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FESTA DA CHIQUITA: CELEBRAÇÃO LGBT Á VIRGEM DE NAZARÉ 
 
 

Paulo Sérgio das Neves Souza –SEMEC-Belém-PA 
 
 

RESUMO: O presente artigo aborda sobre a Festa da Chiquita, manifestação artística e cultura 
paraense de caráter profano-religioso que faz parte das comemorações do Círio de Nª Sª de 
Nazaré. Com o tempo, a festa tornou-se a maior manifestação da cultura LGBT da cidade de 
Belém considerada por muitos a primeira parada gay do Brasil. Durante os seus anos de 
existência, a Chiquita foi registrada, seja através da fotografia ou de vídeos ou de poemas, por 
diversos artistas residentes na cidade de Belém, bem como pelos que por ela passaram em 
função do Círio de Nazaré. Essa manifestação afirma-se politicamente e culturalmente dentro 
dessa celebração maior da Igreja Católica, em Belém do Pará, que é o Círio de Nazaré. Discuti 
questões artísticas, estéticas e de cultura visual, bem como de memória e identidades, e que 
não estão dissociadas entre si. A Festa da Chiquita é uma mistura de devoção, fé e arte LGBT. 
 
Palavras-chaves: Festa da Chiquita, LGBT e Círio de Nazaré. 
 
 
SOMMAIRE: Cet article se concentre sur la fête de Chiquita, l'expression artistique et la culture 
profane caractère para-religieuse qui fait partie des célébrations de la bougie de Notre-Dame de 
Nazareth. Au fil du temps, le parti est devenu la plus grande manifestation de la culture LGBT à 
Belém considéré par beaucoup comme le premier défilé gay au Brésil. Au cours de ses années 
d'existence, Chiquita a été enregistré, soit à travers des photographies ou des vidéos ou des 
poèmes de divers artistes vivant à Bethléem, ainsi que ceux qui passaient par elle sur la base 
du Cirio de Nazaré. Cette démonstration indique politiquement et culturellement au sein de cette 
grande fête de l'Église catholique, à Belém do Pará, qui est le Cirio de Nazaré. Discuter des 
questions de culture artistiques, esthétiques et visuelles ainsi que la mémoire et l'identité, et qui 
ne sont pas séparés les uns des autres. La fête de Chiquita est un mélange de dévotion, la foi et 
l'art LGBT.  
 
Mots-clés: Fête de Chiquita, LGBT et Círio de Nazaré. 
 
 
 
A Festa da Chiquita é uma manifestação artística e cultura paraense de caráter 

profano-religioso que faz parte das comemorações do Círio de Nª Sª de Nazaré. Com o 

tempo, a festa tornou-se a maior manifestação da cultura LGBT da cidade de Belém 

considerada por muitos a primeira parada gay do Brasil, bem como o Círio Gay de 

Belém. Durante os seus anos de existência foi registrada, seja através da fotografia ou 

de vídeos ou de poemas ou de reportagens, por diversos artistas residentes na cidade 

de Belém ou que por ela passaram em função do Círio de Nazaré.  
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Essa festividade, primeiramente, consiste na constante luta ativa de afirmação política e 

conquista de lugar da comunidade LGBT dentro de uma celebração católica maior que 

é o Círio de Nazaré, onde discute questões artísticas, estéticas e de cultura visual, bem 

como de memória e identidade que não estão dissociadas entre si, e que vêm sendo 

exaltadas durante os mais de 30 anos de acontecimento. Essa festa que na sua maioria 

é frequentada pelo público gay acontece todo ano durante as comemorações do Círio 

de Nª Sª de Nazaré. A Chiquita, como é conhecida na cidade, se constitui entre as duas 

maiores procissões religiosas que fazem parte dessas comemorações: a Transladação 

e o Círio. É realizada no sábado que antecede o Círio logo após a passagem da 

Trasladação.   

