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O presente trabalho busca discutir as contribuições teóricas e metodológicas da 

antropologia da performance para compreender os eventos etnográficas
1
. No decorrer da 

análise, vou priorizar os desdobramentos teóricos e interfaces disciplinares que 

fomentaram o surgimento do paradigma conceitual da antropologia da performance  e as 

reflexões do valor analítico do conceito de performance. A medita que a noção de 

performance senha sendo apresentada, serão colocados as inquietações teóricas a que 

ela pretende contrapor e o que propõe, seus diálogos e divergências.  E de uma forma 

mais geral, os argumentos seguiram em torno da passagem da ênfase no conteúdo 

predominante nos estudos clássicos sobre rituais para a preocupação voltada para o 

modo de expressar a mensagem, própria da análise performática. Deste modo, 

contribuições teóricas clássicas sobre o ritual, de autores como  Van Gennp,Gluckman, 

Leach e Turner serão analisadas em diálogo com os modelos explicativos particular a 

antropologia da performance (apontando por Turner, Shechner, Dawsey e Langdon)  

ressaltando as particularidades  teóricas do paradigma da antropologia da performance. 

Palavras-chave : Antropologia da Performance – Ritual – Novos paradigmas 

 

Da ênfase no conteúdo para o modo de expressão 

 

A noção de performance em Turner (1982) se torna uma estratégia analítica importante 

para se desvencilhar de uma noção de cultura como resposta a normas de conduta 

                                                 
1
 A noção de evento etnográfico remete-se tanto aos eventos “diferentes”,“especiais” e “peculiar” do 

ponto de vista dos nativos que os vivem e dos nossos interlocutores, assim como, do olhar do pesquisador   

que é personagem relevante na escolha dos acontecimentos que são significativos para sua investigação, 

tornado-se também co-autor na construção monográfica desses eventos (Peirano, 2006). 
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preestabelecidas pela estrutura social. O autor passa a privilegiar uma perspectiva de caráter 

construtivista, que venha a considerar a agência dos indivíduos, a historicidade das práticas 

sociais e as descontinuidades, as interrupções e elementos liminares na elaboração do 

conhecimento científico mediante as intersubjetividades em campo. 

Peirano (2006) em um texto polêmico de titulo: Temas ou teoria? O estatuto das 

noções de ritual e de performance, acredita  que a antropologia da performance não se 

constitui como um paradigma, ou uma teoria, estaria muito mais colada as categorias 

ocidentais e seus  objetos e aos temas, e do pondo de vista teórico, não trazia nada de novo, 

do que já estava posto no tema do ritual. 

 Eu, assim como Langdon (2007, p. 9) discordamos da autora, não são os eventos que 

difere as análise clássicas dos rituais das análises da performance, como já coloquei antes, 

mas a forma de abordá-los. Observa Langdon  

 

Enquanto as análises mais clássicas do rito resultaram primordialmente em interpretações do 

conteúdo semântico dos símbolos, as de performance chamam atenção para o temporário, o emergente, 

a poética, a negociação de expectativas e a sensação de estranhamento do cotidiano. 

 

 

Outro aspecto relevante, é o contexto em que a perspectiva da antropologia da 

performance surge, e a que demandas ou inquietação ele se propõe corresponder.  

Ortner (1984) aponta uma nova orientação teórica na antropologia, chamado de 

“prática” (ou ação e praxis), que adveio do desdobramento de várias tendências dominantes 

na disciplina, ao que se remetia a agência e a estrutura nos anos 1950 e ao feminismo e 

marxismo dos anos 1970.  Do marxismo advêm o próprio termo práxis, que aciona a questão 

do corpo humano explorado pelo poder e resistente ao poder (o que remete a teoria do valor) 

e do feminismo (da relação corpo/gênero), o corpo como foco de atenção para analítica. 

Deste modo a autora observa um caminho unificador entre as desarmonias teóricas dos anos 

1980, onde o corpo é localizado no mundo e principal locus de interação social. Eriksen & 

Nielsen (2007) observa que essa combinação resulta numa tendência que enfoca o corpo, o 

poder e o ritual. 

