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Arraial do Pavulagem e as novas formas  

de representação midiática em tempos pandêmicos 1 

Lucas Gil Corrêa dos Santos2 

Manuela do Corral Vieira3 

 
RESUMO: Este trabalho buscou analisar de que forma o Arrastão do Pavulagem, foi 
representado no digital, em 2020, por meio de observação participante, realizada entre junho e 
julho de 2019, e netnografia, realizada de abril a julho de 2020, no Facebook. Foram 
analisadas marcações sobre entretenimento, consumo e sociabilidade possibilitam uma 
compreensão acerca das dimensões e das alterações nos fluxos de informações e interações 
que atravessaram o evento no contexto da pandemia da Covid-19. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao percorrer as ruas do bairro da Campina, durante a quadra junina, o Arrastão4 do 

Pavulagem junta centenas de brincantes (entre integrantes do Batalhão da Estrela5 e 

participantes), que saem da Praça da República, descendo a Avenida Presidente Vargas, em 

direção à Praça dos Estivadores, na qual ocorrem vários shows de artistas locais, entre 

cantores e grupos musicais. Foi como grupo musical que o Arraial do Pavulagem6 se originou 

no ano de 1987, a partir do encontro de artistas de Belém e dos interiores do estado. Com o 

passar do tempo, as apresentações gratuitas foram juntando público cada vez maior, que 

costumava assisti-los durante tardes de domingo. Por conta de tal repercussão, um dos 

músicos do grupo, Ronaldo Silva, percorreu os interiores do estado: 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4 – Mídia, Representação e Discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional 
de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestrando no PPGCom/UFPA e integrante do Grupo de Pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade – 
Consia (CNPq/UFPA). Email: lucas.correiadossantos20@gmail.com. 
3 Doutora em Antropologia e professora na Universidade Federal do Pará (FACOM e PPGCOM). Líder do 
Grupo de Pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade – Consia (CNPq/UFPA). E-mail: mcorral@ufpa.br 
4 Denominação para os cortejos de rua realizados pelo grupo Arraial do Pavulagem. Vem da expressão popular 
paraense “Arrastar”, que significa levar um certo número de pessoas. 
5 Nome da “comunidade” que reúne artistas que realizam os Arrastões do Pavulagem. 
6 O nome faz referência ao neologismo pavulagem (derivado do nome Pavão), que quer dizer “formoso, bonito, e 
pomposo e que na linguagem popular tem o significado de ‘o que gosta de aparecer’, ou o fanfarrão” (BLANCO. 
2014, p. 33). 
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[...] pesquisando música de raiz, sons, ritmos, confecção de instrumentos 
próprios de determinados contextos, como, por exemplo, o carimbó. Com o 
tempo, juntaram-se bailarinos que investigaram as coreografias de ritmos 
pararenses − carimbó, siriá, lundu, xote marajoara, retumbão, samba do 
cacete, entre outros (LIMA; GOMBERG. 2012, p. 55) 

Em decorrência das incursões de Silva pelos interiores do Pará, as apresentações do 

Pavulagem foram se tornando mais amplas e diversificadas do ponto de vista cultural. Tal 

diversificação, observa Danielle Blanco (2014, p. 33), trouxe uma variada gama de elementos 

e objetos da cultura popular, de modo a não focar unicamente no Boi-Bumbá. Assim, o 

Pavulagem do Teu Coração se tornou o Arraial do Pavulagem e passou a realizar os cortejos 

que, até o ano de 2018, saíam da Escadinha do Cais do Porto, entre a Estação das Docas e o 

Ver-O-Peso, até a Praça da República. 

Figura 1: Boi-Bumbá 

 

Fonte: Página do Arraial do Pavulagem, no Facebook. 
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Figura 2: Cortejo do Arrastão do Pavulagem 

 

Fonte: Página do Arraial do Pavulagem, no Facebook. 

