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2020, o ano da pandemia, nos trouxe o afastamento físico e o isolamento presencial como forma de minorar as
graves consequências do assustador potencial de contágio do vírus SARS-CoV.2. Isso afetou profundamente nossas
vidas e fez emergir o tema que nos interessa pesquisar: a adaptação das festas do calendário popular tradicional a
esse período excepcional.

O Observatório antropológico: festas na pandemia busca reunir uma rede de pesquisadores das festas e rituais
desejosos de acompanhar, a partir de múltiplos ângulos e questões conceituais, a maneira como organizadores,
grupos e pessoas envolvidos com a realização de diferentes festas estão lidando com a interrupção da marcha
rotineira do calendário festivo tradicional pelo vírus que impede a ocupação dos espaços característicos de sua
preparação e celebração.
A preparação e realização das festas em sua data crítica implica congraçamento e encontros que inter-relacionam
dezenas a milhares de pessoas. Requerem trânsito constante por inúmeros espaços e territórios qualificados com
renovados sentidos e valores. Movimentam o turismo e a economia de muitas cidades, envolvendo trabalho,
empregos e sustento de muitas pessoas, famílias e grupos. Têm seu calendário próprio, cíclico e repetitivo, que lhes
acrescenta sentidos cosmológicos amplos e a concretude de processos rituais particulares. Tudo isso se vê
profundamente afetado pela pandemia.
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Como as festas tradicionais da cultura popular contemporânea – carnaval, semana santa, festejos juninos,
celebrações do Divino, festas de santo, romarias, procissões, cantorias entre outras – têm enfrentado a suspensão
da dimensão de presença física tão determinante no calendário ritual que confere graça e ritmo à vida social como
um todo?

A moldura conceitual mais ampla da proposta é a clássica ideia antropológica de que os rituais são portas de
entrada privilegiadas para a compreensão da vida social como um todo, lugares em que a experiência social é
perspectivada sob múltiplos ângulos. Como está sendo reinventada a vida social vista pelo ângulo das festas,
impedidas de seguirem seu curso habitual de preparo e realização anual?
Inúmeras outras perguntas desdobram-se. Quais as formas encontradas para suprir a impossibilidade dos
encontros físicos em suas diferentes escalas de amplitude? Sabemos da criativa explosão de encontros virtuais
divulgados pelas redes sociais, como as lives e congêneres; nessas experiências, o que é possível manter e o que é
inevitavelmente excluído? O que é considerado essencial e definidor em cada festa e de que modo essa
simbolização se mantém? Como os compromissos e as obrigações festivas e religiosas são cumpridas? Quais
aspectos da memória são acionados no empenho de enfrentamento do atual contexto? Como os sujeitos nelas
engajados falam de sua experiência atual, quais iniciativas solidárias e esforços de manutenção de circulação
econômica e turística têm sido desenvolvidos? Como a dor e o sofrimento trazidos pela pandemia se expressam no
atual contexto festivo? Como retomarão, quando for possível fazê-lo, sua realização espacial e presencial plena?
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SESSÃO 1
26 de fevereiro | 10h-13h
Coordenação: Hugo Menezes
Romeiros diante do cancelamento do Círio de Nazaré em
Belém do Pará em 2020: o dilema entre o sentido
cosmológico da festa e os obstáculos impostos pela
pandemia de Covid-19.
Antonio Maurício Costa macosta@ufpa.br
Mariana Ximenes marianapximenes@gmail.com
O Círio de Nazaré (Belém do Pará) ocupa lugar central no ciclo
cosmológico devocional do catolicismo, e em especial catolicismo
popular, praticado por parcela significativa da população de Belém e
da Amazônia Oriental, espraiando-se como modelo festivo-religioso
para outras cidades da região e do país. Tem implicações em
atividades econômicas, políticas e culturais, mas é antes de tudo uma
festa de romeiros e promesseiros (mais destacados que as
autoridades religiosas). A não ocorrência da procissão do segundo
domingo de outubro de 2020 abala o ciclo ritual vivido anualmente
pelos
devotos.
Buscaremos
conhecer
suas
preocupações, especialmente as daqueles vindos do interior da
região, os rearranjos relacionais efetuados e as alternativas
encontradas para o cumprimento das obrigações devocionais bem
como identificar os efeitos essa circunstância excepcional acarretará
nas procissões futuras.
Antonio Maurício Costa é professor do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia e Antropologia da UFPA.
Mariana Ximenes é doutora em Antropologia Social pelo Programa
de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA
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SESSÃO 1
26 de fevereiro | 10h-13h
Coordenação: Hugo Menezes
Festas de santo de devoção familiar no baixo rio Tapajós.