Dessa perspectiva da qual se refere Ortner, germinou a antropologia da performance, 

segundo Eriksen & Nielsen (2007, p.166) nos últimos escritos de Turner, ele “propõe uma 

antropologia experimental, alegre, uma antropologia voltada para o ser humano pleno, como 

um corpo que vive, respira e tem emoções”. E diferente do olhar da perspectiva clássica do 

ritual, afirma Neves (2005, p. 131): 
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O rito, quando visto através da performance, adquire um aspecto afetivo e, portanto, é 

preciso procurar nele todos os sentidos presentes: os sons, a fala, o cheiro, etc. Ou seja, o rito 

deixa de ser apenas cognição, na qual se ressalta a mensagem, para tornar-se uma experiência 

multidimensional e multifocal.  

 

 

Langdon (2007), observa que em meio a diversidade dos usos do termo performance, 

(se contrapondo à Peirano), afirma que a abordagem da antropologia da performance tem 

valor conceitual, à medida em que surgiu como conseqüência das preocupações teóricas 

atuais, indo além das teorias da antropologia simbólica clássica desenvolvidas nos anos de 

1960 e 1970. 

 

- A Performance em espaço e tempo 

   

Para Turner (1988), as abordagem clássicas do ritual se difere da analise da 

antropologia da performance, entre outras coisas, por sua disposição em espacializar o 

processo ou o tempo como impulso central, a medida que essa última dá ênfase as análises 

processuais e dinâmicos da realidades.   

 Esse argumento se apresenta como um contraponto importante, que em maior ou 

menor grau, está presente nos autores discutidos (no que se refere às análises clássicas) e 

mesmo que eles partem de concepções de análise do ritual, de natureza, estrutura e função de 

orientação teórica distinta, são tomados por esse impulso central que até os anos 1980 parecia 

remeter a um único caminho para se chegar ao conhecimento científico.  

 No que se refere à abordagem dos ritos de Max Gluckman, na sua descrição do ritual 

de inauguração da ponte (já mencionado) e mesmo que ele se refira a uma realidade de 

contatos, localizando social e historicamente o evento, os elementos processuais de sua 

abordagem foram subsumidos, nas estruturas e subestruturas, nos papéis e status. Sua 

perspectiva em torno do conflito foi fundamental para a perspectiva turniana, no entanto, o 

que se afligia durante o conflito era o indivíduo não o papel que ele assumia na organização 

social, o humano foi sucumbido pela estrutura das organizações. E o conflito, não assume 

uma linguagem de dramaturgia que foi além do estado de manutenção da estrutura, não da 

vazão a subjetividades, o intersticial do qual Dawsey (1997) observa entre os bóias-frias.  

Dawsey (2005) em estudos, junto aos bóias-frias, observou que a sociologia dos anos 

1970 e 1980 os viam como um problema de classificação. Ora eram um camponês deslocado 

ora era um membro de um processo de proletarização ascendente. Esses eram dispostos em 

um plano de uma história evolutiva e universal, sob o signo do progresso ou como membro 
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de um mundo destroçado cujo desdobramento se manifesta nos estilhaços desse mundo ou na 

tentativa de reconstruí-lo. Para Dawsey, a perspectiva da performance permite lidar com o 

liminar, o transitório que não se enquadra em categorias de análises estanques, a exemplo dos  

bóias-frias, e por meio da análise  do “teatro” desses bóias-frias nas carrocerias de 

caminhões, ele encontrou a medida de expressão “uma passagem para uma condição de 

passagem” e focou os elementos estruturalmente arredios, como elementos que os informar. 

Desse modo, observa entre eles, performances rituais de deboche e de subversão da ordem, 

que evidenciam experiências vividas como algo desconcertante e partir do olhar etnográfica, 

verifica o caráter contestatório e reflexivo que a condição de liminar permite nesses 

momentos de um extraordinário cotidiano (o teatro da vida cotidiana) (Dawsey,1997). 

O que estou apontando não desmerece a análise do Gluckman e seu valor analítico do 

rito, nem tenho o conhecimento de todas as suas obras para isso, apenas quero marcar 

teoricamente a particularidade da análise da performance.    

A respeito de Van Gennep, Turner (2008) afirma que seu trabalho comparativo sobre o 

rito de passagem, trouxe ao conhecimento o movimento tripartido no espaço-tempo, 

permitindo uma abertura para compreender processos sociais extrarituais. E acrescento, sua 

contribuição vai além, para ele os atores sociais em suas trajetórias retratam os movimentos 

relativos à mudança, onde se fazem transitórios, pessoas e grupos sociais. Essa perspectiva, 

do ponto de vista teórico, contribuiu bastante na perspectiva da antropologia da performance, 

mas ela aponta uma contradição no modo que ele vai estruturar seu argumento.  