As dinâmicas de interações entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, estabelecida de modo 

presencial durante a realização de oficinas, ensaios e dos cortejos, promovidos pelo Instituto 

Arraial do Pavulagem7, tiveram de ser ressignificadas para o online, em decorrência do 

isolamento social causado pela pandemia do vírus da Covid-19. Assim, as oficinas e o próprio 

cortejo junino, outrora eventos presenciais, passaram a ser realizados no espaço simbólico da 

internet, nas redes sociais do Arraial do Pavulagem, no que Fábio de Castro (2020) aponta 

como uma “tecnologização da vida social [...] que dizem respeito, em síntese, às formas e 

práticas sociais da comunicação” (2020, p. 88). 

                                                 
7 Criada em 2003, o Instituto Arraial do Pavulagem desenvolve ações de educação cultural na Amazônia que 
contribuem para a transmissão e o fortalecimento dos saberes da cultura tradicional do estado, através de 
linguagens como a dança, a música e a visualidade cênica. Junto aos cortejos, há a realização de oficinas, 
palestras, seminários, pesquisas, projetos de extensão, rodas cantadas, ensaios, mostras e shows, que valorizam e 
propagam as manifestações artísticas amazônicas. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1268 

Figura 3: participantes no show do Arrastão do Pavulagem  

 

Fonte: Página do Arraial do Pavulagem, no Facebook. 

Os cortejos que compõem o evento, outrora realizados pelas ruas da capital do Pará durante a 

quadra junina, passaram a acontecer por meio da internet nas redes sociais online do grupo 

que promove o Arrastão: os perfis nos sites de rede social Facebook8 (60.360 mil curtidas) e 

Instagram9 (23,6 mil seguidores e 455 publicações) e o canal no site de vídeos YouTube10 

(4,42 mil inscritos e 57 vídeos), até a finalização deste trabalho, em 17 de fevereiro de 2021. 

O presente trabalho buscou analisar de que forma o cortejo junino Arrastão do Pavulagem, 

realizado anualmente entre os meses de junho e julho na cidade de Belém, foi representado na 

mídia digital11, especificamente na página do Facebook, no período de 16 de abril a 12 de 

julho de 2020, com o cenário de isolamento social. Simultaneamente à análise da 

representação midiática do evento, este trabalho buscou compreender como tal mudança para 

o ambiente online afetou os participantes do Arrastão em suas nos cortejos online e nas 

publicações realizadas na página de Facebook do Arraial.  

  

                                                 
8 Link da página do Arraial do Pavulagem, no Facebook: 
<https://www.facebook.com/arraialdopavulagemoficial> 
9 Link do perfil do Arraial do Pavulagem, no Instagram: < 
https://instagram.com/arraialdopavulagem?igshid=rabb1fasbx4c> 
10 Link do canal do Arraial do Pavulagem, no YouTube: < https://www.youtube.com/user/BoiPavulagem> 
11 Segundo Manuela Vieira e Lucas Santos (2017): “a mídia tradicional, aqui referida por meio de jornais 
impressos, revistas e televisão; e as recentes mídias digitais, que englobam uma ampla gama de sites e 
aplicativos de redes sociais”. (2017, p. 216) 

https://www.facebook.com/arraialdopavulagemoficial
https://instagram.com/arraialdopavulagem?igshid=rabb1fasbx4c
https://www.youtube.com/user/BoiPavulagem
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A junção de diversos elementos trazidos dos interiores do Pará, tais como danças e 

instrumentos musicais, o tradicional chapéu com fitas de cetim coloridas, instrumentos de 

sopro e percussão, bandeirinhas, cavalinhos, “cabeções”, o próprio Boi Pavulagem, dentre 

outros, compõem o que Otacílio Amaral Filho, Bianca Leão e Laís Pelaes (2019) destacam 

como cultura do mundo rural. De acordo com o pesquisador, cultura rural é aquela “cujas 

raízes provém, em sua grande maioria, de comunidades ribeirinhas, caracteriza-se pela 

preservação das experiências indígenas e caboclas” (2019, p. 5). Amaral, Leão e Pelaes 

(2019) destacam, também, que a cultura, sobretudo a popular, é atravessada pela participação 

do povo, já que este “[...] produz e participa ao mesmo tempo, de acordo com as 

transformações que ocorrem no meio social” (2019, p. 4). 

