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O cruzamento das políticas públicas e as tradições culturais, cria um campo em que definimos 

etnopolíliticas como uma etnografia das políticas a partir do ponto de vista de diferentes grupos em 

condição de minorias étnicas, como indígenas, quilombolas, ciganos, religiões de matriz africana e 

outros. A metodologia ancora-se por um lado na antropologia visual, mais especificamente na 

perspectiva da antropologia compartilhada (Alvarez 2017), e na análise de dramas sociais, rituais e 

performance (Turner 1972, 1974, 1975, 1982, 1988). 

 

A tradição e a política se entrelaçam de diversas formas. Neste projeto estamos interessados em 

análises que contemplem: nas performances políticas que colocam em cena a reapresentação 

simbólica do poder tradicional;  as relações entre lideranças tradicionais e lideranças não-tradicionais; 

as lutas pelo reconhecimento da condição de minoria étnica para garantir o acesso a políticas 

diferenciadas. As lideranças tradicionais dos grupos apoiam-se na tradição cultural como conjunto de 

valores  que orientam a visão de mundo, como o “bom viver”, como uma ordem moral (Cardoso de 

Oliveira 1998, R. Cardoso de Oliveira & L.R. Cardoso de Oliveira 1996). A diferencia das lideranças 

tradicionais que tem seu poder ancorado na ordem moral do grupo, as lideranças não tradicionais 

constroem seu capital político como brokers, como intermediários entre a ordem tradicional e 

interlocutores externos (Wolf 2003).  

Na última década as políticas diferenciadas têm ganhado um espaço crescente na agenda 

política brasileira. Mudanças na legislação, a criação de agencias específicas e a introdução de 

critérios de reconhecimento étnico e racial criaram as condições para a implementação de políticas 

diferenciadas para contemplar as demandas das minorias. 

A cidadania, como relação de pertencimento, está aberta a uma ampliação de sentido das suas 

noções clássicas, como por exemplo a noção de cidadania diferenciada e as políticas pelo 

reconhecimento. Estas mudanças são produto de um cenário complexo que inclui lideranças 

tradicionais, lideranças não tradicionais, agências multilaterais e os diferentes níveis de governo: 

municipal, estadual, nacional. Os novos movimentos sociais, a diferencia dos movimentos clássicos, 

inspirados no mundo do trabalho, têm na identidade e nas lutas pelo reconhecimento seu principal 

motor  (Escobar 2007). 

As políticas serão analisadas a partir dos seus efeitos de poder. Poder entendido como 
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modelando a subjetividade. Este processo é simbólico e por vezes performático. As tradições são 

performadas no espaço público, são coletivamente avaliadas e atualizadas na sua execução. As 

performances utilizam símbolos materiais, corpos, palavras, um complexo aparelho multimídia que 

envolve músicas, comidas, bebidas. A análise das performances é a porta de entrada para compreender 

e traduzir tradições culturais. As performances estão num plano privilegiado para trabalhar mediante 

o registro audiovisual.  

  As lutas pelo reconhecimento e o espaço de interação entre políticas sociais e populações 

tradicionais pode ser abordado metodologicamente a partir da análise de situações sociais (Gluckman 

1987) e dramas sociais (Turner  1972,1974) ou como performance (Bauman 1975, Tambiah 1985). 

Estes métodos, desenvolvidos a partir da análise de rituais (Van Gennep 1978, Leach 1966, 1996), se 

aplicam tanto a sociedades tradicionais, como sociedades contemporâneas (Peirano 1992, 2001, 

Tambiah 1985, Alvarez 2002, 2004, 2009).  Estes métodos de análise podem ser aplicados às políticas 

públicas, como a política previdenciária a modo de exemplo (Alvarez 2006, 2002), ou análise do 

espaço público tradicional (Alvarez 2004, Trigueiro 2006, Silva 2006) políticas culturais (Nunes 

2010). A análise das comunidades de comunicação (Cardoso de Oliveira 1998, Cardoso de Oliveira 

& Cardoso de Oliveira 1996) reveladas pelos dramas sociais, renova o tradicional método de análise 

antropológico. O resultado desta análise, que introduz o ponto de tanto vista dos diversos atores, como 

revela aspectos simbólicos que escapam às análises quantitativas.  

