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Resumo: Neste trabalho, procuro indicar desafios e estratégias que me foram apontadas em pesquisas acerca das 

políticas culturais. Há mais de dez anos, tenho realizado estudos em torno das chamadas “culturas populares”. 

Neste período, as relações com o poder público estavam, direta ou indiretamente, relacionadas às minhas 

investigações. Em 2012, entretanto, vim a ter uma inserção mais sistemática neste campo e passei a perceber que 

há enormes desafios na realização de pesquisas antropológicas em torno de instituições de poder de alcance mais 

abrangente, como o Estado. Apesar de haver uma longa tradição de estudos antropológicos relacionados a 

processos de colonização, projetos de “desenvolvimento”, políticas públicas, dentre outros aspectos, há, 

aparentemente, ainda obstáculos em relação ao arsenal teórico e metodológico a ser utilizado neste campo. Há 

particularidades, por exemplo, relacionadas à utilização do método etnográfico no âmbito do Estado, como 

dificuldades de acesso a determinados atores sociais e especificidades relacionadas à utilização da observação 

participante, que impõem diversos limites e desafios. No âmbito do Estado, além disto, como parte do jogo 

político e das relações de poder, há muita coisa que não se fala e não se observa, da mesma forma que aquilo que 

está nos discursos, nos relatórios e nos regulamentos nem sempre correspondem às práticas. Partindo da 

estratégia do que George Marcus (2001) chamou de “etnografia multilocal”, tenho procurado buscar interstícios, 

dialogar com diferentes atores e revelar relações assimétricas, interações e alianças por vezes estabelecidas, 

como forma de compreender alguns aspectos relacionados ao campo das políticas culturais. 

 

Palavras chave: Estado, Políticas Culturais, Etnografia, Multilocalidade. 

 

 

Introdução 

Neste trabalho, procuro indicar desafios e estratégias que me foram apontadas em pesquisas acerca das 

políticas culturais. Há mais de dez anos, tenho realizado estudos em torno das chamadas “culturas populares”. 

Neste período, as relações com o poder público estavam, direta ou indiretamente, relacionadas às minhas 

investigações. Em 2012, entretanto, vim a ter uma inserção mais sistemática neste campo e passei a perceber que 

há enormes desafios na realização de pesquisas antropológicas em torno de instituições de poder de alcance mais 

abrangente, como o Estado.  

Apesar de haver uma longa tradição de estudos antropológicos relacionados a processos de colonização, 

projetos de “desenvolvimento”, políticas públicas, dentre outros aspectos, ainda existem uma série de obstáculos 

em relação ao arsenal teórico e metodológico a ser utilizado neste campo. Há particularidades, por exemplo, 

relacionadas à utilização do método etnográfico no âmbito do Estado, como dificuldades de acesso a 

determinados atores sociais e especificidades relacionadas à utilização da observação participante, que impõem 

diversos limites e desafios. No âmbito do Estado, além disto, como parte do jogo político e das relações de 
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poder, há muita coisa que não se fala e não se observa, da mesma forma que aquilo que está nos discursos, nos 

relatórios e nos regulamentos nem sempre correspondem às práticas.  

Partindo da estratégia do que George Marcus (2001) chamou de “etnografia multilocal”, tenho 

procurado buscar interstícios, dialogar com diferentes atores sociais e revelar relações assimétricas, interações e 

alianças por vezes estabelecidas, como forma de compreender alguns aspectos relacionados ao campo das 

políticas culturais. De modo especial, procuro analisar aqui como algumas estratégias de posicionamento 

espacial e político para o “alargamento do universo do discurso humano” (Geertz, 1989, p.10) e/ou “acercamento 

da realidade do outro” (Magnani, 2002, p. 17) utilizadas pelos antropólogos podem contribuir para pesquisas 

como as que eu estou desenvolvendo, a respeito das atuais relações entre os representantes dos chamados 

“maracatus de baque solto” e o Estado.  

 

 

O Estado e a “cultura”: caminhos e movimentos entre campos 

Os caminhos e os movimentos de circulação que tenho realizado entre diferentes campos, como forma 

de me aproximar direta ou indiretamente das relações do poder público com as expressões de cultura popular 

vêm sendo trilhados há algum tempo. Há mais de dez anos, venho desenvolvendo pesquisas em torno do 

universo das chamadas “culturas populares” buscando compreender aspectos relativos às práticas e aos sentidos 

e às relações sociais e econômicas no universo de algumas expressões.      

O ponto de partida desta caminhada (se é que podemos indicar um princípio com clareza) foi uma 

pesquisa que resultou em um pequeno ensaio etnográfico em 2004 acerca de oficinas de uma manifestação da 

cultura popular local, chamada “cavalo marinho”, ministradas por Mestre Salustiano1 (Esteves, 2006). Na 

ocasião, tentava apontar alguns elementos relacionados à participação de pessoas de diferentes classes sociais 

nestas oficinas e indicar a dinâmica da brincadeira naquele contexto. Para isto, além de acompanhar e entrevistar 

os seus integrantes, conversei com alguns gestores públicos responsáveis pelo financiamento destas atividades. 

