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Conferência WEB da Associação Okinawana de Tóquio (Domingo, dia 20 de fevereiro de 2021) 

  

Secretaria do Festival Uchinanchu 



I. Resumo das Conferências WEB realizadas pelas associações okinawanas do Japão  

Foram realizadas conferências WEB com as associações okinawanas do Japão para ouvir as opiniões de cada 

associação okinawana quanto ao significado e a forma de realização do evento, de uma gestão do festival que 

garanta as medidas de segurança para os tempos com e após o Corona, além de problemas e soluções, para 

que estas sejam refletidas na gestão do 7º FESTIVAL MUNDIAL UCHINANCHU. 

 

Período da realização: fevereiro de 2021  

Participantes da conferência WEB: Associação Okinawana de Tóquio, Federação das Associações Okinawanas 

de Osaka e Sede Central da Associação Okinawana de Hyogo  

 

TEMAS:  

1. Sobre o evento online 

① Caso ao visitar Okinawa e não seja possível participar presencialmente do festival, desejaria participar 
nos eventos online, caso venham a ser realizadas?  

② Há eventos (sanshin, caratê, eisā, curso de uchinaaguchi, simpósios etc.) que gostaria que fossem 
realizados online?  

③ Qual o melhor horário para participar do evento online e sua duração? Gostaria de assistir o evento 
numa data posterior, caso haja gravação?  

④ Deseja ter assistência no manuseio do software para participar dos eventos online? (Instruções de 
conexão, tipos de sistemas online como Zoom, Facebook, YouTube etc.)  

 
2. Sobre o evento online do festival anterior 

No festival anterior, as cerimônias foram transmitidas de forma online.  

① Sabia que houve transmissão online?  

② Caso tenha assistido a transmissão, quais as suas impressões?  

③ Quanto a transmissão online, utilizando quais ferramentas e com quanto tempo de antecedência 
enviarmos informação acreditam que poderão informar seus associados?  

 
3. Sobre o pré-evento 

① Tem alguma proposta de projeto para realizar como pré-evento em 2021? 

② Fale sobre eventos informativos e de promoção do festival utilizando os eventos e assembleias gerais 
das associações okinawanas do Japão.  

  



II. Conteúdo das conferências WEB realizadas com cada associação okinawana do Japão (Os números entre 

parênteses indicam o item de discussão do tema)  

 

1. FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES OKINAWANAS DE OSAKA | Conferência WEB realizada entre às 15:00 e 
16:00 do dia 14 de fevereiro de 2021 

Participantes da entidade: 1 presidente, 1 secretário, 1 conselheiro fiscal (Total de 3 pessoas) 
 
Tema 1: Sobre o evento online 

・Muitos da associação tem idade avançada, não será que mesmo com a transmissão online a adesão não 

será tão grande?(①) 
 

・Há jovens que praticam caratê ou eisā, mas são os idosos quem têm o controle das atividades das 

associações. Acreditamos que o tempo possível para assistir sem se desconcentrar do evento online seja entre 
1 a 2 horas. (③) 
 

・A faixa horária em que podemos esperar maior número de expectadores é num feriado durante o dia. 

Mesmo durante a semana, acreditamos que possa ser no final da tarde. (③) 
 

・Em Osaka, cada regional realiza um encontro mensal e a federação realiza de 3 a 4 encontros anuais como 

a assembleia geral e festa de ano novo. Na gincana poliesportiva juntam-se cerca de 800 pessoas. Quanto a 
transmissão online, acreditamos que será difícil todos poderem se conectar sem que a província de Okinawa 
realize as transmissões de forma centralizada. (④) 
 

・Caso realizemos uma espécie de exibição pública, há uma salão grande que pode acomodar 300 pessoas no 

interior do edifício da associação. As escolas de sanshin o utilizam e há conexão com a internet. (④) 
 
 
Tema 2: Sobre o evento online do festival anterior  

・Não sabíamos que houve transmissão e achamos que não foi anunciado. (①) 

 

・Caso seja anunciado para o próximo festival, é claro que iremos comunicar os associados.  (③) 

 
 
Tema 3: Sobre o pré-evento e o evento principal  

・Caso seja um evento direcionado para os jovens, para que estreitem as relações com a província de 

Okinawa , desejamos fortemente que seja realizado. (①) 
 

・Em Osaka temos realizado interações artísticas que envolvem uma grande variedade de gerações, sendo 

assim, ficaremos felizes se houver pré-eventos desse tipo. (①) 
 

・A visita da Secretaria da Comissão Executiva do Festival Uchinanchu a algum dos eventos das associações 

para informar sobre o festival será bem recebida. A festa de ano novo é realizada em fevereiro e a assembleia 
geral em junho. Se a explicação for realizada no ano do festival num desses eventos, acreditamos que o 
número de participantes aumentará. Mesmo que o cronograma dos eventos ainda não esteja definido, 
acreditamos que apenas mostrar as cenas do festival anterior seria suficiente para animar as pessoas. (②) 
 



・Quanto aos eventos principais, temos realizado integração com os funcionários do governo da província 

que trabalharam no escritório do governo de Okinawa em Osaka por conta própria, mas gostaríamos que 
realizassem também eventos de integração entre as associações okinawanas do Japão e do exterior. (outros)  
 
  



2. ASSOCIAÇÃO OKINAWANA DE TÓQUIO | Conferência WEB realizada entre às 13:30 e 14:30 do dia 20 de 
fevereiro de 2021 

 Participantes da associação: ： 1 presidente, 1 vice-presidente, 3 diretores (Total de 5 pessoas) 