Em 2004, depois de muitas discussões entre organização da Chiquita e diretoria do 

Círio, a Festa da Chiquita foi incluída no Dossiê IPHAN sobre o registro do Círio de 

Nazaré como patrimônio imaterial. Na ocasião, todas as demais procissões e 

festividades relacionadas às festividades nazarenas, que ocorrem durante a quinzena 

do círio, foram incorporadas no registro. Porém, a Chiquita foi inicialmente retirada do 

processo devido às discriminações da Igreja Católica e da própria diretoria das festas 

do Círio por achar que uma festa de gay não pode estar inserida no contexto do Círio 

de Nª Sª de Nazaré. A partir de uma disputa envolvendo Igreja e organizadores da 

Festa da Chiquita, esta última conseguiu o direito de fazer parte do Dossiê IPHAN 

integrando as comemorações do Círio, mesmo sendo negada pela Igreja. 

A Chiquita, em 2006, foi também registrada pela cineasta Priscilla Brasil no 

documentário intitulado “As Filhas da Chiquita: o que acontece quando dois milhões de 

católicos e 40 mil gays ocupam o mesmo lugar no espaço?”. A festa serviu de objeto de 

pesquisa para alguns estudiosos que se debruçaram em estudar questões etnográficas, 

antropológicas, de religiosidade presentes na festa, mas não discutem a festa como 

manifestação artística, de produção estética e nem tampouco de constituição de cultura 

visual do universo LBGT na cidade de Belém, mesmo sendo essas pesquisas 

importantes para entender a diversidade cultural da festa.  
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O discurso da Chiquita é universal, pois além de debater questões ligadas ao campo 

artístico, mas também questões sobre identidade estabelecendo-se como movimento 

artístico e cultural necessário e de importância no ecossistema estético e de trans-

visualidade da cultura amazônica incrustada no caminhar da maior celebração religiosa 

católica do mundo: o Círio de Nª Sª de Nazaré, em Belém do Pará. 

A dimensão poética e estética presentes em corpos de travestis e transexuais que 

participam da Festa da Chiquita, bem como em outros corpos, sejam trabalhando e/ou 

transitando, apreciando, flanando, se divertindo é o cerne dessa ideologia cultural, 

política e artística em constante transformação no corpo da cidade de Belém. Com essa 

diversidade e possibilidades a cada ano a Chiquita vem abrindo um campo outro de 

discussões sobre questões de arte, estética, erotismo, identidade, cultura visual, 

diversidade sexual, memória, patrimônio etc. no campo das artes na Amazônia. São 

exibições, apresentações e constituições artísticas necessárias à cidade.  

Seus valores, sejam eles estéticos ou religiosos, são apresentados nos mais variados 

corpos que frequentam a festa como parte integrante da legitimação artístico-cultural da 

cidade, bem como no lugar onde a festa se realiza. Com isso, acredita-se que seja de 

fundamental importância estudo sobre a Festa da Chiquita investigando os processos 

de formação estética, identitárias e de cultura visual presentes na mesma, e de como 

esses processos têm contribuindo para a legitimação de valores artístico-culturais do 

lugar onde a festa se realiza e da afirmação identitárias de seus sujeitos revelando 

possibilidades de visualidades, de performances e de celebração de crença e de vida. 

A afirmação da arte como forma política, de escracho e de criatividade apresentadas na 

festa se constituem como fonte reveladora de expressão cultural e de visualidade 

amazônica dominando as mais diversas produções de imagens e de performances que 

na Chiquita são realizadas. Fonte de testemunho histórico, de patrimônio, de memória, 

de festividade, de religiosidade e de expressão artístico-cultural do ecossistema estético 

amazônico. A imagem sendo o objeto que é com seus mais diversos modos de usos e 

apropriações mantém uma íntima relação entre cultura visual e história, entre festa e 
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memória, entre religiosidade e pertencimento. Pensando nessa complexa teia que faz 

parte da realização da festa e, da festa propriamente dita, vislumbra-se possibilitar 

discussões acerca da constituição desse território sociocultural manifestado através da 

cultura imaterial dessa sociedade e do grupo de sujeitos que se encontram nesse 

espaço do recorte real chamado Festa da Chiquita.  

Os processos de formação estética, identitária e de cultura visual presente na Festa 

Chiquita, tendo como intento fundamental o discurso da imagem, e como esses vêm 

contribuído para a legitimação de valores culturais, de lugar de pertença e de sujeitos 

poéticos e políticos é discurso que percorre a recente história da festa, bem como a 

produção artística, mas expressamente a fotografia, visto que Evna Moura é uma das 

artistas em Belém que toma essa diversidade presente na celebração da festa a 

compor suas obras de arte. Abaixo, da série “Translocas”, de Evna Moura, o cantor Eloi 

Iglesias, coordenador geral da Festa da Chiquita.  

