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Nada começa de repente; tudo tem um antes. Eventos, projetos, cursos, rituais, todos 

florescem em ritmo lento antes de acontecerem. E, depois que acontecem, deixam 

marcas, e são muitas vezes seguidos de desdobramentos inesperados. 

Ocasionalmente, com o passar do tempo, definham-se; outras, se multiplicam.  

 

O NuAP teve um início formal em 1997 e, também formalmente, teria se encerrado  

em 2005. Essas datas são importantes, especialmente porque marcam os anos em que 

tivemos fontes de financiamento para pesquisa, para encontros, viagens, uma 

secretaria, publicação de cadernos e, especialmente, os 33 livros que resultaram das 

pesquisas. Foi o período em que o NuAP foi considerado Núcleo de Excelência pelo 

CNPq e, como consequência, aquinhoado com recursos generosos. Depois disso, 

embora os recursos tenham minguado, as ideias do NuAP não definharam. Ao 

contrário, expandiram-se, levados e divulgados por antigos ex-doutorandos daquela 

época áurea, agora professores universitários, e confirmados pelos livros que se 

espalharam em várias bibliotecas. Cursos de "antropologia da política" surgiram em 

vários programas de pós-graduação; artigos e livros inspiraram antropólogos em 

outras latitudes e, embora a dificuldade de comunicação face-a-face tenha aumentado, 

para muitos as ideias do NuAP impregnaram-se em nós, tornando-se parte do nosso 

universo intelectual. 

 

                                                         
1 Texto apresentado no Encontro "20 Anos de NuAP", PPGAS/Museu Nacional/ 

UFRJ, organizado por John Comerford e Marcos Otávio Bezerra, 4 de julho de 2017. 

Nas notas de rodapé acrescentei informações adicionais ao texto lido, incluindo 

bibliografia relevante.  
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Gostaria de falar um pouco sobre o antes (isto é, antes de 1997) e sobre o depois (após 

2005). O antes privilegia os acasos; o depois, as consequências etnográficas e teóricas 

do NuAP, como eu as vejo hoje. 

 

Antes 

 

Serei breve. Em 1993 ministrei um curso de análise de rituais no Museu Nacional. Era 

um seminário que pretendia mostrar como o instrumental analítico para o estudo de 

rituais poderia ser utilizado com proveito para abordar outros eventos etnográficos. 

Estudar a política era, para mim, um sonho ainda no futuro, assim como no futuro 

estava o plano de um dia formar um grupo interinstitucional afinado. Eu conhecia os 

bastidores de alguns departamentos de antropologia, primeiro como estudante, e 

depois, como professora e pesquisadora, e estava convencida de que o diálogo 

intelectual mais profícuo não se dava entre docentes de uma mesma instituição, mas 

fora. Os departamentos não estão imunes a dificuldades "políticas" (qualquer que seja 

o significado) e aos sentimentos mais variados da condição humana. Assim, para ver 

aprovada a minha ausência da UnB por um semestre, a tempo de aceitar o convite do 

PPGAS do Museu, particularmente de Gilberto Velho, tive que usar uma licença 

especial cuja solicitação não poderia ser questionada. 

 

Aqui no Museu tive a chance de oferecer um curso a excelentes alunos, de conversar 

e discutir com outros colegas, de participar de bancas de concurso, de defesas de 

dissertações e de teses. Ocasionalmente, fui mesmo surpreendida por colegas cujo 

contato tinha nascido por meio de seus orientandos que faziam o curso. Com um 

privilégio: como não era parte do corpo docente, estava livre das tarefas 

institucionais, das decisões incômodas e das lealdades locais. Em suma, confirmei 

que, quer em universidades brasileiras e norte-americanas por onde havia passado, é 

mera ilusão pensar que diálogos intelectual e institucional são simultâneos: raras 

vezes coincidentes, geralmente precisam ser costurados. O NuAP foi um experimento 

nesta direção.  