 

A performance como perspectiva analítica foi trabalhada a partir de diferentes tradições 

acadêmicas. Um dos enfoques está a centrado na obra de Turner, quem ao longo da sua trajetória foi 

das abordagens performática dos rituais à análise antropológica das performances teatrais; do polo 

sagrado, com a fase liminar acentuada, até o polo não sagrado, com o liminoide no espetáculo (Turner 

1972, 1974, 1975, 1982, 1988).  

Outra abordagem performática do ritual foi desenvolvida por Tambhia (1985), quem retoma 

os conceitos de performances de Leach, o ritual como poderoso aparelho comunicacional multimídia; 

performance no sentido de Austin, do poder ilocucionário da performance simbólica; no sentido de 

Pierce, do terceiro referencial, do interpretante (Tambiah 1985,  Peirano 2001). 

Outra abordagem foi desenvolvida por Bauman (1975), mas próximo da agenda da 

antropologia cultural americana. O trabalho sobre performance de Bauman, estava inicialmente 

preocupado com uma etnografia da fala, que contemplasse os aspectos estéticos da performance dos 

atos folkloricos, que incluiria o público e a competencia comunicacional para avaliar a performance. 

Bauman e Briggs (2006)  ao analisar a performance com uma perspectiva crítica apontam que a 

performance é também política, envolve uma estética-política. O conceito de performance destes 
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autores levanta a questão da intertextualidade das performances, quebrando o muro que as 

enclausurava a uma tradição cultural (Langdon 2006) 

Todas estas abordagens contemplam algumas características em comum na análise das 

performances: as mesmas são eventos marcados; as performances são um fenômeno coletivo, que 

implica a competência comunicacional, engajamento corporal, emocional e afetivo; participação num 

horizonte simbólico ou tradição; as performances são avaliadas em termos de eficácia, simbólica 

(Bauman 1975, Bauman&Briggs 2006,  Langdon 2006, Turner 1972, 1974, 1975, 1982, 1988, 

Tambiah 1985, Peirano 1992, 2001. ) 

 

Para grupos subordinados, as lutas pelo reconhecimento são um aspecto central na consolidação 

da cidadania e tem reflexo na consolidação das identidades (Honnet 1996).  As identidades têm um 

duplo caráter, são uma construção ideológica e indicam uma posição na estrutura social. As 

identidades, como bussolas, orientam as relações sociais, tanto no interior do grupo, como na 

interação com outros grupos em sistemas interétnicos (Cardoso de Oliveira 1976, 1996, Barth 2000). 

As identidades, em determinados contextos, tem um margem de manipulação. As mesmas podem ser 

invocadas em determinadas interações e podem ser mimetizadas em outras. Situações de fronteira, 

com suas ambiguidades, são reveladores para a análise destas dinâmicas (Cardoso de Oliveira 1976, 

Santos 1995). 

Da aplicação do método antropológico na análise das etnopolíticas se espera que os resultados 

desta análise: reflitam o ponto de vista dos diversos atores; revelem como os grupos se apropriam das 

políticas públicas a partir dos seus usos e costumes; pode indicar modificações que permitam que se 

amplie o acesso às políticas públicas; permitiria, a partir da análise de aspectos simbólicos, 

compreender como os diferentes grupos interpretam/constroem a cidadania como relação de 

pertencimento.   

O projeto se estrutura a partir de diversos componentes, que articulam os projetos de pesquisa 

do professor e seus orientandos, integrando os diversos projetos individuais. Os componentes em que 

se desenvolvem as pesquisas tem diversos recortes. Por um lado, etnopolíticas, como o campo criado 

pela interseção entre as políticas públicas e as demandas dos diversos grupos étnico-raciais a partir 

das suas tradições; por outro lado, análise de rituais e performances como estratégia metodológica 

para compreender as diversas tradições culturais e a antropologia visual como metodologia para 

construir uma antropologia compartilhada; as pesquisas do grupo privilegiarão populações 

tradicionais, como ciganos, quilombolas, indígenas. Esta problemática pode ser melhor 

compreendida a partir da análise de casos exemplares. 
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O cenário das políticas diferenciadas dá destaque para as políticas para indígenas e afro-

descendentes. Ambos os grupos, apesar de discriminados, ocupam um lugar de destaque no 

