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Universidade Federal de Minas Gerais 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
 
Do rito à performance - Semestre 2013.1 
Professora: Isabel Santana de Rose 
Contato: belderose@yahoo.com.br 
 
Ementa: 
Esta disciplina fornece uma base para entender a noção de performance segundo seu 
desenvolvimento nas ciências humanas e de introduzir as teorias mais representativas. Performance 
é um conceito mais amplo que o do rito, no qual podemos ver o cruzamento do lúdico com o 
sagrado. A noção é mais adequada para as pesquisas na sociedade complexa e as preocupações das 
teorias contemporâneas. Com o enfoque performativo vamos além da perspectiva normativa e 
racional preocupada com as sociedades tribais de pequena escala para dar conta dos processos da 
vida social nas sociedade ocidental contemporânea. Exemplos de performances se encontram na 
vida cotidiana, indo desde as piadas na mesa do bar até eventos públicos, tais como o teatro, os 
espetáculos, as festas, os ritos, e as manifestações políticas.  
A disciplina será conduzida através de aulas com a participação dos alunos na discussão das 
leituras. Após uma introdução dos conceitos fundamentais para entender como a noção de 
performance surgiu dos teóricos da antropologia simbólica, examinaremos performances específicas 
via filmes, leituras e outros recursos. Também vamos ler abordagens e autores contemporâneos 
sobre performance. 
 
Avaliação: A avaliação será baseada em participação em aula (20%), seminários (20%), ensaio 
(30%) e um trabalho final baseado em pesquisa de campo (30%). 
Importante: A avaliação da participação em aula será realizada através das reflexões e perguntas 
elaboradas pelos alunos sobre cada leitura obrigatória, que devem ser enviadas para a lista dos 
alunos da disciplina antes da aula. Estas perguntas devem ser elaboradas numa maneira reflexiva 
para estimular a discussão sobre o tema da aula com referência nas leituras. 
 
PARTE 1: Introdução e conceitos gerais 
  
1. 05/03 Apresentação do programa e introdução 
 
2. 07/03 Introdução à antropologia simbólica: suas raízes e preocupações principais. 
Langdon, Esther Jean 1988. “II. A história do xamanismo como a história da antropologia” e VI. “A 
perspectiva simbólica do xamanismo”. In: Religião, magia ou feitiçaria? O pensamento 
antropológico sobre o xamanismo. Trabalho apresentado para o Concurso de Professor Adjunto, 
Departamento de Ciências Sociais, UFSC. pp: 5-11 e 31-35. 
Langdon, Esther Jean 2007. Rito como conceito chave para a compreensão de processos sociais. 
Antropologia em Primeira Mão 97. Florianópolis, SC, PPGAS.  
 
3. 12/03 Conceitos centrais: cultura e rito I 
Segalen, Martine 2002. “Introdução” e Capítulo 1 “Rito, sagrado, símbolo”. In Ritos e rituais 
contemporâneos. Rio de Janeiro, Editora FGV. pp. 13-38. 
Peirano, Mariza. 2003. Rituais ontem e hoje. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor. pp: 07-40. 
 
4. 14/03 Conceitos centrais: cultura e rito II 
Mauss, Marcel 1974. “Esboço de uma teoria geral da magia”. In: Sociologia e Antropologia 
(trechos selecionados).  
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5. 19/03 Conceitos centrais: cultura e rito III 
Geertz, Clifford 1978. “Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa”. In: A 
Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro, Zahar. 

6. 21/03 Ritos de passagem  
VanGennep, Arnold 1978. Apresentação, Capítulo 1 e Capítulo 2. In: Os ritos de passagem. 
Petrópolis, Vozes. pp: 11-40. 
 
7. 02/04 Victor Turner e sua abordagem sobre rito 
Turner, Victor. Capítulo 1 “Planos de classificação em um ritual da vida e da morte” (Partes 
“Morgan e a religião” e “Trabalho de campo preliminar sobre o ritual Ndembu”) e Capítulo 3 
“Liminaridade e communitas”. In: O Processo Ritual. Petrópolis, Vozes. pp: 13-24 e 116-159. 
OBS: Dia 26 e 28/03 não teremos aula (feriado da semana santa) 
 
8. 04/04 Xamanismo, rito e performance  
Lévi-Strauss, Claude 1975. “A eficácia simbólica”. In: Antropologia Estrutural I. Rio de Janeiro, 
Tempo Brasileiro. pp: 215-236. 
Lévi-Strauss, Claude 1975. “O feiticeiro e sua magia”. In: Antropologia Estrutural I. Rio de 
Janeiro, Tempo Brasileiro. 
 
9. 09/04 Xamanismo, rito e performance: continuação e debate 
Pereira, Renato Barbosa Rodriguez 1989. “Xamanismo e medicina”, Ciências Hoje 9(50): 40-47.  
 
10. 11/04 De rito à performance 
Langdon, E. Jean 1996. Performance e preocupações pós-modernas em antropologia. Antropologia 
em primeira mão, 11. 
 
11. 16/04 De rito à performance (continuação) 
Hartmann, Luciana 2005. Performance e experiência nas narrativas orais da fronteira entre 
Argentina, Brasil e Uruguai. Horizontes Antropológicos, 11(24): 125-153. 
 
