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Estamos finalizando mais um Círio de Nossa Senhora de Nazaré – A Rainha da 

Amazônia.  

Percebe-se que a grande festa católica a cada ano passa por mudanças significativas. A 

midiatização do ritual católico está cada vez mais evidente. A grande novidade  deste  ano? 

Os fiéis puderam se sentir inteiramente acolhidos pela “Naza”, ao enviarem suas fotos para 

compor o cartaz do Círio. 

Nas redes de relacionamento, como Twitter e Facebook, a agitação no domingo foi 

constante. Essas redes, muitas vezes, até pautavam as mídias tradicionais, trazendo, a cada 

instante, novidades e detalhes da maior romaria católica do Brasil. Tweet de Adelaide 

Oliveira, a @misspratinha, evidencia a mudança no jornalismo, proporcionada pelas 

tecnologias digitais, ao responder para o Twitter do Círio, o @CirioOficial: “@CirioOficial 

usando informações de vcs na transmissão da #tvcultura”.  

Nota-se a quebra do tradicionalismo de algumas teorias do jornalismo, como a Agenda 

Setting, uma vez que a mídia tradicional passa, muitas vezes, a depender das redes de 

relacionamento para divulgar a informação. É claro que a festa do Círio continua sendo 

pautada pelos grandes veículos de comunicação. Só que, agora, as redes de relacionamento, 

com informações instantâneas, têm a capacidade de pautar com mais intensidade a grande 

mídia. Essa tendência tende a crescer cada dia mais.   

                                                
1 Texto gentilmente cedido pela autora à revista-memória do I CLIC: Culturas, Linguagens e Interfaces 

Contemporâneas, realizado na Universidade Federal do Pará, de 27 a 30 de setembro de 2011. 
2 Jornalista formada pela Universidade da Amazônia (Unama), em Belém/PA. Atualmente, cursa o Mestrado em 

Ciências da Comunicação na Unisinos, em São Leopoldo/RS, na linha de pesquisa: Midiatização e Processos 

Sociais. É Jornalista da Revista IHU On-Line do Instituto Humanitas Unisinos - IHU. 
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Percebe-se que a midiatização do Círio de Nazaré, porém, vai muito além da quebra de 

tradicionalismo de teorias jornalísticas. Ela quebra com a tradição da própria religião. Um 

exemplo: acender vela na capela, rezar o terço no Santuário, assistir a homilia na igreja... 

Todos esses atos de fé tornaram-se secundários. Agora, com um simples clique, o fiel-

internauta pode fazer tudo isso – e muito mais – sem sair de casa. Ou, ao menos, as formas de 

sagrado tradicionais estão cada vez mais sendo disputadas com outras formas de ser religioso 

– na internet. 

“Se você acompanha a procissão, mande sua foto para nós aqui pelo Facebook ou pelo 

Twitter com a tag #cirio2011 ou mencionando o @CirioOficial. Participe!.” Assim, o 

Facebook do Círio de Nazaré Oficial incitava os fiéis-internautas a participarem da 

atualização da rede. O perfil contou com a colaboração dos internautas que, de onde estavam, 

enviavam fotos de romeiros, promesseiros, corda, cantores, berlinda, personalidades, 

curiosidades, que imediatamente eram postadas na rede de relacionamento. Além disso,  

depoimentos de fiéis que acompanhavam a romaria de vários lugares do Brasil e do mundo 

não paravam de serem atualizados na rede.  

O próprio Círio de Nazaré Oficial frisou: “está longe de Belém e acompanhando o 

Círio pela internet? Mande sua mensagem para a gente e conte como você está unido nessa 

corrente de fé!” E as mensagens não paravam de chegar...  

No Facebook, personalidades conhecidas dos internautas, como o Periquito Do Can, 

com o seu “PeriCOP, Informa”, trazia a cada instante informações da localidade da Berlinda 

nas principais ruas da capital paraense. Tinha até internauta que não via a hora da procissão 

terminar para aproveitar o “almoço do Círio” ou as festas que viriam em seguida. “Houve 

comentários que vai rolar o reaggezinho pós Círio, será que rola?”, disse um usuário do 

Facebook. E obteve resposta instantânea: “tão falando em morma!!!”; “Ei, é uma boa!!! 

Apesar de precisar chegar bem cedo, tô topando...”. Percebe-se que, não muito diferente do 

presencial, há vários tipos de interesses e intenções nessas redes.  

O paradoxal é que, mesmo com o surgimento do mundo digital, com os indivíduos 

cada vez mais ligados à tecnologia e aos meios virtuais, as pessoas ainda continuam buscando 

o sagrado concretamente, em símbolos tão fortes e marcados no Círio, como a corda.  

O pesquisador Silvio Figueiredo, da UFPA, me explicou o porquê: “a busca do 

sagrado me parece uma característica do ser humano em todos seus momentos históricos e em 

vários tipos de cultura. Isso não mudará com a chegada de novas tecnologias, pois as religiões 

se utilizarão dessa tecnologia para continuar funcionado, e a virtualização, ou seja, o potencial 
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não ainda realizado, é bem propício ao campo da crença. Mas é sempre bom fazer a distinção 

entre religião e sagrado, pois rituais coletivos podem servir ao alcance do sagrado sem serem 

necessariamente religiosos”.  

Para ele, a corda é o elemento mais importante depois da santa, “pois representa a 

ligação entre o homem e o sagrado, sem muita mediação: é o corpo oferecido em sacrifício 

em busca do êxtase”. Então, será que com o fortalecimento das tecnologias digitais, haverá a 

corda virtual? Bem provável...  

É verdade que a igreja, como qualquer outra instituição, começa a perceber que não 

pode ficar de fora do mundo digital. Caso contrário, corre o risco de perder fiéis. No entanto, 

ela não está fazendo – ou o faz muito pouco -  uma reflexão sobre como utilizar esse meio; 

pensando o que está surgindo; que cultura começa a nascer; que modo de se fazer religião se 

estabelece; quais as consequências.  

A pergunta que fica é: que novo modo de ser religioso começa a emergir da sociedade 

em estado de midiatização, com rituais antes realizados apenas diante do altar, sendo 

propagados abundantemente pela rede, na web? Será que está iniciando uma nova era para a 

religião? Uma religião 2.0? Que consequências essas transformações  trarão para a instituição 

Igreja e para os líderes espirituais? Para essas perguntas, só o tempo poderá oferecer as 

possíveis respostas; e os trabalhos, suas relevantes contribuições.  

 