O engajamento dos sujeitos, que, ao mesmo tempo, produzem e consomem (participam, nas 

palavras de Amaral), pode ser percebido como resultante dos processos de interação. Com a 

chegada da pandemia, a “tecnologização” apontada por Castro (2020) transportou tais 

interações e, consequentemente, os processos de cultura e representação, majoritariamente, 

para o “terreno” do mundo digital. Clay Shirky (2012) destaca que vivemos em um 

“ecossistema da web”, no qual sujeitos podem e são capazes de produzir mídias, por meio do 

uso da internet e dos sites de redes sociais presentes nela. Tal fato pôde ser observado nas 

transmissões ao vivo feitas pelo Instituto Arraial do Pavulagem, tais como os ensaios, 

homenagens e cortejos virtuais12 que compuseram o Arrastão do Pavulagem do ano de 2020 – 

ou Arraial do Futuro, como foram chamados os cortejos onlines realizados em 2020. 

O Arrastão é ainda aqui compreendido como um entretenimento ritualístico. Processos de 

transferências de significações entre o mundo, os bens de consumo e os sujeitos/grupos. 

Eneus Trindade e Clotilde Perez (2014, p. 160) destacam que o ritual, por meio de repetições 

elaboradas por grupos sociais, possibilita a perpetuação destes grupos (TRINDADE; PEREZ, 

2014, p. 160). Desta forma, ao produzir e consumir, no terreno da internet, o Arraial do 

Pavulagem, os sujeitos podem se sentir parte de um grupo, de um todo – Experiência outrora 

                                                 
12 Vídeos disponíveis na página do Facebook, <https://www.facebook.com/arraialdopavulagemoficial>, e no 
canal do YouTube do Arraial do Pavulagem, <https://www.youtube.com/user/BoiPavulagem>. 
 
 

https://www.facebook.com/arraialdopavulagemoficial
https://www.youtube.com/user/BoiPavulagem
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repetida anualmente pelas ruas da cidade de Belém e, agora, pelas ruas simbólicas da internet 

e de seus sites de redes socais. 

 

METODOLOGIA 

Como metodologia utilizada, foi feita netnografia, realizada na rede social da internet 

Facebook. Tal escolha se deu devido ao alcance da página13 do instituto que promove o 

evento e ao engajamento verificado nas publicações feitas na mesma. Foram analisadas as 

publicações do período de 16 de abril a 12 de julho de 2020, por englobar o período que 

compreende o anúncio do cancelamento das atividades presenciais do grupo até a realização 

dos cortejos virtuais, nas datas nas quais ocorreriam os cortejos presenciais. 

Junto à netnografia, foi realizada observação participante, no período de 16 de junho a 7 de 

julho de 2019. Esta etapa foi importante para melhor leitura dos comentários e publicações no 

Facebook do evento, bem como ao que estas, juntamente com os comentários presentes em 

cada publicação, faziam referência. Além, é claro de ter possibilitado entender a própria 

ambiência e características do Arrastão. Sobre a pesquisa realizada, destaca-se que, na página 

do Facebook, foram disponibilizados também vídeos com depoimentos de membros do 

Batalhão da Estrela, imagens dos cortejos pelas ruas de Belém, bem como chamadas para o 

Arraial virtual, com divulgação no canal do YouTube. Os vídeos, presentes na página do 

Facebook do Arraial, tiveram uma média de 46,8 mil e 2mil visualizações, entre o mais e o 

menos visualizado; e 3,2 mil e 177 likes, segundo os mesmos parâmetros. Pontua-se a 

diferença de conteúdo entre o vídeo mais assistido e o menos assistido, na página do Arraial: 

o mais assistido foi o primeiro cortejo ao vivo do Arraial do Pavulagem (chamado Arraial do 

Futuro), e o programa do projeto Oralidades, iniciativa do Instituto Arraial do Pavulagem, que 

se trata de trocas e produções de conhecimentos em torno da realidade amazônica, 

respectivamente. 