 

Figura 1: Eloi Iglesias, 2012. Foto: Evna Moura - da série Translocas. 

Essa constituição artística e social como legitimação de valores identitários, de lugar e 
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de sujeitos é afirmada, como já foi dito, entre as duas gigantescas procissões religiosas 

católicas, uma denominada de Trasladação e a outra de Círio. Acontecem, 

respectivamente, no sábado à noite e na manhã de domingo do segundo final de 

semana do mês de outubro. A Festa da Chiquita ou As Filhas da Chiquita é a 

celebração artística máxima da diversidade sexual, da cultura visual e da identidade de 

gênero paraenses, bem como da “profanação” cultural que se configura num dos 

principais pontos do trajeto realizado por fiéis da Virgem de Nª Sª de Nazaré durante 

esses dois cortejos da religiosidade católica: a Praça da República na esquina da 

Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade Belém, na frente do imponente Teatro 

da Paz. “É um misto de emoção para ver ela passar e a festa começar” 1.  

É Nesse espaço, que também é palco por onde os devotos fazem suas promessas e 

agradecem as graças alcançadas renovando a fé e a esperança na Virgem – depois da 

Transladação e antes do Círio – que gays, lésbicas, travestis, simpatizantes (e alguns 

antipatizantes), heterossexuais, bissexuais festejam ao som de carimbó, tecnobrega, 

calypson, treme e todo o aparato da musicalidade paraense sua irreverência como 

forma de devoção e gratidão à Padroeira dos paraenses, bem como a diversidade 

sexual em Belém.   

Além do alto astral do deboche, do escracho e da irreverência, nesse cenário ocorre 

uma mistura de gente, coisas, cores e sabores que estão para além do religioso e do 

profano: “Skatistas de tranças rastafári acompanham shows de reggae em palco à 

parte. Senhoras de saias comportadas cruzam com ‘infiéis’ de cabelo moicano. Casais 

heterossexuais passeiam de mãos dadas entre travestis e beijos gays de rapazes 

musculosos” 2. E, mesmo permanecendo nesse cenário profano-religioso há 35 anos, 

essa diversidade é o cerne da ferida que incomoda a Igreja Católica que insiste em não 

reconhecer a Festa da Chiquita como parte dos festejos que antecedem o Círio de 

Nazaré.  

A festa, que iniciou no final dos anos 70 com o nome de a “Festa das Filhas da 

Chiquita”, desde 1979, já reunia vários grupos de intelectuais, poetas, jornalistas, 
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fotógrafos, artistas plásticos, atores, políticos, cantores e público em geral do cenário 

belenense. As origens da Festa remontam os anos de 1975 e 1976, quando no período 

do carnaval “[...] grupos homossexuais e simpatizantes de Belém organizaram um bloco 

carnavalesco que saía das proximidades do extinto presídio São José 3, percorrendo as 

ruas do centro da cidade, até o Bar do Parque” 4. Em 1978, a festa já se achava 

organizada aos redores desse bar situado na Praça da República, ao lado do 

imponente Teatro da Paz. Com o tempo, a festa tornou-se a maior manifestação da 

cultura LGBT da cidade de Belém.  

Em 2004, a Festa da Chiquita foi registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional como parte integrante do processo de registro do Círio de Nª Sª de 

Nazaré, considerada patrimônio imaterial da cultura nacional. Mesmo sendo 

reconhecida como tal, a Igreja Católica e grande parte da sociedade de Belém não 

reconhecem a festa como manifestação cultural e de memória da cidade e das 

comemorações do Círio de Nazaré devido ser considerada profana, de agressão a 

Virgem, bem como ser organizada e frequentada, na sua maioria, por homossexuais. 

“As diversas referências ao Círio e à própria Nossa Senhora de Nazaré na festa das 

filhas da Chiquita apresentam, assim, um caráter de resistência, de contestação, de 

busca de espaço e reconhecimento social pelos homossexuais” (IPHAN, 2006, p. 59). 