 

Nasce o NuAP 
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Entre 1993 e 1997 então, isto é, antes do início formal do NuAP, o diálogo prosperou 

com vários professores, Moacir Palmeira em especial, em boa medida favorecido 

pelos nossos alunos da época. Do Museu, a pesquisa de Marcos Otávio Bezerra no 

Congresso Nacional foi acolhida pelo departamento de antropologia da UnB, e 

participei da defesa da dissertação de mestrado de John Comerford sobre as reuniões 

de trabalhadores rurais analisada como rituais no PPGAS/Museu Nacional; ao mesmo 

tempo, na UnB, Carla Teixeira se dedicava à pesquisa dos processos de quebra de 

decoro parlamentar no Congresso, e Christine Chaves via que a relação entre eleições 

e festas era uma boa entrada etnográfica. Nas defesas de dissertações e teses, Moacir e 

eu nos encontrávamos na mesma banca, transformando esses encontros em diálogos 

que iam se solidificando. Aliás, Christine hoje me lembra que, antes do NuAP, eu já 

mencionava o desejo de criar um grupo de pesquisa. Esta menção, de que não me 

recordo, ficou marcada pela participação que tive como debatedora em um GT da 

Anpocs em 1996, em que mencionei a possibilidade de uma antropologia da política, 

em contraste com a antropologia política e a ciência política.2  

 

Quando logo depois decidimos concorrer ao Pronex (Programa de Apoio a Núcleos 

de Excelência) – Moacir Palmeira coordenando, César Barreira no Ceará, José Sérgio 

Leite Lopes no Museu e eu em Brasília – vivemos o período desafiador e 

emocionante talvez de pouco mais de um mês. Foi muito trabalho, foram muitos 

longos telefonemas, muitos e-mails (muito mais lentos do que hoje), e muitas versões 

até se chegar à P-versão4 (isto é, versão 4 do Projeto ou “per-versão”, como 

brincávamos para desanuviar a tensão), e que iria transitar para cá e para lá, entre Rio, 

Brasília e Fortaleza, para ser refinada. Antes disso, em uma reunião presencial 

conjunta no Museu, concluímos que rituais e representações eram duas facetas (talvez 

não por acaso durkheimianas) que se complementavam, e violência se impôs como 

tema por sua pertinência, especialmente para o grupo de César, que já pesquisava o 

tema no Nordeste. A parte de rituais foi inicialmente redigida em Brasília; 

representações ficou no Rio; violência, com o Ceará (exceto Irlys Barreira, que se 

juntou ao subgrupo de rituais). Federico Neiburg e Márcio Goldman foram 

                                                         
2 Ver Série Antropologia 231 <www.dan.unb.br/images/doc/Serie231empdf.pdf>, 

ensaio 2. Minha participação resultou de um convite de Irlys Barreira e Miriam Lins e 

Barros para discutir uma sessão do GT Política e Cultura. 
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fundamentais na formulação do projeto e dedicaram-se de corpo e alma a dar solidez 

ao conjunto. 

 

Foi um curioso acaso então: havia mais de dez anos eu vinha vez por outra oferecendo 

um curso sobre análise de rituais na UnB, este mesmo que apresentei no Museu em 

1993. Não era um seminário sobre rituais stricto sensu, mas uma abordagem analítica 

para a análise de eventos, que derivava do que eu aprendera com Stanley Tambiah: o 

que a antropologia havia desenvolvido para focalizar "ocasiões rituais" poderia ser 

empregado no exame de outras circunstâncias etnográficas, levando em conta um tipo 

de eficácia particular. Ao mesmo tempo, Moacir Palmeira desenvolvia, no Museu, 

abordagens sobre as concepções de política e as representações nela envolvidas, e 

César Barreira e o grupo do Ceará, a violência política. É certo que meus alunos não 

desprezavam concepções da política, nem os de Moacir os eventos e rituais, 

começando por ele próprio e Beatriz Heredia que focalizaram, com grande felicidade, 

os comícios políticos.3  

 

Mas, embora Durkehim (As Formas Elementares da Vida Religiosa) fosse sempre 

inspiração, vê-las atuando, acidentalmente, e formando a base teórica de um grande 

projeto, foi um desses imprevistos que com frequência ocorrem – esta base sólida 

apontava para a afinidade não apenas temática, mas teórica, que nos alicerçava.  

 

Os dois outros elementos fundamentais no projeto foram o enfoque etnográfico e a 

perspectiva comparativa. A opção etnográfica nos assegurava que não estávamos à 

procura de nada que antecipássemos; estávamos, sim, preparados para surpresas 

etnográficas que justamente pudessem abalar nossa visão acadêmica preestabelecida. 