Florêncio Vaz florencioalmeidavaz@gmail.com
A comunicação aborda a Festa de São Benedito (26 e 30 de junho) na aldeia indígena Pinhel que abriga cerca de 80 famílias – e a Festa
de São Tomé (três dias em torno do 21 de dezembro) - comunidade
Cametá com cerca de 300 famílias. Cametá é uma comunidade
vizinha a Pinhel, na mesma margem do rio Tapajós, Oeste do Pará.
Mas, diferente de Pinhel, os cametaenses não se identificam como
indígenas. As festas são ocasião para a circulação de dádivas entre
os devotos-santo e devotos-devotos. Em ambas, embora de modo
diverso, há evidente relação entre o culto ao santo e a manutenção e
reconstrução de identidades locais (inclusive étnica). Busco
apresentar e contextualizar as principais características das duas
festas que, embora tenham pontos em comum têm diferenças a
serem elaboradas. Em Pinhel a festa escapa ao controle eclesiástico
e a dança é a do gambá (ritmo que se aproxima ao carimbo), em
Cametá onde esse controle se faz presente e a presença de
evangélicos é expressiva (duas igrejas) , o marabaixo é a dança da
festa e a circulação monetária é maior. Sem festa, como os devotos
demonstrarão sua fé no santo nesses tempos de distanciamento
social? É o que estamos investigando.
Florêncio Almeida Vaz Filho é frade franciscano e professor no Curso
de Antropologia da UFOPA.

Doces em quarentena: A celebração de Cosme e Damião
em 2020.
Renata de Castro Menezes renata.menezes@mn.ufrj.br
A festa dos santos Cosme e Damião no Rio de Janeiro caracteriza-se
pela distribuição de balas, pirulitos, suspiros, pé-de-moleque e outros
doces, armazenados em pequenos sacos, doados a crianças pelas
ruas da cidade, principalmente na região suburbana, no dia 27 de
setembro ou em datas próximas. Sejam uma forma de homenagem
aos santos, de perpetuação de tradições familiares e de produção
de "farra" e alegria da garotada, os saquinhos de Cosme e Damião
carregam muito mais do que guloseimas. Acompanhando a
celebração em redes sociais, mas também a partir de um
questionário aplicado ao público da exposição virtual Doces Santos,
procurarei explorar as modalidades de festa queforam efetivadas
em 2020, entre o adiamento, a transgressão do isolamento e o
exercício da criatividade ritual.
Renata de Castro Menezes é professora associada do
PPGAS/MN/UFRJ, coordenadora do Laboratório de Antropologia do
Lúdico e do Sagrado - Ludens, Cientista do Nosso Estado / Faperj e
bolsista do CNPq.
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SESSÃO 1
26 de fevereiro | 10h-13h
Coordenação: Hugo Menezes
No palácio da Rainha: o essencial nos ritos do Congado
em tempos de isolamento social.
Joana Ortigão Corrêa joana.correa1978@gmail.com
Juliana Garcia Corrêa garciajuliana@hotmail.com
Ano a ano, as festas de Reinado de Nossa Senhora do Rosário estão
presentes no calendário festivos de cidades e vilas de Minas Gerais.
Seus ritos celebram a devoção e a ancestralidade, simbolizam os
elos entre a vida e mundo espiritual, fortalecem a confiança na
superação de adversidades e retribuem graças alcançadas. Com a
pandemia da Covid-19, as festas sofreram também severas
restrições que limitam aglomerações e a intensa convivência festiva,
a circulação e a comensalidade. Como os principais agentes festivos
e rituais têm negociado aquilo que consideram essencial a se
realizar dentro dos limites sociais que se impõem? Refletiremos
sobre as ressignificações dos rituais e espaços festivos e as
elaborações que envolvem a descontinuidade e a simplificação da
tradicional complexidade festiva, de que seus agentes e
realizadores tanto se orgulham e se empenham para assegurar ao
longo dos tempos.
Joana Ortigão Corrêa é doutora é antropologia pelo PPGSA/UFRJ.
Atuou como professora da UFVJM e do IFNMG. Integra o Instituto
Milho Verde.
Juliana Garcia Corrêa é doutora antropologia social pela UFMG.
Atuou como professora na UFMG, na UEMG e na UNIFFEM.
Joana Corrêa. Igreja do Rosário de Milho Verde, 2020
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Leo César Ávila. Terezinha Arruda, mãe do Imperador Heráclito D’Abadia e o cartaz da Festa do Divino de Pirenópolis, 2020.