É claro que um autor tem que ser entendido em diálogo com sua época (mas não 

pretendo entrar nesse mérito da questão), no entanto, se detendo em mostra sua tese, ou 

eficácia do modelo tripartido, Van Gennep comparou ritos de vários contextos, numa escala 

temporal espacializada. Para exemplificar um tipo de rito, era posto em seqüência um 

exemplo de uma sociedade primitiva, de uma sociedade camponesa e de uma sociedade 

moderna industrializada. A análise não era evolucionista mas a forma de apresentar os dados 

se aproximava ao modo destes. Este fato, que me remete a Fabian (1983,apud Lobão 2005), 

sobre o que ele chama de abordagem do “tempo intersujetivo”, que o antropólogo use uma 

abordagem sincrônica ou enforque diacrônico, mas ambas baseada numa cronologia 

espaciológica, mesmo falando de um modelo processual do rito, sua escrita etnográfica é 

exatamente oposta, faz uso de uma manipulação da temporalidade, deste modo, o tempo não 

deixou de ser espacializado.  Van Gennep valorizava quantidade em detrimento da riqueza 

dos dados ou experiências rituais, sobre o rito, ele buscou alcançar um meta-relato, o que a 
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antropologia da performance deixou de acreditar ao assumir a crise da representação,  

tolerando o incomensurável.   

 

-A Performance e os modelos explicativos   

      

 Turner (1982) ao aderir ao pós-modernismo em algumas de suas formas, se distanciou 

dos estudos dos sistemas abstratos e modelos formais, fossem eles orientados para o 

indivíduo ou estrutura, sociológicos ou culturais. Para ele, modelos formais obscureciam a 

exuberância, a criatividade e o humor da vida humana e colocavam mente científicas acima 

das pessoas reais.  

Segundo Langdon (2007, p.8), Leach observa “que a performance ritual torna explícita 

a ordem social, mas, para ele, a ordem é um modelo ideal, quase uma fantasia, e não uma 

realidade”. Leach (2005, p.21-2) para apontar sua orientação teórica, afirma que nossa função 

como antropólogo é compreender e explicar o que ocorre na sociedade, como a sociedade 

funciona. E posteriormente afirma: se um engenheiro pretende explicar como funciona um 

computador, não vai perder seu tempo classificado suas peças, mas explicando seus 

princípios, representando seus argumentos em formas equacionais, mesmo que as 

informações a serem incorporadas nos códigos sejam extremamente complexas, os princípios 

básicos são simples, impulsos positivos e negativos. 

Enquanto Leach está preocupado com modelos explicativos abstratos que não estão nos 

dados puramente acessíveis à observação, a antropologia da performance, não se detém 

unicamente nas ações normativas, nem numa leitura semântica dos símbolos, mas na 

interação e contextos que estes emergem, as multiplicidades de formas que estruturam a vida, 

uma ação temporal marcada por rupturas de atores sociais que de modos amiúde manifestam-

se sobre seu mundo. Este  paradigma busca descrever o contexto e sua exposição interativa e 

os sentidos do sensível no corpo, o olfato, o musical e a fala. E continuando com o que 

coloca Langdon (2007, p.16), o estudo da performance envolve: experiência em relevo 

(ressaltada, publica, momentânea e espontânea) participação expectativa (participação do 

evento para produzir a experiência), experiência multisensorial (a experiência unificada dos 

vários receptores sensórias, o ritmo, as luzes, os cheiros, a musica, os tambores e os 

movimentos do corpo) e engajamento corporal, sensorial e emocional.   