Estávamos à espera delas, e elas vieram. Surpresas etnográficas são a razão primeira a 

justificar que antropólogos se desloquem física e/ou sensivelmente para um "campo", 

próximo ou longínquo -- são elas que produzem dúvidas, questões, deslocamentos de 

perspectivas que eventualmente trarão consigo consequências teóricas. Tema de 

reflexão de antropólogos há muito, para não dizer de uma prática contínua, esta era 

                                                         
3 Ver o artigo clássico de Moacir Palmeira e Beatriz Heredia, "Os comícios e a 

política de facções", publicado em 1995 no Anuário Antropológico/94, pp. 31-94. 
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uma preocupação central do projeto do NuAP.4 Já a comparação, sempre implicada na  

observação das surpresas etnográficas, no caso do nosso projeto era condição 

imediata para não ficarmos à mercê de recortes regionais ou puramente nacionais. 

Almejávamos ter condições de alcançar, quiçá, um repertório da política no Brasil e, 

como consequência, a ambição teórica deveria ir além dos limites locais: queríamos 

julgar e sermos julgados por nossos pares em outros contextos acadêmicos e, naquela 

época, já tínhamos parceiros na França, Índia, Argentina, Canadá e Estados Unidos. 

 

O sucesso do NuAP 

 

Não é preciso falar sobre o sucesso do NuAP. Basta mencionar o número de livros 

para se ter uma ideia do impacto que o Núcleo produziu, atualmente disponibilizados 

no site <www.nuap.etc.br>. A fácil divulgação dos livros pelo site muitas vezes 

explica por que, até hoje, pesquisadores do início histórico do NuAP são convidados 

para participar de encontros porque seus livros foram lidos, no Brasil ou em outros 

países. Menciono especialmente certos programas na Argentina, onde, dizem-me, 

"antropologia brasileira" é muitas vezes sinônimo da produção do NuAP.  

 

O NuAP foi formador para muitos doutorandos de então, que até hoje divulgam suas 

ideias fundamentais porque foram incorporadas, desenvolvidas e expandidas em suas 

próprias pesquisas e em suas atividades de ensino – com frequência em novas áreas 

temáticas. Mas os pesquisadores sênior também foram grandemente impactados – o 

que indicarei a seguir, a partir da minha própria experiência. À pergunta que muitas 

vezes me fazem, geralmente vinda de sociólogos, sobre o que une todos esses livros e 

essas pesquisas, confesso que tenho dificuldade em responder de imediato ao 

interlocutor. Na verdade, começamos pela política, muitas vezes reconhecidas como 

tal como, por exemplo, no caso dos comícios e da política institucional entre 

                                                         
4 Em 1977, Lévi-Strauss já desenvolvia a ideia de "dúvida antropológica" no artigo 

"The scope of anthropology", publicado em Structural Anthropology II, Nova York, 

Basic Books, 1976. A ideia foi retomada em 1994 por T.N. Madan como "o sentido 

de surpresa" da etnografia, no livro Pathways. Approaches to the study of society in 

India" (Oxford University Press, especialmente p. 159). Ainda em 2017 veremos o 

excelente artigo de Serge Tcherkézoff, "Louis Dumont, la comparaison des sociétés 

et le dialogue culturel, en Polynésie (Samoa) par example", traduzido para o 

português e publicado em Sociologia & Antropologia. O artigo pode ser lido como 

uma relevante reflexão sobre a ideia de "surpresa etnográfica".  
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parlamentares, mas acabamos estudando parentesco, noções de tempo e espaço, 

política e economia, documentos e identificação, movimentos sociais, o papel do 

Estado. O fato de que nossas pesquisas são/foram tanto etnográficas quanto teóricas 

comprovou-se quando soube que ex-alunos de turmas diferentes, e que passaram pelo 

NuAP, ao se encontrarem em congressos muitas vezes se reconhecem pelo tipo de 

abordagem que adotam. 

 

O que aprendi com o NuAP 

 

Finalizo, então, com um relato rápido do que aprendi com o NuAP. 

