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“Eu Sou a Filha da Chiquita Bacana...”notas antropológicas 
sobre a Festa da Chiquita em Belém do Pará

Milton Ribeiro da Silva Filho

Este artigo  versa sobre a Festa da Chiquita, evento profano caracterizado pela ampla 
participação de LGBT  em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Estado do 
Pará, e legitimado graças à mobilização organizativa  e à prática discursiva. Nesta perspectiva, 
intenciona-se mostrar de que forma esta festa, realizada por elas/eles e para eles/elas,  diz 
algo sobre as pessoas e sobre as manifestações políticas engendradas por LGBT no Brasil.
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“Yo Soy la Hija de Chiquita Bacana...”notas antropológicas sobre la Fiesta 
de Chiquita en Belém-PA

Este artículo versa sobre la fiesta de Chiquita, evento profano caracterizado por la amplia 
participación de LGBT en devoción a la Virgen de Nazaret, patrona del Estado de Pará y 
legitimado por medio de la movilización organizacional y la práctica discursiva. Desde esta 
perspectiva, se propone mostrar cómo este grupo celebró por ellos/ellas y para ellas/ellos. 
Con todo,  dice algo sobre la gente y las manifestaciones políticas engendradas por LGBT 
en Brasil.
Palabras clave: fiesta, LGBT, movilización, práctica.

“I Am the Daughter of Chiquita Bacana …”: anthropological notes about the 
‘Festa da Chiquita’ party in Belém, the capital city of Pará, in the Amazon 
Region of Brazil. 

This paper addresses the ‘Festa da Chiquita’ party, a secular celebration characterized 
by the large-scale participation of  the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) 
Community in devotion to The Lady of  Nazareth, the patroness saint of  the State of  Pará, 
in the Brazilian Amazon region. The celebration is legitimized due to the mobilization, 
organization and discursive practice of  the LGBT community. The paper demonstrates 
how this party held by lasses/lads for lads/lasses reveals something about the people and 
the political events staged by LGBT communities in Brazil.
Keywords: party, LGBT, mobilization, practice.

Milton Ribeiro da Silva Filho é Doutorando em Ciências Sociais/Antropologia do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará; Mestre 
em Ciências Sociais/Antropologia  e Graduado em Ciências Sociais/Ciência Política 
(UFPA). Militante do Grupo Orquídeas. Pesquisador do Grupo NOSMULHERES e 
do Grupo de Estudos sobre Crianças, Infâncias e Juventudes. Colaborador do Pet/GT/
CS. Membro do Grupo de Estudos sobre Mercados Populares.. E-mail: millor_ufpa@
hotmail.com