Naquele momento, iniciei também um estudo sobre a participação de turistas em uma expressão da 

cultura local chamada de “maracatu de baque virado” (Esteves, 2006). Posteriormente, procurei aprofundar 

algumas questões indicadas no campo, ao realizar uma pesquisa sobre as práticas, interesses e tensões em torno 

da inserção de pessoas de classe média nos maracatus do Recife2(Esteves, 2008). Com isto, pude me aproximar 

um pouco mais de algumas ações instituídas pelo poder público para o turismo e a cultura. 

É importante salientar, ainda assim que, durante este período, as relações entre as diferentes esferas do 

governo e as chamadas “expressões de cultura popular” estavam apenas indiretamente relacionadas às minhas 

                                                             
1  Manoel Salustiano Soares, mais conhecido como “Mestre Salustiano” ou, simplesmente, como “Mestre 
Salu”, falecido em 2008, foi um dos mais reverenciados mestres da cultura popular do estado de Pernambuco 
entre o inicio dos anos de 1970 e final da década de 2000. Considerado, por muitos de seus pares, por 
intelectuais, por gestores governamentais e pelo publico em geral, como uma das mais respeitadas figuras no 
campo da cultura popular no âmbito local. Foi um dos fundadores do Maracatu Piaba de Ouro em 1977, 
trabalhou como assessor especial na Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – 
FUNDARPE. Ao longo de sua trajetória recebeu diversos títulos como o de Patrimônio Vivo pelo estado de 
Pernambuco e a Medalha de Honra ao Mérito Cultural Brasileiro pelo governo federal.   
2  Trabalho vencedor do Concurso Nacional de Pesquisa sobre Cultura Afro-Brasileira, Comunidades 
Tradicionais e Cultura Afro-Latina, ano de 2010, realizado pela Fundação Cultural Palmares, por meio do Centro 
Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra – CNIRC. 
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pesquisas. Minha atenção estava muito mais voltada à dinâmica das manifestações culturais, as assimetrias de 

classe e as relações econômicas estabelecidas nestas atividades.  

A compreensão que pude construir acerca do campo das políticas culturais, com isto, estava 

fundamentada predominantemente em uma literatura preliminar acerca do Estado, no discurso dos gestores em 

algumas entrevistas, na produção institucional acerca das ações governamentais, na observação direta de 

algumas atividades apoiadas pelo poder público e na compreensão mais geral que os representantes dos grupos 

culturais tinham a respeito das ações governamentais.  

Meu envolvimento mais intenso com o campo das políticas culturais surgiu apenas em 2008. Esta 

aproximação se deu a partir da experiência profissional que tive, ao atuar como servidor na Secretaria de 

Patrimônio e Cultura de Olinda. Neste período, tive a oportunidade de participar diretamente de diversas 

atividades do poder público e passei a acompanhar, de forma muito próxima, algumas ações do governo voltadas 

às expressões da chamada “cultura popular”.  

A partir dai, pude perceber, dentre outros aspectos, que havia um aparente paradoxo no campo das 

políticas públicas de fomento, apoio e/ou incentivo para as culturas populares. Observei que, se por um lado 

houve uma crescente ampliação em termos de investimento e institucionalização de órgãos, legislações, 

programas e ações para as culturas populares, por outro, havia uma dificuldade significativa por parte dos 

representantes deste “segmento da cultura” em ter acesso às políticas culturais que lhes eram destinadas. Isto tem 

ocorrido em razão dos mecanismos burocráticos recentemente instituídos pelo Estado para regulamentar este 

campo. 

Para que possam ser contemplados atualmente com as ações resultantes das políticas de incentivo, apoio 

e fomento, por exemplo - como os instrumentos de subvenção, premiação, estímulo, contratação, dentre outros - 

os representantes das expressões culturais devem cumprir em geral uma série de exigências. Esta nova forma de 

se relacionar com o Estado, passou a ser instituída como tentativa de garantir uma maior transparência, isonomia 

e democratização no acesso aos recursos públicos.  

Dentre estas exigências, estão a necessidade em se inscrever em editais ou convocatórias de 

concorrência pública; a elaboração de projetos, propostas, ou “planos de trabalho”; a formalização jurídica das 

entidades culturais; a regulamentação das relações tradicionalmente estabelecidas entre os participantes; a 

tributação; a comprovação da aplicação de recursos e das atividades “contratadas” e a permanente da prestação 

de contas. 

