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resumo  

O conceito de performance vem sendo cada vez mais utilizado pela teoria social 
contemporânea e, de forma concomitante, a Antropologia da Performance tem ganhado 
espaço e legitimidade no ambiente acadêmico. Apesar da definição de performance não 
ser consensual, a grande maioria das conceituações destaca a característica de um tipo 
particular de evento, mais destacado, estereotipado ou estilizado do que o fluxo da vida 
cotidiana. Desde as noções inaugurais de William Jansen, os eventos artísticos de John 
Cage, as noções de frame em Gregory Bateson e Erving Goffman, ou as contribuições 
de Victor Turner e seus seguidores, esta qualidade destacada da performance sempre 
esteve presente.  

Heinich (2008) enumera três fases do processo de institucionalização da 
Sociologia da Arte, a primeira com ênfase no objeto, a segunda no contexto e a terceira 
como sendo uma inter-relação entre as abordagens. De forma semelhante, a 
antropologia da performance atualmente parece oscilar entre abordagens 
descontextualizadas e mecânicas que se contentam em analisar o fenômeno cênico e 
abordagens estritamente contextuais, que acabam relegando a performance para 
segundo plano. O presente artigo se propõe a uma reflexão teórica e metodológica sobre 
tal embate entre a performance e seu contexto, dando ênfase na dimensão da experiência 
(Turner, 1986) que permite relacionar a análise das manifestações expressivas com seu 
sentido e contexto.  
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Marvin Carlson (1996) desenvolve em Performance uma ótima obra introdutória 
sobre o tema, de abordagem ampla (com contribuições da sociologia, lingüística, 
antropologia e psicologia), incorporando também uma breve discussão da performance 
art, sem deixar de tratar da questão das reivindicações identitárias e da pós-
modernidade.  

Apesar da amplitude e diversidade de noções sobre performance, Carlson 
destaca como ponto comum o “recorte”, ou a “qualidade distinta” destas expressões em 
relação ao fluxo da vida cotidiana: 

 
(…) há um acordo geral de que dentro de qualquer cultura pode ser descoberto um certo tipo de 
atividade, separada de outras pelo espaço, tempo, atitude, ou todos os três, que pode ser 
chamado de ou analisado como ‘performance’. Os estudos de folclore tem sido uma das áreas 
da antropologia e dos estudos culturais que tem contribuído mais significativamente para os 
conceitos modernos dos estudos da performance, e um dos primeiros antropólogos a utilizar 
‘performance’ como um termo crítico central, William H. Jansen, empregou–o para lidar com 
uma preocupação dos estudos de folclore de 1950s, que é, classificação. Jansen sugeriu um 
modelo de classificação com a performance e a participação como dois extremos de um 



spectrum, baseado principalmente no grau de envolvimento da ‘audiência’ do evento 
(CARLSON, 1996:15). 
 

Essa separação foi também notada em um célebre texto de Bateson (1972) no 
qual salienta duas peculiaridades do fenômeno do play: “a) que as mensagens ou sinais 
trocados no play são em certo sentido falsos ou não pretendidos; e b) o que foi denotado 
por estes sinais não é existente” (Bateson, 1972: 183). Assim, uma vez que a 
comunicação verbal humana ocorre em diversos níveis de abstração, o “play”, tal como 
o “frame” de Goffman (1986) implica em um nível metacomunicativo e pode ser 
aproximado das noções de ritual, brincadeira, fantasia, arte, magia e religião. 

A visão de Richard Bauman também remete ao enquadramento, uma vez que o 
autor destaca a consciência de duplicidade, em que uma ação é colocada em 
comparação mental com um modelo original potencial, ideal ou já ocorrido. Segundo 
Bauman, apesar desta comparação ser sempre realizada por um espectador, o central é a 
dupla consciência e não o fenômeno da observação externa. (CARLSON, 1996). 

Dell Hymes, de forma inversa, define “comportamento” como qualquer coisa e 
todas as coisas que acontecem, “conduta” como o comportamento submetido a normas 
sociais, regras culturais e “performance” como uma área restrita dentro da conduta, em 
que uma ou mais pessoas assumem uma responsabilidade perante uma audiência e 
perante a tradição (CARLSON, 1996).  

A noção de performance defendida por Richard Schechner se aproxima muito 
desta perspectiva, apesar do autor utilizar-se da expressão “comportamento restaurado”, 
pela qual acredita separar determinadas ações das pessoas que as desempenham e 
enfatizar a distância entre o “self” e o comportamento: “Mesmo quando uma ação no 
palco é idêntica a outra da vida real, no palco é considerada ‘performatizada’ enquanto 
fora do palco apenas ‘feita’” (CARLSON, 1996:4). 