SESSÃO 2
5 de março| 10h-13h30
Coordenação: Renata Gonçalves
Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis, Goiás: um
império em recolhimento.
Felipe Berocan Veiga fbveiga@yahoo.com

Semana Santa e Festa do Divino em Goiás: impactos da
pandemia nas celebrações em Goiás.
Izabela Tamaso belatamaso@gmail.com

Uma das manifestações religiosas populares de maior expressão
festiva em Goiás precisou se reinventar em maio de 2020. Pela
primeira vez em 201 anos de celebração contínua, a realização da
festa do Divino de Pirenópolis foi suspensa e um imperador
permaneceu por mais um ano, com a responsabilidade de
realizar a grande festa em 2021. As estratégias adotadas para
esse novo rito prolongado no tempo incluem a intensa circulação
de vídeos e fotografias, produzindo uma rede de memória nas redes
sociais, e a confecção de um belíssimo cartaz, evocando os
preparativos dos festejos em seus bastidores pelas mãos das
mulheres.

O ciclo de festas e celebrações foi vivido de forma excepcional no
ano de 2020. A pandemia que assolou o mundo impôs uma
interdição jamais vivida pelos grupos populares do Brasil. Não foi
diferente na Cidade de Goiás, patrimônio nacional e mundial, que
pela primeira vez, durante séculos, deixou de realizar o ciclo das
celebrações da Semana Santa. Reflito sobre como a interdição
afetou objetiva e subjetivamente os vilaboenses e como eles
encontraram, criativamente, outros modos de marcar e celebrar
cada uma das procissões e cerimônias que compõem a Semana
Santa.

Felipe Berocan Veiga é professor do Departamento de Antropologia
e do PPGA-UFF. Pesquisador do LeMetro/IFCS-UFRJ e do
INCT/InEAC-UFF.

Izabela Tamaso é professora de Antropologia da UFG.
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SESSÃO 2
5 de março| 10h as 13h30
Coordenação: Renata Gonçalves
A falta que a festa faz.

“Pagão ele não fica”: reexistências e reinvenções no ciclo
ritual do bumba-meu-boi em São Luís do Maranhão.

João Leal joao.leal@fcsh.unl.pt
A partir de março de 2020 muitas festas foram temporariamente
suspensas. Nalguns casos foram realizados rituais mais restritos em
substituição, noutros elas foram simplesmente canceladas. Outros
ajuntamentos festivos ou reivindicativos (manifestações, comícios,
etc.) viram-se também cancelados. Simultaneamente, multiplicaramse – primeiro de uma forma tímida, depois de uma forma mais
aberta – ajuntamentos festivos organizados informalmente e
manifestações de protesto – nomeadamente em relação ao
assassinato de George Floyd – tiveram também lugar em várias
cidades europeias e norte-americanas. Abordarei aquilo a que
chamarei a “festa que a falta faz” tanto nos casos em que foi
cancelada, como nos casos em que ela contrariou e resistiu às
normas do confinamento, com particular atenção ao vínculo entre o
ritual e os modos de sociabilidade e formas de produção de
coletivos que recorrem à linguagem da performance festiva e
reivindicativa.