imaginário sobre a Nação no Brasil. Não acontece o mesmo com outros grupos, como os ciganos, não 

incluídos nesse imaginário sobre a Nação e ou a região. Os ciganos são um grupo colocado na 

fronteira do imaginário da identidade nacional, são o outro, diferente, onde se projeta  a imagem de 

identidade desterritorializada, e por tanto, pensada fora das políticas públicas, com sua lógica 

territorializada. No caso da fricção interétnica, as identidades são uma construção ideológica e 

representam uma posição, subordinada, na estrutura social (Cardoso de Oliveira 1976, 1996), no caso 

dos ciganos a identidade representa uma posição nas margens da estrutura social, nos seus interstícios, 

e tem suas estratificações e polarizações também ao interior do grupo. 

Os ciganos constituem uma população que tem uma tradição cultural, reproduzida durante 

gerações, e dispersos em diversos lugares do mundo. Um povo que criou uma identidade 

desterritorializada na diáspora e que tem a intinerância como um dos seus valores constitutivos. Uma 

serie de valores são assinalados por diferentes autores para dar conta da identidade cigana, entre os 

que se enumeram a preferência por trabalhos autônomos; a noção de pureza e impureza (marine); e a 

intinerância, que com o deslocamento reforça as fronteiras entre os ciganos e os não ciganos (Okely 

1983, Sutherland 1986, Miller 1975, Fonseca 1996). 

Ciganos, (assim como gitanos, tsiganos, gypsies, traveller, tinker) não são autodenominações. 

Estas categorias são empregadas na interação com os não ciganos, os gadje no Brasil, (gorgio na 

Inglaterra e Estados Unidos). Esta categoria é aplicada a diversos povos que falam dialetos da língua 

Romani, como os Kalderas, Lovari, Sinti, Manus, Romanichals, Kalé, e outros. 

Okely, (1983), Sutherland (1975), assinalam a kumpania, como forma de organização social. A 

kumpania, são agregados de varias famílias, emparentadas ou não, que viajam juntas ou realizam 

algum empreendimento econômico em regime de parceria, wortacha.  A kumpania opera como uma 

unidade social e política, diferente da tsera e da vitsa. A tsera, é o símbolo da tenda, e se aplica para 

o grupo doméstico. A  vitsa se refere à linhagem, ao grupo de parentes mais amplos. A kumpania, de 

acordo com estes autores, é o viabilizador da vida social e cerimonial do grupo. Os problemas ao 

interior do grupo são resolvidos nas discussões diwano e sfat  e podem convocar a kriss, para a decisão 

final no caso dos conflitos mais graves. De acordo com Fonseca (1996), as diversas instancias de 

resolução de conflitos seriam o sfat, ou conselho falimiliar, do qual também participam as mulheres; 

o diwano, que envolve um número maior de pessoas e a kriss, que é a instancia de maior autoridade, 

formada com a participação exclusiva dos homens, que representam as diversas famílias. As decissões, 

nesta instância, são tomadas por consenso. 

Esta ordem moral, que podemos definir de tradicional, será trabalhada a partir da realização de 

trabalho de campo junto às populações ciganas. O Estado de Goiás, segundo informações da 
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Associação de Desenvolvimento da Cultura Cigana e da SEPPIR, tem 25.000 ciganos que moram 

tanto em acampamentos como em habitações fixas. A principal concentração do grupo se localiza no 

município de Trindade onde residem cerca de 2.000 famílias. Este número que triplica na época da 

Festa do Divino Pai Eterno, no mês de junho de cada ano. Além do município de Trindade os 

municípios onde estima-se uma maior concentração de ciganos em Goiás são os municípios de 

Goiânia (950), Anápolis (320), Caldas Novas (480), Petrolina de Goiás (288), Cesarina (168), 

Goianápolis (136), Itaberaí (188), Itumbiara (125) Palmeri (158), Santa Rosa de Goiás (123), Iporá 

(122). Goiás é um dos três estados brasileiros com maios população de ciganos em seu território. Para 

constituir-se como interlocutor nas demandas frente ao estado, os ciganos criaram sua organização, 

Associação de Desenvolvimento da Cultura Cigana, e lograram participar de diversos fóruns de 

negociação e reconhecimento, como  SEPPIR. 