Tal como W. B. Gallie destacou: “performance é essencialmente um conceito 
contestado” (apud CARLSON, 1996:1) com desentendimentos de sua essência inseridos 
no próprio conceito. “Performance” pode ser conceito analítico; teoria; determinadas 
formas de expressão ou conduta; negociação de identidades e até desempenho de 
habilidades (englobando outros seres vivos e máquinas). 

Se a contribuição da antropologia na produção do conhecimento pode ser vista, 
parafraseando Marshall Sahlins (1999), como uma “explosão de nossas categorias” 
como propõe em sua conhecida relação entre História e cultura, ou como o exemplo 
notável da visão do poder nas sociedades ameríndias retratada por Clastres (1978), o 
fato é que o debate que envolve a noção de performance parece concentrar-se não nos 
riscos culturais empíricos da categoria, mas na problemática de sua validade para as 
mais diversas aplicações e significados.  

Exemplo geralmente aceito, e ilustrativo, são os sete pontos de contato entre a 
teoria da performance e as ciências sociais de Richard Schechner, a saber: 1) A 
performance na vida cotidiana, incluindo “encontros” de vários tipos; 2) Os esportes, 
rituais, jogos, e comportamentos públicos políticos; 3) A semiótica ou a análise de 
outras formas de comunicação que não a escrita; 4) Conexões entre o comportamento 
humano e o animal no que se refere ao jogo; 5) aspectos da psicoterapia que enfatizam 
as ligações de pessoa-a-pessoa, encenação e consciência corporal; 6) Etnografia de 
culturas “exóticas” e familiares; 7) A constituição de teorias unificadas da performance, 
que são na realidade, teorias do comportamento (SCHECHNER, 1985). 

Clifford Geertz (1996) realiza uma importante crítica a esse procedimento 
dedicando-se a comentar o que chamou de analogia das noções de jogos e de drama nas 
ciências sociais. No caso da analogia dramática, comentando em particular, a obra de 
Victor Turner, Geertz elogia os trabalhos etnográficos do colega sobre a vida ritual 



africana e menciona que a noção de drama proposta por Turner (1957) envolve sempre 
uma crise e uma série de eventos encadeados, convencionalizados e atuados em público 
que se desdobram em cisão irreconciliável ou retorno ao status quo. Menciona que esta 
teoria tem o mérito de revelar claramente as dimensões temporais e coletivas dessas 
ações, bem como sua capacidade transformadora. Porém, realiza uma observação que 
vale a pena ser enfatizada: 
 

Turner e seus seguidores aplicaram este esquema a rituais de passagem tribais, cerimônias de 
cura e processos judiciais; insurreições mexicanas, sagas islandesas, e nas dificuldades de 
Thomas Becket com Henrique II; na narrativa picaresca, em movimentos milenários, carnavais 
caribenhos, e na busca de mescal pelos índios americanos; e nas rebeliões políticas dos anos 
60. Uma fórmula para todas as estações. 
Essa facilidade em abrir suas portas para abrigar qualquer tipo de caso é um dos pontos fortes 
da versão de analogia dramática proposta pela teoria ritual; é, também, sua maior fragilidade. 
Capaz de expor alguns dos elementos mais profundos do processo social, ela o faz tornando 
insipidamente homogêneos assuntos obviamente diferentes (...) 
Estes processos formalmente semelhantes têm, no entanto, conteúdos diferentes. Poderíamos 
dizer que eles expressam coisas bastante distintas e, por esta razão, suas implicações para a 
vida social também são diversas. Embora bastante cientes destas diferenças, os teóricos do 
ritual não estão suficientemente equipados para lidar com elas, precisamente porque sua 
preocupação principal é com o movimento geral das coisas. Percebem, então, nos vários tipos 
de processos sociais, nas formas e nos significados, os grandes ritmos dramáticos, as formas 
que governam o teatro (...) (Geertz, 2003: 46).  

 
Essa observação de Geertz é atualmente ainda muito válida na medida em que a 

atenção nos “movimentos gerais das coisas” ou seja, na estrutura e desdobramentos das 
performances tem se sobressaído ao essencial: a busca de compreender e explicar a 
formação do sentido a partir das expressões. 