João Leal é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa e investigador do Centro em Rede de
Investigação em Antropologia (CRIA/UNL).

Wilmara Figueiredo willmara.figueiredo@gmail.com
Em 2020, o bumba meu boi no Maranhão ganhou novas feições dada
a maneira inegociável como o vírus SARS-COV-2 impôs o
distanciamento social. Sem o apoio esperado após o
reconhecimento como bem cultural da humanidade pela Unesco em
fins de 2019, os brincantes se viram obrigados a reelaborar suas
práticas rituais para a sobrevivência de suas raízes religiosas e
socioculturais em um contexto de grandes perdas pessoais e de
retração econômica que atingiu de forma voraz os atores do
segmento cultural. A proposta é registrar os desafios, estratégias e
perspectivas que esta rica e diversificada celebração enfrentou para
o cumprimento do calendário ritualístico, considerando sua conexão
direta com espaços sagrados como igrejas católicas e terreiros de
cultos afro-maranhenses.
Wilmara Figueiredo é mestra em Antropologia pela UFF e bacharela
em Turismo pela UFMA.
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SESSÃO 2
5 de março| 10h-13h30
Coordenação: Renata Gonçalves
Os Castros viriam tocar: o luto e a festa de São Benedito
em Almeirim.
Luciana Carvalho luciana.gdcarvalho@gmail.com
Celebrar São Benedito com toques de gambá, em Almeirim/PA, é
uma tradição secular mantida pela família Castro, que lidera a
execução de folias, danças e demais ritos em louvor ao santo. Ao
longo de sua história, porém, o gambá foi suspenso durante vários
anos, seja por conflitos com a Igreja Católica, seja em observância
ritual ao luto. Em 2020, a pandemia de Covid-19 amplificou
sobremaneira a experiência do luto entre os produtores da festa de
São Benedito, impondo condições singulares à suspensão dos ritos.
Apesar da atipicidade da situação, contudo, sua compreensão não
deve ser apartada do histórico mais amplo de rupturas que a festa
vem sofrendo. Para desenvolver esse argumento, recorro à revisão
de entrevistas gravadas em 2017, no documentário Os Castros Vêm
Tocar, e a conversas informais mantidas com festeiros desde então.
Luciana Carvalho é professora de Antropologia da UFOPA, do
mestrado em Ciências da Sociedade e do doutorado em Sociedade,
Natureza e Desenvolvimento da mesma instituição. Também leciona
no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da
UFPA.
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Wilmara Figueiredo. Batizado do Boi da Boa Vontade de Mestre Constâncio Soares, São Luís do Maranhão, 2020.

SESSÃO 3
12 de março | 10h-13h30
Coordenação: Joana Corrêa
São João na Rede e patrimonialização do “forró de raiz”.
Carlos Sandroni carlos.sandroni@gmail.com
Climério Santos zabumba2@gmail.com

O ano em que não teve São João": as quadrilhas e as
festas juninas na pandemia da Covid-19.
Hugo Menezes hugonetto0@gmail.com
Luciana Chianca lucianachiancaufpb@yahoo.com.br

Os proponentes têm intenso envolvimento com a mobilização de
forrozeiros em torno da patrimonialização das “matrizes do forró”
(terminologia adotada pelo Iphan). Climério Santos coordenou o
projeto “São João na Rede”, que reuniu grande quantidade de
forrozeiros, do Maranhão à Bahia, para festejar o São João 2020 de
forma remota, com música e dança. Carlos Sandroni é o responsável
pela instrução técnica do registro das Matrizes Tradicionais do Forró
(processo em curso em 2020-2021, parceria Iphan/Associação
Respeita Januário, do qual Climério Santos é também pesquisador),
que vem se adaptando às condições sanitárias. Estas ricas
experiências estão sendo também tema de estudo, observação
participante e pesquisa etnomusicológica.

Carlos Sandroni é professor do Departamento de Música da UFPE,
atuando nos Programas de Pós-Graduação de Antropologia e de
Música.
Climério Santos é doutor em Música pela UNIRIO e professor do
Conservatório Pernambucano de Música, em Recife.