A iniciativa das transmissões pela internet proporcionou que os sujeitos, sejam aqueles que 

são membros do Batalhão, ou participantes, pudessem interagir, apesar do isolamento social 

acarretado pela pandemia, e resgatar parte da sensação de pertencimento e vivência das ações 

de entretenimento e interação do Arraial. Segundo Luiz Trigo (2003, p. 32), o entretenimento 
                                                 

13 No presente momento, a página conta com um total de 60.189 curtidas. 
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“nos leva cada vez mais para dentro dele e de nós mesmos” e, conforme Emerson Coan 

(2012), é uma das bases da cultura e ambas têm na ludicidade um de seus principais aspectos. 

O ato de “levar para dentro dele e de nós mesmos” pode também ser lido como uma forma de 

consumo que possibilita o desenvolvimento e a mediação entre grupos e pessoas em suas 

relações sociais e subjetividades. 

 

RESULTADOS 

Diante da análise da página do Arraial do Pavulagem, no Facebook, foi possível perceber 

diversas alterações nos conteúdos presents nela. Dentre elas, pode-se apontar o fluxo de 

informações/conteúdos das publicações, desde a publicação que informava o cancelamento 

dos cortejos juninos e todas as atividades presenciais relacionadas a ele, feita no dia 16 de 

abril. A partir deste episódio até o fim das transmissões ao vivo, no dia 12 de julho, foram 

contabliizadas 57 postagens (excluindo-se da contagem atualizações de fotos do perfil e de 

capa da página). Parte das postagens ganharam um tom nostálgico, além do teor informativo, 

ao trazer imagens de edições passadas do evento e depoimentos saudosos de integrantes do 

Batalhão da Estrela. O saudosismo visto nestes depoimentos e nos comentários dos usuários, 

evoca o que Michel Maffesoli nomeie de “papéis emocionais” que os sujeitos desempenham 

ao compartilhar emoções uns com os outros (1998, p. 86).  

  



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1272 

 

Figura 4: Postagem sobre o cancelamento dos cortejos do Arrastão  

 

Fonte: Página do Arraial do Pavulagem, no Facebook. 
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Figura 5: Comentários dos usuários do Facebook/ Participantes do evento 

 

Fonte: Página do Arraial do Pavulagem, no Facebook. 

 

Assim, por meio de comentários e publicações, foi notado que os sujeitos passaram a se 

envolver de uma outra forma com as redes sociais do Arraial do Pavulagem: Além de se 
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informar acerca das programações do evento, passaram a se inserir nos preparativos para os 

cortejos, tais como oficinas e ensaios, agora virtuais. Desta forma reestabelecendo laços de 

sociabilidade, por meio de vivências e compartilhamento de conteúdos. Conforme afirma 

Georg Simmel (1983), o compartilhamento de conteúdo é capaz de gerar laços de 

sociabilidade. Para o sociólogo, sociabilidade é o “estar junto” e possibilita novas formas de 

consumo e interações, que, também, geram impactos na construção das identidades (1983, 

p.170). 

Ao se retirar das ruas da capital paraense rumo às “ruas da internet”, o Arrastão do Pavulagem 

não só ressignificou o uso que os sujeitos fazem destas, como o modo com os quais estes se 

apropriam do espaço urbano, por meio da comunicação digital. Massimo Canevacci (2016) 

apresenta uma nova configuração do espaço urbano, em virtude do atravessamento triplo entre 

comunicação, cultura e consumo, no espaço urbano. De acordo com Canevacci (2016), a 

tríplice junção deste processo apresenta inovações que perpassam relações identitárias, na 

qual o espaço urbano se torna descentralizado, culturalmente sincrético e permeado por vozes 

e linguagens polifônicas (2016, p. 181). Este tipo de iniciativa, Conforme Vieira e Silva 

(2016), possibilita a abertura e vivência de novos espaços artísticos, culturais e sociativos 

entre os sujeitos (2016, p. 331). 