12. 18/04 Entrega do primeiro ensaio 
 
PARTE 2: Performance, etnografias, abordagens contemporâneos 
13. 23/04 Exemplos de etnografias feitas por alunos da UFSC nesta disciplina em semestres 
anteriores (seminário) 
Pereira, Everton Luís e Esther Jean Langdon, 2012. “Introdução”. In: Langdon, Esther Jean e 
Everton Pereira (orgs.) Rituais e performances: iniciações em pesquisa de campo. 
Langdon, Esther Jean e Everton Pereira (orgs.) Rituais e performances: iniciações em pesquisa de 
campo. (Capítulos selecionados). 
 
14. Exemplos de etnografias II (seminário) 
Langdon, Esther Jean e Everton Pereira (orgs.) Rituais e performances: iniciações em pesquisa de 
campo. (Capítulos selecionados). 
 
15. 02/05 25/04 Discussão sobre o trabalho de campo dos alunos. 
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Fonseca, Cláudia 1999. Quando cada caso NÃO é um caso. Revista Brasileira de Educação,10. 
Trazer proposta de pesquisa de campo para discussão 
OBS: No dia 30/04 não teremos aula (feriado do dia do trabalho) 
 
16. 07/05 Rito na sociedade complexa: carnaval 
DaMatta, Roberto 1973. “O Carnaval como um rito de passagem”. In: Ensaios de Antropologia 
Estrutural. Petrópolis, Vozes. pp: 19-66. 
DaMatta, Roberto 1979. “Introdução”. In: Carnavais, Malandros e Heróis. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar Editor (particularmente as páginas 29-34). 
 
17. 09/05 Experiência e performance: abordagens recentes de Turner 
Turner, Victor 2005. Dewey, Dilthey e drama: um ensaio em antropologia da experiência (primeira 
parte). Cadernos de Campo 13: 177-185.  
Dawsey, John C. 2005. Victor Turner e antropologia da experiência. Cadernos de Campo 13: 163-
176.  
 
18. 14/05 Abordagens recentes de Turner II (Luis Roberto)  
Turner, Victor 1982. “Introduction”. In: From ritual to theatre: the human seriousness of play, New 
York: PAJ Publ. pp: 7-19.  
Turner, Victor. Liminal to liminoid, in play, flow, and ritual an essay in comparative symbology. 
 
19. 16/05 Rito, performance e teatro (Luis Roberto) 
LIGIÉRO, Z. 2012. Performance e Antropologia de Richard Schechner. Rio de Janeiro: Mauad. 
Introdução (p. 17-20) e Ritual (p. 49-89). 
 
20. 21/05 Rito, performance e teatro II 
Muller, Regina Pólo 2005. Ritual, Schechner e performance. Horizontes antropológicos 11(24). 
 
21. 23/05 Revisão e discussão sobre o trabalho de campo dos alunos 
 
22. 28/05 Richard Bauman: performance e arte verbal 
Bauman, Richard 2009. A poética do mercado: gritos de vendedores no México e em Cuba. Ilha 
11(1): 17:40 
OBS: Dia 30/05 não teremos aula (feriado de Corpus Christi) 
 
23. 04/06 Performance em perspectiva: abordagens contemporâneas I (seminário) 
Dawsey, John 2005. O Teatro dos “Bóias-Frias”: Repensando a Antropologia da Performance. 
Horizontes Antropológicos 11(24): 15-36.  
Hikiji, Rose Satiko Gitirana 2005. Etnografia da Performance Musical – Identidade, Alteridade e 
Transformação. Horizontes Antropológicos 11(24): 155-184.  
 
24. 06/06 Performance em perspectiva II (seminário) 
Gravina, Heloisa 2012. Falar-fazer antropologia: uma experimentação etnográfica do corpo na 
capoeira Angola. Ilha 13(1): 113-137. 
Hartman, Luciana 2012. “Não sendo mentira, são sempre verdade”: aprendizagem e transmissão da 
mentira entre contadores de causos”. Ilha 13(1): 139-161. 
 
25. 11/06 Goffman e as performances dos papéis: a interação face-a-face 
Goffman, Erving 2005. “Introdução”, “Capítulo I”, “Capítulo IV”. In: A representação do eu na 
vida cotidiana. Petrópolis, Vozes.  
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26. 13/06 Goffman e as performances dos papéis: a interação face-a-face II 
Lopes, Suzana H. S. S. Corpo, metamorfoses e identidades: de Alan a Elisa Star. In. Leal, Ondina. 
Corpo e Significado. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2995. p. 227-231. 
 
27. 18/06 Etnicidade e performance I  
Langdon, Esther Jean e Flávio Wiik. Festa de Inauguração do Centro de Turismo e Lazer: uma 
Análise da Performance Identitária dos Laklãnõ (Xokleng) de Santa Catarina. Ilha. 
 
28. 20/06 Etnicidade e performance II 
Montardo, Deise Lucy 2009. Caminhando, cantando e dançando com os pais criadores: o jeroky 
guarani visto como performance. Ilha 11(1): 131-144. 
 
29. 25/06 Apresentação dos trabalhos finais. 
 
30. 27/06 Apresentação dos trabalhos finais. Avaliação e encerramento do curso. 
 
Obervação: O trabalho final terá como base uma pequena pesquisa de campo. A etnografia deve 
incluir informações sobre o grupo realizando o rito, o contexto e a finalidade do rito, como e 
quando você realizou sua observação (a metodologia), a descrição do rito, e, quando possível, sua 
interpretação do significado do rito para os atores. A metodologia utilizada deve ser a de observação 
participante.  
 
*O programa poderá sofrer alterações ao longo do semestre. 