Com os anos, a festa se tornou um grandioso evento que faz parte do calendário das 

comemorações do Círio de Nª Sª de Nazaré que acontece todo o mês de outubro. 

A Festa da Chiquita é um estado de triunfo para grande parte da população de Belém e 

para os que vêm de fora. “Festa é estado de graça alcançada: Festa do Sairé, Festa de 

Nazaré, Festa da Marujada, Festa de São Benedito, Festa de Santo Antônio” 5. A festa 

faz parte do ritual sublime e de devoção em Belém, onde nem somente Apolíneo e nem 

somente Dionísio, mas todos que querem participam da Festa construindo a arte, a 

memória, a cultura estético-visual e de identidade da cidade, do lugar político de 

pertencimento como, inclusive, de pagamento de promessa alcançada por muitos 

“navegantes”. Hoje, navegantes sem barcos, mas de carros, de carros dos milagres. 
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Promesseiros/festeiros que se afirmam na festa religiosa/profano entre as suas duas 

grandes procissões: Trasladação e Círio. Festa de tempo de afirmação cultural e 

devocional, “[...] mítico, cíclico, o tempo sagrado, festivo, lúdico, é interrupção do tempo 

morto, tempo de lágrimas, tempo ruim, contraditório” 6. Esse tempo, também é tempo 

da Festa da Chiquita que se justifica como atitude triunfal e de superação de conflitos 

deflagrados no ar, como os fogos de artifícios que explodem na fachada da Basílica de 

Nazaré.  

 

Figura 2. Trans, 2012. Foto: Evna Moura - da série Translocas. 

Segundo o IPHAN (2006), entre tantas comemorações ligadas ao Círio da Virgem de 

Nazaré a Festa da Chiquita não é organizada pela irmandade da Festa Católica, pois tal 

manifestação é constantemente repudiada por sua diretoria, bem como por seus 

sacerdotes. Marcio Couto Henrique (2011) foi um dos pesquisadores que participou, 

desde 2001, do processo de registro e da pesquisa sobre o Círio de Nª Sª de Nazaré 

como patrimônio cultural imaterial brasileiro. O pesquisador aborda que esse repúdio da 
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diretoria dos festejos da festa de Nazaré em relação à Festa da Chiquita de não aceita-

la como parte dessas comemorações sofreu várias tensões.  

No campo dos constrangimentos, cito aquele que foi, a meu ver, o maior 
de todos, motivo de calorosas discussões com os membros da Diretoria 
da Festa: a manifesta vontade dos diretores no sentido de excluir do 
inventário e do dossiê final a Festa da Chiquita, vista por eles como 
prática profana, ofensiva, sem relação alguma com o Círio de Nazaré 7. 

Por causa desses conflitos, o texto que integra o Dossiê IPHAN I Círio de Nazaré 

(2006) é ínfimo diante do que a Festa da Chiquita representa para a memória, a arte e a 

cultura da cidade de Belém, bem como para o patrimônio imaterial brasileiro. Essa 

manifestação que completou 35 anos de realização no ano de 2013 necessita de um 

estudo bem mais aprofundado e consistente em relação a sua história, a sua memória e 

sobre esse espaço político conquistado a duras penas pelos sujeitos que compõem a 

festa, independente dos quereres religiosos, pois o texto sobre a festa demonstra 

visivelmente os constrangimentos políticos sofridos, já citados em Henrique (2011). 

A produção artística, celebrativa e identitária dessa manifestação festiva e cultural de 

religiosidade e fé e, sobretudo, organizada por homossexuais é o ponto nevrálgico da 

resistência católica. São necessários diálogos permanentes estabelecendo consciência 

crítica como maneira eficaz da consolidação de uma ação em constante defesa do 

patrimônio artístico-cultural comum e da valorização e revitalização da memória 

individual e coletivizada. De outra forma é acender uma chama a iluminar o não saber o 

que somos e nem de onde viemos a trilhar o caminho do não saber para onde vamos. 

Preservar a arte, a memória e [re] afirmar identidades consiste também em possibilitar a 

intercomunicabilidade histórica.  