Em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, as festas juninas
foram canceladas. No Nordeste, o ciclo de preparação dos
grandiosos espetáculos anuais das quadrilhas foi abruptamente
interrompido, desarticulando sua cadeia produtiva e suspendendo
importantes espaços de sociabilidade e criação artística para
milhares de jovens das periferias de cidades como Recife (PE) e João
Pessoa (PB). Analisaremos as narrativas acerca do cancelamento da
festa que circularam na mídia local e forjaram sentidos ao momento
excepcional vivido e como os quadrilheiros, brincantes de quadrilhas
juninas se reinventaram e reocuparam a internet (pensando
estratégias, ações e efeitos) construindo novas formas de viver a
festa. Analisaremos os contornos dessa nova experiência festiva,
atentos aos discursos construídos e às práticas agenciadas nas redes
sociais e na mídia local no inesquecível ano de 2020.
Hugo Menezes Neto é professor do Departamento de Antropologia
e Museologia, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da
UFPE. É coordenador do Observamus.
Luciana Chianca é professora titular e atua no Programa de PósGraduação em Antropologia da UFPB.
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SESSÃO 3
12 de março | 10h-13h30
Coordenação: Joana Corrêa
Este ano não tem! Festas de bois maranhenses na
pandemia.

"Arreda o sofá e vem brincar de Boi!": Os Bumbás de
Parintins em 2020.

Lady Selma Albernaz selma.albernaz@gmail.com

Maria Laura Cavalcanti cavalcanti.laura@gmail.com
Ricardo José Barbieri delezcluze@gmail.com

Neste ano excepcional, busco analisar a forma que cada grupo de
boi – entre os quatro sotaques mais recorrentes - deu a sua live e
também focar o aparato técnico e a habilidade do conjunto de
pessoas que realizaram a filmagem e a transmissão. Farei
comparações descritivas, tentando compreender a estética
empregada para produzir a live e como ela expressa o feitio e a
organização de cada grupo de boi. Dessa maneira será possível
perceber como o ritual dialoga com a tecnologia para manter a
continuidade do São João, interrompido por uma crise mundial.
Serão consideradas as falas dos locutores que dialogam com o
público; o patrocínio e declarações de apoio gravadas e inseridas no
curso da live. Considero que ao lançar mão das lives para atualizar o
São João que foi suspenso, os grupos de bois operam com a
manutenção e duração dos seus rituais e festas, mais do que, com o
corte drástico que todos sofremos no curso da vida com a
pandemia.
Lady Selma Albernaz é professora da graduação em Ciências Sociais
e Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da
UFPE.

Já em abril de 2020, a severa intensificação da pandemia na região
Norte do país exigiu a suspensão do festival folclórico de Parintins
(AM) realizado comumente no final de junho. Diante do impedimento,
do sofrimento e das perdas que os atingiram, entre abril e agosto, os
dois Bumbás recriaram, entretanto, por meio da produção de lives de
diversos tipos a dinâmica processual da dimensão pública da festa. De
modo aproximativo, reproduziram-se as etapas de aquecimento,
culminância e amortecimento que conferem ritmo característico ao
calendário festivo. Com a análise dos principais eventos realizados
indicaremos as aproximações e modificações mais significativas
relativas ao funcionamento presencial considerando o estilo
característico de cada grupo, as redes de relações evidenciadas, a
recriação do elemento central da rivalidade, e as formas de
“substituição” do grande elemento ausente: a galera.
Maria Laura Cavalcanti é professora do PPGSA-UFRJ e coordenadora
do RiSU – Núcleo de Estudos de Ritual e Sociabilidades Urbanas.
Ricardo José Barbieri é doutor em antropologia pelo PPGSA-UFRJ e
professor substituto do DEACP-UERJ.
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SESSÃO 3
12 de março | 10h-13h30
Coordenação: Joana Corrêa
Cada casa uma Catedral. A Festa de Sant'Ana de Caicó
(RN) em modo virtual.

