ações para evitar ameaças 
potenciais já identificadas. 
 As ações de salvaguarda  propostas foram 
elaboradas em diálogo com os grupos envolvidos na 
celebração  desde o período da pesquisa e produção do 
dossiê, iniciado em 2001, portanto há 13 anos. 
  



6 – A salvaguarda 

Sustentabilidade 
 

Ações de transmissão e revitalização 
• Realização de oficinas de transmissão dos saberes 

relacionados á produção dos brinquedos de miriti; 
 
• Implantar estratégias de melhoria das condições de 

produção, escoamento, comercialização e circulação 
dos brinquedos de miriti; 
 
 

 



6 – A salvaguarda 

Segurança e acessibilidade 
 
Ações de promoção e valorização 
• Articular as instituições que organizam e participam 

da festividade para elaboração de um plano de 
investimento público e privado afim de ampliart e 
melhorar a infraestrutura para recepção e 
atendimento aos visitantes e à população local; 

 
• Ampliar a estrutura da Casa de Plácido, que 

proporciona recepção, hospedagem e alimentação 
para os romeiros, melhorando as condições de 
recepção e acolhimento; 

 
 



6 – A salvaguarda 

Segurança e acessibilidade 
 
Ações de promoção e valorização 
• Fazer a mediação entre as instituições que 

organizam e participam da festa com a estrutura 
das Forças Armadas a fim de debater melhorias nas 
condições de segurança dos participantes, 
monumentos e logradouros; 

• Promover o diálogo com a Marinha do Brasil, Corpo 
de Bombeiros e demais órgãos fiscalizadores para 
que se intensifiquem os trabalhos com as 
embarcações que participam da procissão fluvial; 

 



6 – A salvaguarda 

Segurança e acessibilidade 
 
Ações de promoção e valorização 
• Melhorar a segurança e acessibilidade dos espaços 

em que ocorrem as procissões e demais atividades 
do Círio de Nazaré, com a requalificação dos espaços 
– Praça D. Pedro II, praça das mercês, Praça do 
Relógio, Praça do Carmo e Ver-o-Peso 
 

Difusão e sociabilidade 
 

Ações de identificação, documentação e pesquisa 
• Ampliar a divulgação do acervo existente no museu 

do Círio a partir de articulação do Iphan com o 
governo do estado do Pará; 



6 – A salvaguarda 

Ações de identificação, documentação e pesquisa 
• Implantar ações de difusão do círio para o grande 

público, ressaltando seus valores referenciais para a 
comunidade; 

• Fomentar ações de pesquisa e documentação para a 
constituição de novos acervos ´para o Museu do 
Círio 
 
 

 



CARTAZ DE 1906, restaurado. Acervo Basílica de Nazaré Revista Voz de Nazaré, s/d. Acervo Basílica de Nazaré 



CARTAZ 1909.  Acervo Basílica de Nazaré CAPA DO PROGRAMA  DA FESTA DE 1904. 

Acervo Basílica de Nazaré 



MISSA DO MANDATO.  Acervo Diretoria da Festa  



AUTO DO CÍRIO. Núcleo de Artes, LURDINHA RODRIGUES 

 



ARRASTÃO DO BOI PAVULAGEM. 



A PROCISSÃO DO CÍRIO. INRC, PAULO BENJAMIN 



FEIRA DE MIRITI. MARIANA SAMPAIO 



MARIANA SAMPAIO 



Maria Dorotéa de Lima 
Superintendência do Iphan no Pará 

dorotea.2sr@iphan.gov.br 
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