 

Em geral, tinha-se a ideia de que antropólogos eram estes cientistas sociais que 

trabalham sozinhos, isolados de seus pares, cujo sentir-se só e distante fazia parte da 

iniciação ao métier. Tive essa experiência quando me decidi a aventurar na Índia, em 

1987, mas, antes, já havia testado uma pesquisa em conjunto. Fomos três colegas para 

o campo, fazer pesquisa entre pescadores no Ceará, em Icaraí, a 200 km ao norte de 

Fortaleza, lugar recomendado, aliás, por César Barreira. Eram os anos 1970 e todos 

fazíamos o mestrado na UnB. 

 

A pesquisa gerou o que ainda considero três boas dissertações. A companhia de 

colegas ajudou a diminuir a ansiedade do campo, mas o objetivo intelectual primeiro, 

que seria o de que as pesquisas se complementariam, não se realizou.   

 

Dessa experiência, passaram-se vinte anos até ter início o projeto do NuAP. E, aqui, 

preciso fazer uma pausa para mencionar a dívida que todos temos com Moacir 

Palmeira. Não porque simplesmente foi ele o coordenador do projeto. Tampouco 

porque ele foi o elo de ligação entre o Museu, a UnB e a UFC. Mas, antes, por suas 

qualidades pessoais que combinam de forma ímpar a liderança institucional, a 

honestidade acadêmica, um respeito intelectual à toda prova e uma curiosidade 

etnográfica infinita. Moacir assegurou que todos nós tivéssemos total liberdade de 

expressar pontos de vista, de propor alternativas, de definir caminhos. E, ao mesmo 

tempo, criou o clima de interlocução para todos os pesquisadores sob o guarda-chuva 

do NuAP. Moacir substituiu a proximidade física dos pesquisadores (que 
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experimentei no mestrado, por exemplo) por uma intimidade intelectual e um 

ambiente propício a fazer de todos nós, parceiros. 

 

Mas fica a pergunta: por que estas qualidades são importantes? Penso que são sempre 

importantes porque, em geral, os cientistas sociais têm dificuldade em combinar, 

como aludi antes, essas duas áreas fundamentais na vida acadêmica: a inserção 

institucional, com seus encargos inerentes, e os diálogos intelectuais, em que são 

livres. Quando Moacir usa a noção de redes sociais em seus trabalhos, ele sabe bem 

do que fala porque é mestre em fabricar elos e produzir vínculos – de forma 

engenhosa, elos tanto institucionais quanto intelectuais. Moacir Palmeira nunca 

cobrou dos demais chamados então pesquisadores principais uma divisão de trabalho 

mais equitativa e carregou o piano sozinho com seus alunos. Muito aprendi com ele – 

ou, quem sabe, aprendemos juntos – porque passamos a reconhecer, nas bancas de 

dissertações e teses que argüimos, quando um trabalho realmente "chegava lá" – lá 

era o ponto que tínhamos ambicionado, de uma etnografia sensível, de uma 

construção criativa e de um trabalho teoricamente inovador. 

 

Documentos 

 

Da minha parte, tive a oportunidade de retornar ao interesse pelos documentos como 

identificadores no mundo contemporâneo. Esta preocupação nasceu também de um 

acaso: quando voltei do doutorado no início dos anos 1980, Simon Schwartzman 

convidou três cientistas sociais para uma pesquisa (sim, pesquisa de campo!) sobre o 

impacto do programa de desburocratização, então uma novidade, em regiões não-

urbanas. E lá fomos, Elisa Reis, socióloga, João Batista Araújo e Oliveira, psicólogo e 

pedagogo, para Rio Paranaíba, MG, região familiar a eles. "Sem lenço, sem 

documento" foi escrito depois desta breve experiência, resultado da surpresa em não 

encontrar nenhum interesse da população pela desburocratização; poucos eram os 

documentos lá utilizados porque, supostamente, todos se conheciam. No NuAP, voltei 

ao tema com quatro artigos: um sobre a lógica implícita ao uso de documentos, 

partindo de vinhetas de acontecimentos urbanos vividos no Brasil; dois sobre eventos 

que se tornaram notórios nos Estados Unidos, país onde, curiosamente, um dos 

principais documentos deve permanecer secreto; e um texto sobre a defesa de que 

etnografia não é método. A comparação com eventos nos Estados Unidos permitiu 
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vislumbrar dimensões fundamentais da lógica desses "papeis infernais" (como os 

chamava Hannah Arendt) e abriu espaço para incluir a Índia, que atualmente procura 

implantar um sistema de número único para seus 2 bilhões de habitantes de diversas 

etnias, castas, línguas e regiões. Há mais dois artigos no forno: sobre o número único 

que se pretende implantar no Brasil e, outro, sobre o papel fundamental da 

redundância no processo de identificação, aspecto que, quando não levado em 

consideração, muitas vezes resulta em fracasso a implementação de programas de alta 

tecnologia.5 

 

O desenrolar da pesquisa mostrou que documentos apontam e subentendem a ligação 

com o que chamamos de "política" no senso comum, mas não é política stricto sensu. 