    

Performance: contexto, liminoid e o paradigma do processo 
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Turner, como afirma Schechner (1988) é um autor que se renova a cada nova 

publicação e, após sua publicação “From ritual to theatre: the human seriousness of play” 

em 1982, que podemos reconhecer uma nova fase do autor. Ele vai resgatar a análise dos 

dramas sociais para pensar as sociedades complexas, deste modo desloca a noção de 

liminaridade para outro contexto, o que o permite elaborar um novo conceito o de liminóide, 

no propósito de interpretar as dimensões simbólicas do mundo contemporâneo. Esta noção 

parece se relacionar com um momento social e histórico que Durkheim identifica como de 

solidariedade orgânica, o que pré-supões a divisão social do trabalho e em conseqüência 

disso, a divisão de outras instâncias da vida, em que não é possível reconhecer uma 

autoridade absoluta entre as categorias sociais. Foram “reduzindo cada um dos seus domínios 

sensoriais a um conjunto de gêneros de entretenimento que floresce no campo de lazer da 

sociedade, não mais no lugar central do controle” (Turner 2005. p. 184). No entanto o autor 

acredita que em meio a fragmentação dos gêneros da performance, ou gêneros performático é 

possível recuperar a dimensão suprimida da experiência, a emergência de um sentimento de 

communitas.         

Schechner (1988) observa que Turner sempre investiu na noção de processo, 

especialmente na maneira em que as pessoas resolvem suas crises. Desse modo, nos seus 

trabalhos, reportando a experiências anteriores em campo, ele explorou de forma detalhada as 

formas emotivas (sensoriais) e múltiplas, de muitas vozes, formas performáticas que se 

instalam no movimento da vida, os atos de performar as crises. Ainda sobre Turner, 

Schechner (1988) afirma que, o paradigma da performance é o paradigma do processo e um 

elemento central nas suas análises é considerar os eventos em sua vivacidade, em/ ou como 

ação. O que o aponta também o lidar com o inacabado, descentralizado, liminar. 

 

Considerações finais  

 

As perspectivas teóricas clássicas sobre o ritual não buscou versar sobre um mundo do 

imprevisto e do heterogêneo. Analisar era cortar as arestas da realidade e domar o objeto ou 

vislumbrar nas manifestações dos coetâneos, as primitivas “formas elementares”. Além do 

termo elementar, grandes metáforas como: sistema, estrutura e organização buscaram 

expressar o contingente sem contingência.  

  A abordagem performática nasce num mundo sem ilusões, de verdades frágeis e mais 

conscientes, o mundo chamado de pós-moderno. Este já havia assumido a bricolagem, a 
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polifonia das vozes e as transformações sociais contínuas. A grande questão não era sobre o 

valor semântico do rito, ou se eram mais mitos ou ritos, se refletiam o inconsciente estrutural 

ou eram bons pra pensar. A noção de performance privilegia a construção de um espaço 

simbólico e de representação metafórica da realidade em que os  laços entre artes e ciência se 

estreitaram. 

 Observo que os estudos da antropologia na atualidade têm se voltado cada dia mais 

para os gêneros performativos (ritual, teatro, música, dança, festas, narrativas, esportes, 

movimentos sociais e políticos e encenações da vida cotidiana), se antes era comum os 

estudos voltados para os sindicato, organizações políticas partidárias, as relações entre as 

classes sociais e os estudos de comunidades, na atualidade os grupos de cultura popular, as 

agremiações carnavalescas, as peregrinações religiosas e os grupos dançantes como  

maracatus e outros, vem sendo bastante  estudados.  Esses são eventos que se afeiçoam à 

liminaridade ou liminoid, como colocou Turner, e se apresentam como objetos de estudos 

promissores, pela capacidade que eles têm de se renovarem, de lidarem com divergências 

internas e as diferenças, sejam elas econômicas, de gênero de raça e tantas outras. E acredito 

que a perspectiva da antropologia da performance apresenta-se como um campo de análise 

próspero, a medida que volto-se para o processual, a agência dos sujeitos sociais, as 

experiências vividas, as subjetividades confrontadas e  as ironias reveladoras ( a arte verbal). 

A autora Lucas (2005) ressalta a importância da variabilidade semântica e o 

deslocamento conceitual da performance como termo que reivindica uma multiplicidade de 

vozes disciplinares que pode permitir nos espaços acadêmicos diálogos produtivos.  Não 

discordando da autora, no que se refere à noção performance, mas me preocupo com seu 

valor heurístico, esperar que possamos galgar caminhos em direção a bases teóricas mais 

sólidas mesmo em meio a terrenos escorregadios. Mesmo em se tratando de uma perspectiva 

analítica que se propõe considerar elementos arredios, as contradições da vida social em seu 

movimento mesmo (no modo de expressão), a noção de performance carece aparar as arestas 

para ressaltar melhor seu valor explicativo.  
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