É significativo o fato de que a última publicação de Turner voltava-se a uma 
nova definição de uma grande área de pesquisa, definida como Antropologia da 
Experiência. John Dawsey (2005) tem chamado a atenção para o fato de que Turner 
concebia a performance como parte essencial da antropologia da experiência. Além 
disso, em dois artigos recentes, (Dawsey, 2005 e 2007) trata da relação entre as visões 
de Turner, Dilthey e Benjamin, argutamente relacionando a perda da experiência 
coletiva benjaminiana com a nostalgia de Turner pelos eventos culturais modificadores 
da estrutura social, expresso em sua polêmica distinção entre os fenômenos liminares e 
liminóides. 

Entretanto, apesar da pertinência desta aproximação, a questão mais frutífera 
neste redirecionamento da performance pela noção da experiência é a ênfase no desafio 
de reconstruir antropologicamente do sentido das experiências a partir das expressões 
em seus contextos locais. Embora em muitos dos textos de Turner a orientação 
processual, o conceito de drama social e a ênfase nos mecanismos compensatórios da 
performance tenda a encorajar um uso mecânico da teoria, o fato é que a questão do 
significado foi também levada a sério por Turner. 

O primeiro capítulo do livro From Ritual to Theater encaminha a análise 
intercultural dos fenômenos expressivos através da noção de “simbologia comparada”, 
centrada: “[...] nas relações entre símbolos e conceitos, sentimentos, valores, noções, 
etc. associados com eles pelos usuários, intérpretes ou exegetas: em resumo, ela tem 
dimensões semânticas, ela pertence ao significado na linguagem e contexto (TURNER, 
1982:20).  

Partindo desse encaminhamento e minimizando a diferenciação entre “mera 
experiência” e “uma experiência” que Turner (1986) deriva de Dilthey, seria mais 



proveitoso trabalhar, como Bruner (1986) com as noções de “realidade”, “experiência” 
e “expressão” de forma dinâmica: 

 
Qualquer antropólogo que seja pesquisador de campo aceitaria de prontidão o fato de que os 
gêneros de expressão antropológica aceitos (nossas anotações de campo, diários, 
estudos/cursos? e publicações) não capturam a riqueza ou a complexidade da nossa experiência 
vivida em campo. Existem vãos inevitáveis entre a realidade, a experiência e as expressões e as 
tensões entre elas constituem uma problemática-chave na antropologia da experiência. 
Nesta perspectiva, uma expressão nunca é um texto isolado e estático. Ao contrário, ela 
envolve uma atividade processual, uma forma de verbo, uma atividade enraizada numa 
situação social, com pessoas reais em uma cultura particular e em uma era histórica dada. Um 
ritual tem de ser encenado, um mito recitado, uma narrativa contada, um romance lido, uma 
peça performatizada, e estas encenações, recitações, declamações, leituras e performances são 
o que fazem os textos serem transformadores e o que nos capacitam a re-experienciar nosso 
legado cultural. Expressões são constitutivas e moduladoras, não como textos abstratos, mas na 
atividade que atualiza o texto. É neste sentido que os textos têm de ser performatizados para 
serem experienciados, e o que é constitutivo está na produção. Nós lidamos com textos 
performatizados, reconhecendo que a antropologia da performance é uma parte da antropologia 
da experiência. Como expressões ou textos performatizados, unidades estruturadas da 
experiência como histórias ou dramas é que as unidades de significado são socialmente 
construídas (BRUNER, In: BRUNER & TURNER, 1986:7). 

 
A citação acima aponta tanto para o desafio da compreensão antropológica, 

quanto para a impossibilidade da descontextualização dos fenômenos simbólicos, por 
tratar a Antropologia da Performance como submetida a uma área maior, a 
Antropologia da Experiência, apta a compreender tanto a dimensão da expressão como 
a da experiência em relação ao seu contexto cultural. 

Esse parece ser o caminho realizado pela Sociologia da Arte, como assinalou 
Natalie Heinich (2008) quando enumera três fases do processo de institucionalização da 
Sociologia da Arte: a ênfase no objeto; a ênfase no contexto e por fim, uma inter-relação 
entre as abordagens. Como alerta a autora, o risco aqui está em um “sociologismo” que 
renegaria o objeto artístico, relegando sua análise em detrimento da explicitação da 
relação com o contexto. 

Se a antropologia ainda não parece ter “subido no palco” para tornar-se a 
protagonista da performance como propõe George Marcus (2004), cabe promovê-la da 
assistência do fenômeno cênico das coxias à incumbência da sua iluminação, para 
compartilhar com o público acadêmico seu já conhecido, porém, sempre inovador, 
ponto de vista.  
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