Julie A Cavignac juliecavignac@gmail.com
Caicó celebra Sant’Ana e recebe a maior festa de padroeiro da região
do Seridó, exaltando uma religiosidade fundamentada na união das
famílias, na identidade local e é o palco de uma intensa sociabilidade.
Em julho de 2020, em plena pandemia, a festa foi deslocada para o
interior das casas dos fiéis que colocaram um estandarte nas suas
frentes, transformando-as num local sagrado. As orientações
sanitárias foram seguidas rigorosamente: os eventos religiosos e as
festividades foram adaptados à nova realidade e transmitidos pelo
rádio da igreja, a rede televisiva local e as redes sociais. As inovações
"agregaram" os filhos da santa e imprimiram uma nova força ao
evento.
Professora titular do Departamento de Antropologia da UFRN. Foi
professora visitante no ISTHIA, Université de Toulouse le Mirail e no
departamento de Ethnologie de l'Université de Bretagne
Occidentale.
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Joana Corrêa. Festa do Rosário do Serro, 2020

SESSÃO 4
19 de março | 10h-13h
Coordenação: Ricardo José Barbieri
O repente nordestino em quarentena: isolamento, renda,
saudade e internet.

A força dos mutirões caiçaras em tempos de Covid-19: das
lives de fandango à Folia do Divino Espírito Santo.

João Miguel Sautchuk msjoaomiguel@gmail.com

Karina Coelho kasilvacoelho@gmail.com
Patricia Martins patricia.martins@ifpr.edu.br

Com as necessárias medidas de isolamento social adotadas no
enfrentamento da pandemia de Covid-19, os cantadores repentistas
nordestinos tiveram que evitar sua principal fonte de renda: as
cantorias e outras formas de apresentação. Além das perdas, as
complexas consequências da pandemia pesaram de modo desigual
entre os repentistas. A principal estratégia surgida para amenizar
esse problema foi a realização de transmissões ao vivo via internet
de “cantorias on line” ou simplesmente “lives”. Poetas de maior
fama e prestígio (com muitos ouvintes fiéis espalhados pelo
Nordeste e outras regiões do país) conseguiram fazer das "lives"
uma nova estratégia de trabalho e sustento. Entretanto, muitos
repentistas não possuem aparato tecnológico nem contam com
público amplo e em condições financeiras de fazer esses eventos
renderem o suficiente.
João Miguel Sautchuk é Professor do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social da UnB. Coordenou a pesquisa de instrução
do processo de registro do repente como patrimônio cultural
imaterial do Brasil pelo Iphan.

A pandemia da Covid-19 tem impossibilitado a realização de um
calendário de festas tradicionais no território caiçara, como bailes de
fandango, festas de santos padroeiros e a Folia do Divino Espírito
Santo. Estes festejos, sempre organizados através de mutirões,
revelam a importância dos laços familiares e agenciamentos
coletivos para os caiçaras, e ilustram um modo de vida que depende
da proximidade entre parentes, compadres e camaradas. A principal
estratégia para amenizar as distâncias têm sido a digitalização das
redes de relações no território caiçara, por meio de lives de
fandango; reuniões online e a manutenção da Bandeira do Divino em
movimento através do Whatsapp. Propomos uma reflexão sobre
como a categoria “mutirão” vem sendo atualizada nesses eventos
por estes sujeitos em tempos de isolamento social.
Karina Coelho é doutoranda em Antropologia Social pelo Programa
e Pós-Graduação em Antropologia Social da USP e pesquisadora do
Hybris - Grupo de estudo e pesquisa sobre relações de poder,
conflitos e socialidade.
Patrícia Martins é professora do IFPR e doutora em Antropologia
Social pela UFSC, atuando junto aos grupos de pesquisa NAUI Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural e GESTO - Grupo de Estudo
em Oralidade e Performance.
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SESSÃO 4
19 de março | 10h-13h
Coordenação: Ricardo José Barbieri
Jornada que segue: folias em tempos de pandemia.

Celebrações Pantaneiras em Tempos de Pandemia.