Durante tempos estamos assistindo o configurar-se do resguardo da memória individual 

e coletiva através dos processos de produção e de veiculação de imagens, inclusive da 

própria memória da fotografia contemporânea. Estes códigos de preparação imagética 

ficaram mais amplos com o passar dos tempos fazendo com que possamos viver no 
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cenário contemporâneo como uma extensão da memória e da cultura visual de outros 

períodos. Segundo Maneschy (2003): 

Um novo paradigma passa a se constituir nos processos de 
conhecimento do mundo e nos sistemas de vinculação entre o homem e 
a cultura, a partir do surgimento da fotografia [...]. Se a fotografia nasce 
como fruto do desejo da apreensão do ‘real’ e de nos projetarmos para 
além da morte, [...], ela vem perfazendo, ao longo de toda a sua história, 
um percurso errático, com os mais diversos empregos, em que um de 
seus caminhos perpassa pelo campo da arte. É nesse território, um dos 
mais intrincados da humanidade - por encontrar suas raízes fincadas no 
assentar de nossa cultura -, que a fotografia tem a chance de se 
manifestar como potência de criação. 8 

A fotografia cria fissuras estabelecendo conexões que instigam articulações poéticas e 

de memória, ambas vigorosas, operando num território aberto ao campo das 

experimentações de imagens recheadas de possibilidades de mediações culturais e 

complexidades de entendimentos quando propõe múltiplos olhares sobre ela. Através 

dessas possibilidades de olhares, de compreensão imagética a fotografia estabelece 

possíveis narrações e entrosamentos a respeito das relações de diálogos que 

permeiam os processos de afirmação da arte, da memória e da identidade cultural e 

visual de um grupo, de um sujeito, de um lugar, de um povo. 

Essa identidade cultural e visual está intrinsecamente ligada à memória individual e 

coletiva e as suas produções artísticas, com isso prestam uma contribuição mais que 

significativa para a preservação e divulgação dos aspectos identitários de uma 

comunidade e, neste caso da Festa da Chiquita, da memória de uma cultura e 

identidade visual e artística na Amazônia que é de fundamental importância para a 

cultura e a diversidade LGBT fazendo parte de uma das maiores manifestações 

religiosa e profana do mundo: o Círio de Nª Sª de Nazaré. 

Discutir sobre a Festa da Chiquita a partir da sua própria constituição e realização, bem 

como da diversidade de estilos e linguagens pessoais encontradas nela, com a gama 

de referências artístico-cultural e sócio-política que ela produz como visualidade no 

cenário brasileiro e internacional, condiz dum ganho incalculável para o resguardo da 
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identidade e memória artístico-cultural local e nacional. Esses diversos olhares que 

poderão ser lançados e encontrados na festa e nas imagens produzidas a partir dela 

são “[...] variantes de um rico leque de linguagens que, aplicadas à captação de 

imagens da paisagem humana e geográfica, terminam por revelar um universo de 

grande amplidão: o da cultura popular e o das imagens do cotidiano” 9. 

 

Figura 3. Translocas, 2012. Foto: Evna Moura. 

A preservação e constituição da arte produzida na Festa da Chiquita em Belém do Pará 

contribuem para discutir identidades, cultura visual e memória da comunidade LGBT no 

Círio de Nazaré, bem como do povo paraense e brasileiro, pois necessário é que não 

se estabeleçam descuidos para com os registros daquilo que fomos e do que somos; 

daquilo que queremos ser e daquilo que merecemos ser diante da cultura da cidade e 

da nossa história. Perceber esse contexto é deixar as claras que “a memória só é 

completa com a imagem. Qualquer memória remete a um sentimento, uma sensação e 

a uma imagem” 10. Essa iniciativa garante o fortalecimento da memória identitária e da 
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visualidade cultural da cidade de Belém no ecossistema estético e artístico 

contemporâneo na Amazônia e no cenário nacional.  

Com isso, a Festa da Chiquita ganha espaço para manifestar-se ampliando e 

enfatizando informações necessárias ao entendimento e conhecimento de uma cultura. 

É a presentificação da arte como referência política de sujeitos diversos e das 

expressões culturais de um lugar, de uma comunidade, de um país. Um lugar construtor 

de imagens e de afirmação da sua própria memória social. Dessa forma, essa 

diversidade desempenha duas funções basilares: uma social, na área educativa, de 

possibilidades de conhecimentos se redimensionando a desdobramentos outros no 

campo do ensino; e outra estética, por exporem uma gama de visualidades 

significativas para o entendimento da cultura imaterial na Amazônia contemporânea.  