 

Os ciganos de Goiás se diferenciam internamente em dois grupos, os Kalderash, considerados 

como os “ciganos ricos”, tem sua identidade associadas aos ofícios de criação de tachos e de joias; os 

Calons, considerados os “ciganos pobres” tem sua identidade associada à criação de cavalos. Estes 

ofícios se vêm ameaçados pelas mudanças tecnológicas e os saberes associados aos mesmos. 

Trabalhar as diferenças entre os grupos e suas formas tradicionais de organização implica explorar a 

constituição das diferentes famílias por meio de genealogias que permitam entender as distancias e 

as alianças entre diferentes linhagens. A organização social do grupo, passa pelo parentesco, ele 

orienta os critérios de pertencimento ao grupo, a participação no sistema de festas, assim como a 

intinerância que se apoia em relações inter-pessoais, mediadas pelo parentesco.  Outro importante 

elemento para compreender a tradição cultural, as festas e rituais, com seus símbolos e performances, 

permitem a análise dos valores do grupo. 

Analisar-se-á a relação entre estas lideranças não tradicionais e as lideranças tradicionais. As 

políticas locais não são só determinadas a nível local, pelo que se incluirão nas observações os 

vínculos destes políticos com instancias estaduais, seja no âmbito do aparelho de estado, como nos 

compromissos impostos pelo sistema de partidos políticos ao qual se filiaram para concorrer nas 

eleições e as ONG´s que atuam na região. 

No caso dos ciganos, a própria construção da identidade como fronteira, condiciona sua 

integração e acesso às políticas públicas, territorializadas.  Por outro lado, a valorização das 

identidades a partir do aumento da auto-estima dos grupos pode ser também um importante fator de 

mobilização e mudança social. A conquista de postos políticos por parte dos candidatos ciganos altera 

as hierarquias historicamente construídas e apresenta novos desafios para estas lideranças ciganas 

que passam a exercer seus postos num sistema democrático “universal”. Esta margem de manobra 

das identidades acontece em contextos que podem ser construídos analiticamente a partir de dramas 
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sociais (Turner 1974, Alvarez 2009). 

 

 

 

 

 

Estudos sobre quilombolas desenvolvidos no Brasil, têm ênfase na identidade a partir dos 

limites étnicos entre as comunidades e a população local. Estes estudos tiveram ênfase na 

territorialidade e resultaram em importantes subsídios às demandas de reconhecimento 

transformando-se num insumo nos processos de titulação das terras quilombolas (O’Dwer 2002). 

Outro aporte fundamental da antropologia foi a rediscussão do próprio conceito de remanescente de 

quilombos, tirando a definição do frezeer, erodindo a definição cartorial que focalizada nos escravos 

fugitivos, para ampliar-la a populações negras que ocupam territórios tradicionais, rurais ou urbanos 

(Almeida 2002). 

Os remanescentes de quilombos não são homogêneos, não são puros, não se caracterizam por 

uma marcada tradição oral e apresentam às vezes uma amnésia estrutural que apaga as lembranças 

da época da escravidão. Pelo contrario os quilombos são plurais, híbridos, a tradição se expressa nos 

corpos antes que nas palavras. A tradição se expressa por performance como  as que podem ser 

reconhecidas nas danças, nas festas, nas brincadeiras das crianças, assim como também nas práticas 

de esportes, na execução do trabalho. 

 As tradições culturais são transmitidas por meios de performances. A performance é 

socialmente construída, plena de significados, de forma análoga às narrativas tradicionalmente 

trabalhadas pelos antropólogos. Em grupos que não privilegiam a tradição oral, a análise das 

performance pode ser uma porta de entrada para entender a alteridade. 

As danças podem ser um índice de identidade, um momento privilegiado na expressão das 

práticas corporais. Em algumas localidades -região kalunga- tem uma dança que se apresenta como 

um índice de identidade do grupo, a Sussa, própria da tradição cultural do grupo. Na maior parte das 

comunidades, as danças tradicionais se hibridam com a cultura popular do sertão. O corpo, as posturas 

corporais, estão polarizadas entre o pólo sertanejo, introvertido e o pólo da festa, com uma 

performance expansiva, sorridente, extrovertida. Em outras, como em Mineiros, a performance da 

dança é resgatada pelos Jovens para afirmar a identidade afro. 