Daniel Bitter danielbitter@gmail.com
Wagner Chaves wagnerchaves03@gmail.com

Patricia Silva Osorio osorioufmt@gmail.com
Poliana O. Queiroz polianaoliveiraqueiroz@gmail.com

As folias são ritos devocionais que acontecem tradicionalmente por
meio do encontro e circulação de pessoas, coisas e santidades. A
materialidade do processo ritual das folias implica a presença
compartilhada desses sujeitos em determinados espaços e em uma
temporalidade específica. Indagamos como as folias têm se
reinventado e se expressado em tempos de isolamento social? Quais
estratégias têm sido adotadas pelos grupos para dar visibilidade e
audibilidade às folias nesse período? Como essa crise sanitária e
humanitária tem sido interpretada através de sua cosmologia? Como
as mídias e a interação social virtual tem sido apropriadas e
vivenciadas pelos grupos e indivíduos? De que modo a preparação e
realização dos giros e jornadas têm sido impactados pela pandemia?
Propõe-se uma abordagem comparativa, lançando-se mão de
distintas situações e festas, com foco no estado do Rio de Janeiro.

Em Poconé, a “porta de entrada” do pantanal mato-grossense, são
realizadas cerca de 200 festas em homenagem aos santos católicos
e como pagamento de promessas. O contexto pandêmico privou a
realização dessas manifestações, realizadas principalmente nos
quintais das residências dos moradores da região. No entanto, o
processo ritual de “retribuição” pela graça está sendo realizado de
outra forma. O objetivo da pesquisa é o de acompanhar esse circuito
que mantém ativa a dinâmica das festas de santo em tempos de
pandemia.

Daniel Bitter é professor associado do Departamento de
Antropologia da UFF.

Patricia Silva Osorio é professora dos Programas de Pós-graduação
em Antropologia Social e em Estudos de Cultura Contemporânea da
UFMT.

Poliana Jacqueline Oliveira Queiroz é mestre em Antropologia Social
pela UFMT.

Wagner Chaves é professor do Departamento de Antropologia
Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e
Antropologia do IFCS/UFRJ.
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Hugo Menezes Neto. Máscara personalizada da Quadrilha Junina Tradição, Recife, 2020.

SESSÃO 5
26 de março | 10h-13h30
Coordenação: Maria Laura Cavalcanti
A resiliência dos menestréis na Cidade do Cabo, África do
Sul.

Cidade, Festa e Pandemia na Amazônia: Memórias do
patrimônio LGBT na Festa da Chiquita de Belém do Pará.

Juliana Braz Dias jbrazdias@hotmail.com

Milton Ribeiro miltinhusribeiro@gmail.com

A Cidade do Cabo, na África do Sul, anualmente torna-se palco para
o Tweed Nuwe Jaar, uma festividade realizada por grupos de
menestréis que, em 2 de janeiro, desfilam pelo centro da cidade. Ao
longo dos meses de janeiro e fevereiro, as atividades dos menestréis
continuam, em competições realizadas em estádios da periferia.
Diante da pandemia de COVID-19 e um rígido lockdown estabelecido
pelo governo sul-africano em 2020, os grupos de menestréis
precisaram suspender suas atividades regulares e desocupar os
espaços públicos. Mas não tardaram a encontrar alternativas:
competições exibidas em streaming. O Facebook, por sua vez,
passou a ser o local de interação do público, com comentários sobre
os eventos. Procuro observar os desafios enfrentados na
organização da competição no novo formato, as mudanças
implementadas e as reações suscitadas.

A Festa da Chiquita ocorre no segundo semestre anual, simultânea
às celebrações do Círio da Nazaré. Em 2020, esperava-se
ansiosamente aguardado o retorno dos ritos festivos. Uma
etnografia dessas expectativas é um dos objetivos deste trabalho:
Quais memórias da pandemia de Covid-19 serão articuladas na Festa
da Chiquita? De que maneira a sociabilidade festiva e as festas LGBT
em Belém/PA serão impactadas pelo momento pós-vacinação? Como
se darão as negociações sobre o espaço público e patrimônio com o
retorno do calendário de festas na Amazônia pós-pandemia?
Milton Ribeiro é professor de Ciências Sociais da UFPA e doutorando
em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e
Antropologia da UFPA.

Juliana Braz Dias é professora do Departamento de Antropologia da
UnB e pesquisadora associada no Centro de Estudos Africanos da
Universidade da Cidade do Cabo.
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SESSÃO 5
26 de março | 10h-13h30
Coordenação: Maria Laura Cavalcanti
"Quem dança, vive mais”: continuidades da nobre dança
em rede .