 
Tema 1: Sobre o evento online  

・Se possível, gostaríamos de ir a Okinawa para participar do festival. Acreditamos que eventos como 

concertos de sanshin seja possível realizar transmissão online, mas outros como eisā e caratê que têm 
movimentos enérgicos acreditamos ser difícil. (①) 
 

・Pessoas com deficiência física e idosos  que tenham dificuldades em ir até o local do evento para participar, 

acreditamos que o evento online seja de mais fácil acesso. (①) 
 

・Que tal realizar uma transmissão online com a apresentação das atividades de cada associação Okinawana 

do mundo, já que desconhecemos as atividades de cada associação okinawana do exterior. Talvez seja 
bastante interessante fazer uma conexão ao vivo com as associações okinawanas do mundo num local grande 
como uma exibição pública. (②) 
 

・Por exemplo, o ryūbu (dança de Ryukyu), pode ser que estejam sendo ensinados com a forma alterada, 

estão seria muito proveitoso a todos se os professores de Okinawa de cada escola puderem realizar uma 
transmissão online. (②) 
 

・Quanto a realização online, acreditamos que seja melhor num horário em que a população de Okinawa 

possa participar, mas como há um problema de fuso com o exterior, que tal manter o vídeo disponível para 
que possa ser assistido a qualquer momento? (③) 
 
 
Tema 2: Sobre o evento online do festival anterior  

・Quanto a transmissão, não sabíamos e se soubéssemos, gostaríamos muito de ter assistido. Não sabíamos 

nem do YouTube, nem do Twitter. (①) 
 

・Para os próximos, achamos melhor comunicar às pessoas não só pelo site, mas também utilizando as 

associações okinawanas. (③) 
 
Tema 3: Sobre o pré-evento  

・Seria interessante se pudéssemos ver um vídeo antes do festival mostrando que tipo de estrangeiro virá. 

Assim, quando os encontrarmos no festival a emoção será maior. (①) 
 

・Todos os anos temos realizado o Festival Artístico de Okinawa no dia 30 de outubro, com cerca de 1000 

participantes, e acreditamos que seja possível promover o Festival Uchinanchu nesse evento. (②) 
  



3. SEDE CENTRAL DA ASSOCIAÇÃO OKINAWANA DA PROVÍNCIA DE HYOGO | Não foi possível agendar a 

Conferência WEB e recebemos sua opinião por escrito.  

Respondente: 1 presidente, 3 vice-presidentes (Total de 4 pessoas) 

 

Tema 1: Sobre o evento online 

・Se possível, gostaríamos de visitar Okinawa e participar presencialmente do festival. (①) 

 
Tema 2: Sobre o evento online do festival anterior  

・Não sabíamos da transmissão do festival anterior. (①) 

 

・Caso venhamos a informar a todos com antecedência,  é possível realizar um movimento cerca de um ano 

antes nas assembleias ordinárias das associações okinawanas e na revista mensal Gajumaru. (③) 
 
Tema 3: Sobre o pré-evento  

・Sobre a promoção do evento, é possível reproduzir no início da assembleia se tiver cerca de 10 minutos. 

(②) 
 

・Gostaríamos que realizassem palestras sobre a história de Ryukyu e Okinawa como parte dos eventos 

principais. (outros) 
 
Outros (pedidos)  

・No desfile da véspera, as associações okinawanas do Japão ficam no final da fila e precisam esperar 

bastante. Não haveria uma forma de melhorar? O desfile é legal e nos emocionamos com as palavras de boas-
vindas da população.  
 

・Na cerimônia de abertura, os participantes do exterior (o país) são anunciados, mas gostaríamos que 

anunciassem as associações okinawanas do Japão também.  
 

・Sobre o “Umanchu Sanshin Dai’ensōkai (Grande Concerto de Sanshin Umanchu)” realizado no festival 

anterior, acreditamos que o número de pessoas que gostariam de participar aumentaria caso as canções 
fossem comunicadas com cerca de 1 ano de antecedência. As associações também irão convidar as pessoas.  
 

・Quanto ao passe de gratuidade do ônibus aos participantes do festival, os participantes das associações 

okinawanas do Japão também recebiam o passe, mas nos dois últimos festivais isso não ocorreu. Ficaremos 
gratos se restaurarem esse passe.  
 

・ Quanto à festa de boas vindas de cada município, acreditamos que facilitará a participação dos 

descendentes de terceira e quarta gerações se a informação for divulgada mais cedo, com o comunicado vindo 
das respectivas prefeituras de origem.  
 

・Quanto a época a realizar, pedimos que realizem o festival numa época em que os participantes possam 

participar tranquilos e em segurança, após o fim da expansão da COVID-19. 
 

③ Conclusão  

・Sobre o evento online, foi constatado que muitos gostariam que o evento online não fosse tido como evento 



principal, mas como uma forma de compensação àqueles que não podem visitar a província de Okinawa. 
Quanto a sua realização, é necessário encontrar a melhor forma considerando a utilização de gravação e 
exibição pública, facilidade na participação, horário da transmissão, tempo de duração e conteúdo.  
 

・O evento online realizado no festival anterior era pouco conhecido pelas pessoas e houve problema de 

divulgação. Quanto a divulgação antecipada, realizaremos em conjunto com cada associação okinawana.  
 

・Há uma expectativa para que tanto os pré-eventos como os eventos do festival se tornem num evento em 

que uchinanchus de grande variedade de gerações do mundo todo possam estreitar os laços. Planejaremos o 
evento incluindo a interação com o povo da província. 