A dança pode se analisada como um símbolo. Turner (2005), ao analisar os símbolos rituais 

chama atenção para suas características: condensação de sentidos, pluralidade de sentidos e a 

polarização. O autor chama a atenção para a polarização entre um pólo sensorial e outro ideológico, 
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o primeiro relacionado à sensualidade e a transgressão, o segundo relacionado com a estrutura social 

e com a ordem. Durante as festas de folia, por exemplo, as danças com a polarização que caracteriza 

os símbolos rituais, um pólo ideológico e outro sensorial as partes da performance “do santo” e as 

“brincadeiras” plenas de tradição e sensualidade se sucedem sintagmaticamente, criam sentido, 

transformam o desejável em obrigatório e o obrigatório em desejável. A música, as posturas, a não 

dança das ladainhas para os santos, se seguem, contrastivamente das curraleiras, a dança dos homens, 

com suas irônicas letras. Na sussa, no auge da festa, são as mulheres, que dançam com uma garrafa 

de cachaça na cabeça e tomam o lugar central da festa. 

A performance ocupa um lugar central na reprodução da tradição do grupo. Os mais jovens 

aprendem imitando os mais velhos. O trabalho, na roça ou no fogão servem de matriz para as 

brincadeiras de criança. A performance está também na base das transformações, quando as crianças 

praticam esportes novos, introduzidos pela TV, como futebol ou vôlei. O tempo não aparece 

segmentado entre trabalho e prazer, pelo contrario, hibridam-se e o banho no rio pode fechar o dia de 

trabalho na roça. As lutas corporais podem acontecer juntando o gado. As pescarias, realizadas pelo 

pais com o auxilio dos filhos permite diversificar a dieta, momentos de prazer no rio, conversas sobre 

os antigos e ensinar a pescar, com a performance necessária para jogar a rede. 

As comunidades visitadas estão em processo de reconhecimento como remanescentes de 

quilombos, o que assegura a pose coletiva das terras. Mas é necessário um projeto de futuro, que 

mantenha estas comunidades, que não obrigue aos jovens a migrar por falta de alternativas 

econômicas, falta de acesso à escola pública, falta de acesso a serviços públicos, falta de infra-

estrutura de esporte e lazer. 

 

 

Metodologia 

 

A metodologia empregada privilegia o trabalho de campo, a observação direta, observação 

participante e o uso de recursos audiovisuais no registro, análise e apresentação dos dados. Durante 

os trabalhos de campo se implementará uma metodologia participativa para o registro e edição de 

vídeo com a participação dos membros do grupo (Colleyn 1995, Alvarez 2009, 2016). Esta 

metodologia implica em primeiro lugar, uma câmera participante, apresentando o material filmado 

ao grupo e encorajando sua participação, assim como uma edição compartilhado, em diálogo com 

os grupos, apresentando uma e outra vez o material editado até o grupo sentir-se representado pelo 

resultado final.  Os registros em áudio e vídeo privilegiarão as performances e rituais, fatos públicos 

nos quais a tradição se faz sensível, se reproduz e atualiza. A analises de rituais como o das 
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performances se mostra uma sofisticada ferramenta metodológica para a análise simbólica das 

tradições culturais, inclusive com seus hibridismos. 

As tradições culturais são transmitidas por meios de performances. A performance é 

socialmente construída, plena de significados, de forma análoga às narrativas tradicionalmente 

trabalhadas pelos antropólogos. Em grupos que privilegiam a tradição oral, a análise das performance 

pode ser uma porta de entrada para entender a alteridade. 

Entendemos a antropologia como arte de tradução cultural. Ao falar de arte, entramos no 

campo da sensibilidade, da criação e da estética. Estamos preocupados com diversidade de olhares, 

em plural: olhares dos grupos; olhar da câmera; olhares de gênero; olhar de diversas tradições que 

tem que ser traduzido para um público mais amplo.  

Os resultados da pesquisa contemplarão diversos tipos de produtos: trabalhos escritos, 

analíticos, que contenham os resultados acadêmicos da pesquisa e uma série de vídeos, que poderão 

contemplar as tradições do grupo através das performances, assim como ficções etnográficas que 

permitam dramatizar as situações enfrentadas pelo grupo. Se trata de um projeto guarda-chuva que 

contemple os interesses de pesquisa dos orientandos. 
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