Renata de Sá Gonçalves renatagoncalves@id.uff.br
Para identificar como a dança e sua capacidade de expressão
permanecem no contexto de isolamento social de 2020
observaremos as rotinas de transmissão ao vivo, as lives, com
conversas e ações gestadas e guiadas neste contexto, por
associações, coletivos e indivíduos que dançam no carnaval. O foco
são os casais de mestre-salas e portas bandeiras, em especial a
Escola fundada por Mestre Manoel Dionísio no Rio de Janeiro.
Como aconteceram as conversas com dançarinos transmitidas por
diferentes canais e redes sociais ao vivo? Como mobilizam a dança e
criam experiências sensoriais mediadas à distância? Como se
mantém a articulação entre pessoas, grupos, associações e amplas
redes de apoio, contato e financiamento? Como a dança pode
atualizar o próprio sentido da vida diante de tantas mortes e
sofrimento? Como se promovem sentimentos de pertencimento,
alianças e sentidos de continuidade à própria existência, levando em
conta a formulação de Manoel Dionísio de "Quem dança, vive mais".

As escolas de samba e a pandemia do novo coronavírus.
João Gustavo M. Melo de Sousa gugamelo22@gmail.com
Lucas Bártolo bartolo.lucas@hotmail.com
Depois de apresentar algumas ações de enfrentamento à crise
econômica e sanitária articuladas pelas escolas de samba junto às suas
comunidades ao longo da pandemia da Covnd-19, vemos como as
atividades recreativas estão sendo afetadas e adaptadas à tentativa de
manutenção do calendário carnavalesco pela virtualização de eventos
e performances promovidos. Discutiremos como o mundo do samba
está construindo e legitimando o debate sobre quando e como
acontecerão os próximos desfiles, como as escolas e os sambistas
estão atravessando este período liminar e o que isso nos permite
pensar sobre essa expressão singular da cultura popular.
Lucas Bártolo é doutorando em Antropologia Social pelo Programa de
Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ.
João Gustavo Martins Melo de Sousa é doutorando pelo Programa de
Pós-graduação em Artes da UERJ.

Renata de Sá Gonçalves é professora do Departamento de
Antropologia e do Programa de Pós-graduação em Antropologia da
UFF e Coordenadora do Narua - Núcleo de antropologia das artes,
rituais e sociabilidades urbanas / UFF.
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SESSÃO 5
26 de março | 10h-13h30
Coordenação: Maria Laura Cavalcanti
Carnavais do Sul no Sul Global: perspectivas para a festa
na era da pandemia.

As atividades carnavalescas nas regiões de fronteiras no sul do Brasil
e nos países vizinhos foram completamente suspensas com o
avanço da pandemia do novo coronavírus. Ao longo do ano de 2020,
a decisão sobre a realização e o calendário dos diferentes carnavais
do Brasil e no Uruguai, passaram por idas e vindas sobre as possíveis
confirmações, adiamentos, suspensões e, por fim, seu total
cancelamento. Enfocaremos como isso afetou os carnavais que
ocorrem em três cidades distintas: Uruguaiana (Brasil), Artigas e
Montevidéu (Uruguai), considerando os locais geográficos e os
boletins epidemiológicos que refletiram evoluções distintas da
pandemia em cada país. Enquanto no lado brasileiro, as condições
sanitárias estavam bastante comprometidas no final do inverno agosto e setembro- no Uruguai, a disseminação do agente patógeno
acelerou-se a partir de novembro, impactando integralmente a
cadeira produtiva dos carnavais em foco.

Ulisses Corrêa Duarte é doutor em Antropologia pela UFRGS.
Camilo Andres Sellanes Delgado é periodista formado pelo Instituto
Profesional de Enseñanza Periodística.

Maria Laura Cavalcanti. Desfile na Intedente Magalhães, 2011.

Camilo Andres S. Delgado casdbusiness3@gmail.com
Ulisses Corrêa Duarte correaduarte7@gmail.com
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