Ao logo de sua história a Festa da Chiquita sempre buscou através da arte afirmar sua 

realidade e preservar a memória dessa realidade. Mesmo carregando um elevado grau 

de preconceito transmuta-se em diversificadas representações revelando as metáforas 

de um tempo, de um lugar, de sujeitos diversos.  

Perceber que a história de um grupo, de um lugar, de sujeitos vários pode ser narrada a 

partir de uma festa, de crenças, da arte, de momentos fugidios capturados por diversos 

fotógrafos que impregnaram o mundo com suas imagens dizendo da vida desse lugar e 

dessas pessoas é mergulhar na tradução do rosto de uma cultura, como também se 

aprofundar no percurso sociocultural de uma cidade, de um estado. É doação de tempo 

e de emoção à cultura local. É perceber que sempre é tempo de celebração. Estilhaços 

entrelaçados na certeza de um encontro de narrativas. Tempo de festas, de arte.  

Mesmo sabendo que o passado tem em alguns momentos o incerto costume de chocar 

o presente, aqui se trata de ir ao encontro dos registros da arte, da identidade, da 

cultura visual e da memória de uma verdade que muitos na cidade de Belém não 

querem reconhecer como sendo. Recorte da realidade de uma manifestação cultural 

maior, que é o Círio, oferecendo uma visualidade possível da imagem contemporânea a 
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fim de contar algumas histórias de uma cidade que rompeu com as fronteiras da 

imagem exótica e do imaginário nortista amazônico fortalecendo os percursos autorais 

de uma experiência coletiva e, ao mesmo tempo, nos reconhecer nessa possível 

visualidade contemporânea produzida em Belém. “Para nós, é como se estivéssemos 

iniciando um processo de reconstrução da memória e da identidade nacional, [...]” 11.  

Com isso, há de se perceber que esses movimentos cultural, social e político presentes 

na Festa da Chiquita souberam muito bem incorporar a diversidade interna e externa da 

cultura da cidade alcançando uma dimensão que ultrapassa as barreiras religiosas 

como nenhuma outra conseguiu no Brasil. 

Por outro lado, o estabelecimento da dialética entre passado e presente também vem 

demonstrar aspectos sintetizadores da memória da vasta produção de imagens 

realizada em Belém. “Se nos outros estados brasileiros, com raríssimas exceções, a 

embrionária organização iniciada na década de oitenta não avançou, em Belém ela 

impulsionou e demarcou o movimento mais criativo da segunda metade do século 

XX”12. A construção de um olhar amazônico que, poucas vezes, foi encontrado em 

outras cidades, tornou-se a marca da complexa produção que a festa da Chiquita já 

proporcionou a muitos artistas de Belém. Essa cidade tem, como toda outra, seus 

processos e seus procedimentos capturando e narrando em diversas e diversificas 

imagens a sua memória e a sua cultura. 

A Festa da Chiquita e as mais diversas outras manifestações que são vistas durante as 

comemorações do Círio de Nazaré, em força e estilo próprios, busca discutir sobre 

processos de afirmação e ocupação de lugar como produção artística, social e política 

da cultura amazônica. As relações de poder entre Igreja Católica e a Festa da Chiquita 

se dão num misto de num misto de emoção, diversão e fé onde milhares de fies estão 

para ver a santa passar e na festa comemorar.     

 

Notas 

                                                           

1 Iglesias, 2006. Entrevista para o documentário “As Filhas da Chiquita”, da cineasta Priscilla Brasil. 
2 Sanches, 2009. Ver http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/10/11/ult5772u5648.jhtm 
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3 Hoje, o prédio do antigo presídio abriga o Centro Cultural Pólo Joalheiro. 
4 IPHAN, 2006, P. 58. 
5 Rosário, 1993, p. 123. 
6 Idem, p. 129. 
7 Henrique, 2011, p. 331. 
8 Maneschy, 2003, p. 85. 
9 Fotografia Contemporânea Paraense – Panorama 80/90, 2002, p. 09.  
10 Idem, p. 08.  
11 Junior, 2002, p. 19. 
12 Idem, p. 29. 
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