Documentos se situam, caso estejamos procupados com classificações, nos 

interstícios do que comumente se considera "político" no mundo acadêmico em geral 

(o Estado, partidos, poderes, profissionais da política etc.) e as medidas só 

aparentemente a-políticas da administração. 

 

Isso não deveria surpreender. Política, afinal, é uma categoria Ocidental e, de uma 

perspectiva etnográfica, pode apontar e se combinar a outras dimensões. Era isso que 

já antecipávamos ao definir a expressão antropologia da política. Mas esta não foi 

uma experiência somente minha, mas generalizada. Outros pesquisadores, ao estudar 

o que supostamente seria “a política em termos nativos”, foram bombardeados pelo 

parentesco (Ana Cláudia Marques), pelas festas que definiam a política (Christine 

Chaves), por eventos como o asfalto, o lote e a invasão em Brasília (Antonádia 

Borges), pela violência das armas (César Barreira e alunos), pela vizinhança no 

interior de Minas (John Comerford), pelas marchas cívicas e pela religião (Christine), 

pelas bases e pela corrupção (Marcos Otávio Bezerra).6  

 

Mas boa etnografia é também teoria. Moacir Palmeira produziu a magnífica "nota 

exploratória", na qual mostra que, na expressão "tempo da política" -- expressão que 

marca esta área de estudos -- o primeiro termo ("tempo") é tão singular quanto o 

                                                         
5 Conferir os artigos já escritos em <http: //www.marizapeirano.com.br/artigos.htm>.  

 
6 Apenas ilustrativa, a lista pode ser ampliada consultando os livros que constam do 

site <www.nuap.etc.br>. 
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segundo, "política", e é usado também para se referir a festas, safra, plantio, greve, 

personalidades (tempo de Arraes, tempo de greve, tempo de safra etc.). Assim, nas 

áreas de Pernambuco em que pesquisou, a ordem social não é percebida em termos 

orgânicos ou mecânicos, como o mundo acadêmico naturalizou, mas em termos de 

adequação de comportamentos, com finalidades e em momentos específicos. Assim, 

ao conceber diferentes "tempos", "trata-se menos de estabelecer um desenho qualquer 

de temporalidade e mais de descrever ou de postular um conjunto de atividades 

adequadas e um ritmo próprio à sua consecução em um determinado momento".7 As 

implicações desta "nota" modesta são profundas e ainda esperam pelo refinamento 

dos pesquisadores do NuAP. 

 

Enfim, ao longo dos últimos 20 anos, realizamos efetivamente nossa vocação, aquela 

orientação que já estava presente quando Marcel Mauss sugeriu que o etnógrafo "deve 

observar o que é dado. Ora, o dado é ... o francês médio, o melanésio desta ou daquela 

ilha, e não a prece ou o direito em si." Assim, não estudamos “a política em si”. 

Estudamos como ela se revela entre nós, e como a ordem social é imaginada e vivida, 

com suas regras, seus acasos e seus imponderáveis. Nesse processo, muitas categorias 

foram implodindo, revelando bases sociais e cosmologias inesperadas.  

 

Em suma, a antropologia da política permitiu-nos observar a política, esta categoria 

marcada, fixa, delineada, às vezes rígida e predefinida, dissolvendo-se e tornando-se 

plástica, maleável, versátil. Plástica, maleável, versátil e surpreendente como a vida 

que vivemos, com nossos sonhos, projetos e desejos.  

 

                                                         
7 Ver "Política e tempo: nota exploratória", na parte IV, "Clima de tempos", de O 

Dito e o Feito, org. Mariza Peirano, Rio de Janeiro, Ed. Relume Dumará, 2001, pp. 

171-178. A citação é da página 172. 