  



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1275 

Figura 6: Anúncio dos ensaios virtuais para o Arrastão virtual 

 

Fonte: Página do Arraial do Pavulagem, no Facebook. 

Por fim e não menos importante, foi possível enxergar as novas formas que as redes sociais do 

Arraial do Pavulagem divulgaram a si mesmas. Foi possível notar o uso dos processos de 

crossmedia e transmedia. Segundo o primeiro conceito, originário no campo de estudo da 

comunicação e do ciberespaço, o conteúdo divulgado passa por poucas ou nenhuma alteração 

entre diferentes plataformas de comunicação; de modo que a mesma mensagem é continuada, 

como o canal de vídeos YouTube e o perfil do Arraial no Instagram. Já o processo de 

transmedia, por sua vez, se trata de narrativas desenvolvidas por meio de diferentes 
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plataformas midiáticas, na qual cada uma contribui de forma distinta para a compreensão do 

universo do conteúdo retratado, de acordo com Vieira e Santos (2017).  

Figura 7: Chamada do primeiro cortejo virtual (Arrastão do Futuro) 

 

Fonte: Página do Arraial do Pavulagem, no Facebook. 

Sobre a divulgação no Facebook, o número de publicações e o consequente engajamento foi 

bem mais expressivo a partir do mês de junho e durou até julho, com o encerramento da 

festividade dos cortejos juninos. Tal engajamento foi verificado por meio da contabilização de 

publicações, curtidas, comentários e compartilhamentos dos conteúdos disponibilizados na 
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página do Facebook do grupo. Segue, a seguir, tabela com os dados coletados por meio da 

netnografia realizada: 

Tabela 1: Dados coletados da página do Arraial do Pavulagem, no Facebook 

  
   Meses 

analisados 
 

 

 Abril Maio Junho Julho 

Publicações 1 1 35 20 

Curtidas 1,1mil 847 12.090 4.001 

Comentários 192 101 7.053 221 

Compartilhamentos 548 404 2.873 425 

Fonte: Produção dos autores. 

 

Raquel Recuero (2014) aponta que é possível observar o nível de engajamento dos usuários 

através de curtidas, comentários e compartilhamentos. Segundo esta pesquisadora, as curtidas 

funcionam como um meio de proporcionar visibilidade e legitimação, em uma espécie de 

concordância àquilo que foi curtido (2014, p. 120). Foi verificado, também o uso de hashtags 

na maioria das publicações feitas na rede social analisada, tais como #ArraialDoFuturo 

#PavulagemEmCasa #ArraialDoPavulagemOficial. O uso das hashtags acontece em nível 

mundial e pode ser feito por qualquer usuário da ferramenta. “Com isso, as conversações 

tomam outra dimensão: elas são reproduzidas facilmente por outros atores, espalham-se nas 

redes entre os diversos grupos, migram e tornam-se conversações cada vez mais públicas” 

(RECUERO, 2014, p. 116).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos processos de representação midiática relativos à página do Arraial do 

Pavulagem, no ano de 2020, no que se refere à divulgação dos cortejos juninos, percebeu-se 

que muito mais do que informar, as redes sociais do grupo passaram a suprir a lacuna de 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1278 

socializar causada nos sujeitos que fazem o evento pelo distanciamento social “imposto” pela 

pandemia da Covid-19. 

Devido a pandemia da Covid-19 seguir acarretando modificações em diversos âmbitos da 

vida social, esta pesquisa não tem o objetivo de dar-se por encerrada. Pelo contrário: Os 

processos comunicacionais, sociais e de representação, envolvendo sujeitos e mídias, seguem 

se ressignificações a todo momento. Assim, este estudo se propõe a ser um trabalho em 

processo, sempre em movimento, um braço de uma pesquisa que pretende continuar 

analisando os impactos que tais mudanças causam, também, nos espaços urbano e digital. 
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