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O Programa de Pós Graduação Interdisciplinar 
Performances Culturais, iniciado aos �nais de 2012, 
comemora aqui e agora, por escrito, seus três anos de 
existência. Com apoio do Sesc/GO e dos órgãos de fomento à 
pesquisa, nosso jovem e vitorioso programa inicia agora 
também seu doutorado, ao mesmo tempo que forma sua 
primeira turma de mestrandos, que fazem história e 
apresentam aqui neste espaço parte de suas re�exões. Nossos 
alunos são professores da rede pública, de universidades e de 
faculdades de todos país, pesquisadores e estudantes de um 
programa que se rea�rma como interdisciplinar.

Goiânia é uma cidade que escreve sua história colidindo 
tradição e contemporaneidade. Nela encontramos 
importantes companhias de dança e teatro que se encontram 
na vanguarda de seu tempo, com reconhecimentos 
internacionais, festivais de rock, quadrilhas contemporâneas 
que sobrescrevem festas "tradicionais", algumas delas 
inquiridas nestes trabalhos que aqui seguem. Do eterno ao 
moderno, ou pós-moderno, sua cultura imbrica-se em 
diferentes vertentes. Em nosso estado se inserta a moderna 
Brasília em seus mais de sessenta anos, com as "velhas" 
práticas políticas que a habitam. Local da extinta guerrilha 
do Araguaia e da bancada ruralista, aqui tem se cruzado os 
caminhos da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Dom 
Tomás Balduíno com os neo-conservadores das inúmeras 
igrejas evangélicas que habitam o seu espaço. Nascem 
também, em Goiás, os rios formadores das três importantes 
bacias hidrográ�cas brasileiras, a Amazônica, a do São 
Francisco e do Paraná. Assim, a cultura que se manifesta aqui 
neste cerrado, entre os secos e molhados, se presta a uma 
forte dinâmica de análise, fruto de desenvolvimento 
complexo, contraditório, desigual e combinado. 

Este livro surge assim no caldeirão fervente deste 
processo, é um primeiro resultado, parcial, dos encontros e 
desencontros no entorno dinâmico onde vivemos. O 
primeiro programa de performances culturais da Ibero 
América acrescenta aqui novos falares e novos pontos de 
vista à re�exão sobre as performances que costumava falar 
apenas o inglês. Entretanto, quem acerta, erra e navega. Por 
isto esta publicação, imersa no forte sotaque do centro do 
país é importante, para que se produza outras críticas a 
nossas análises. Bem vindos, boa leitura, esperamos suas 
críticas.

O que são performances culturais, curiosamente muitos 
nos perguntam? Uma das muitas respostas a ela seria o 
entendimento da cultura como paradigma de construção e 
reconstrução da humanidade, não apenas como um fato que 
"re�ete" ou "expressa" ou “representa” a vida humana, mas que 
é um sujeito ativo de construção de conhecimento, de vida e 
humanidade. Entre muitos dos teóricos que alimentam este 
estudo encontramos a "simbologia comparativa" de Turner, os 
ritos de passagem de van Gennep, a teoria do jogo de John 
Huizinga e, principalmente as performances culturais de 
Milton Singer, o instinto teatral de Evreinov, as elaborações dos 
formalistas russos e a semiótica. Existem também outros 
navegantes nesses mares, como poderão ver em nossos textos 
aqui publicados.

As performances culturais, em nosso recorte, se 
const ituem pr imeiramente  no lugar  de  encontro 
interdisciplinar e multidisciplinar de produção de 
conhecimento cientí�co e artístico, que visa compreender, 
através de diferentes abordagens, a diversidade da 
expressividade humana, as performances da cultura, numa 
visão transcultural, transversal e transdisciplinar. Não procura 
se estabelecer como campo especí�co de conhecimento, mas 
como lugar móvel de encontro, encruzilhada, local de diálogo 
e fricção interdisciplinar e transdisciplinar. Como a luz e o fogo 
as performances culturais se constroem na fricção e fusão, 
estabelecem a vida que vivemos e não no confortável exame de 
um conhecimento previamente estabelecido.

Estas diversidades expressivas, performances da cultura, 
culturas em performances, abarcam rituais, cerimônias, jogos, 
festas, carnavais, teatro, poesia, brincadeiras de rua, atos da 
vida cotidiana, que se apresentam na forma de oralidade, na 
escrita, na sonoridade ou em registros midiáticos, na memória 
ou na arte, seja em forma institucionalizada ou espontânea, 
religiosa ou laica, que elaboram um permanente e 
contraditório jogo simbólico de representações e 
manifestações culturais, que solicita nossa compreensão.

Performances culturais são os exames dos atos simbólicos 
da vida humana, que em si explicam a própria vida e são a 
própria vida, e que devem ser experienciados, vividos, 
registrados e construídos em processo múltiplo de análise, em 
sua história, em sua pedagogia, comparativamente insertados 
na sociedade que as contém. Não são atos congelados no 
tempo, pois se reelaboram a todo momento. As performances 
culturais são, principalmente e em última instância, o 
"próprio ato" social da experiência" humana em análise.