Estas mudanças, se por um lado, parecem ter sido necessárias para garantir a probidade administrativa, 

por outro, passaram a gerar grandes dificuldades e desafios para aqueles que não estão muito habituados com os 

trâmites que estão sendo estabelecidos pelo governo. Neste contexto, as ações de fomento, apoio e incentivo, 

teoricamente voltadas para o campo das culturas populares, aparentemente se tornam inacessíveis para muitos 

dos seus representantes. 

A partir de 2012, ao ingressar no Doutorado em Antropologia pela UFPE, passei a pesquisar de forma 

mais sistemática estas relações de representantes de manifestações de cultura popular com o poder público. 

Desde então, tenho participado - ora como representante governamental, ora como pesquisador e agente da 

sociedade civil - de diversas atividades relacionadas à área das políticas culturais, no âmbito municipal, estadual 

e nacional e tenho acompanhado de forma muito próxima as relações entre alguns grupos culturais e o poder 

público.  
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De modo especial, tenho procurado compreender a relação dos chamados “maracatus de baque solto” 

com o Estado, a partir deste contexto atual. Esta expressão cultural, também conhecida como “maracatu rural” 

ou “maracatu de orquestra”, é uma manifestação em que elementos de dança, música, poesia, arte, sociabilidade, 

identidade, religiosidade, brincadeira, estão historicamente associados às tradições e divertimentos dos 

trabalhadores dos antigos engenhos da Zona da Mata Norte Pernambucana.  

A despeito destes elementos mais gerais, é importante chamar atenção para outros aspectos. O maracatu 

é uma manifestação cultural relacionada a um contexto ritual, social e econômico e possui um complexo sistema 

simbólico, regimes de conhecimento, relações de reciprocidade, práticas, relações com o sagrado, formas de 

organização, dentre outros aspectos bastante particulares que, de algum modo, não se adéquam aos padrões aos 

quais o Estado tem procurado interpretá-los e submetê-los. 

Tenho procurado compreender, com isto, como os maracatus de baque solto tem se relacionado com o 

Estado na atualidade, frente a este crescente processo de institucionalização e burocratização das políticas 

culturais. Para compreender esta e outras questões tenho utilizado diferentes estratégias de aproximação do 

campo das políticas públicas, realizando movimentos que ora me trazem ao campo do Estado, ora me 

aproximam mais do universo dos representantes das culturas populares. Ainda assim, percebo que há inúmeras 

dificuldades de compreender alguns aspectos relacionados ao campo das políticas culturais.  

  

Quando o campo é o Estado: desafios e estratégias 

Ao longo desta trajetória de inserção no campo das políticas culturais, tive a oportunidade de conversar 

e entrevistar gestores da esfera federal, estadual e municipal. Participei também de conselhos, conferências e 

reuniões para observação, discussão e planejamento de políticas públicas. Busquei me inscrever em diversos 

cursos e oficinas voltadas à formação e capacitação de proponentes para inscrição em editais de cultura 

promovidos pelo poder público.  

Em razão de meu duplo vinculo como pesquisador no campo das culturas populares e como servidor 

público, fui convidado a integrar algumas comissões de análise de projetos culturais, propostas artísticas e 

candidaturas de premiação de mestres e grupos culturais submetidas no âmbito estadual. Participei também de 

equipes de pesquisa para o registro de bens como o caboclinho, a ciranda e o próprio maracatu de baque solto, no 

Inventário Nacional de Referências Culturais junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN.  

Atualmente, tenho me aproximado também a diversos segmentos relacionados ao frevo e às 

agremiações carnavalescas, por meio de uma instituição museológica que desenvolve atividades ligadas às 

políticas de salvaguarda do Patrimônio Imaterial, gerida em parceria entre a Prefeitura do Recife e uma 

Organização Social.  

É importante salientar que algumas destas atividades não foram previamente pensadas como estratégias 

deliberadas de pesquisa e, certamente, não estão facilmente disponíveis a serem replicadas como método geral de 

investigação. De todo modo, percebo que há também “imponderáveis” em nossas próprias trajetórias de 

pesquisador que podem fornecer subsídios para compreensão de aspectos importantes do nosso campo.  

No meu caso, estas diferentes experiências, em seu conjunto e, associadas a outras estratégias de 

investigação mais sistemáticas, passaram a contribuir para me aproximar diretamente da atuação do poder 
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público junto ao segmento das culturas populares e compreender de alguma forma a relação do Estado com os 

maracatus de baque solto. 

É importante salientar, no entanto, que a despeito deste forte envolvimento, reconheço que há inúmeros 

desafios em torno da realização de pesquisas antropológicas neste campo. Isto ocorre, inicialmente, pelo fato de 

que, apesar de haver uma longa tradição de estudos na antropologia relacionados a processos de colonização, 

projetos de “desenvolvimento”, políticas públicas, dentre outros aspectos, há aparentemente anda poucas 

contribuições mais sistemáticas em relação ao arsenal teórico e metodológico a ser utilizado pela antropologia, 

para as investigações acerca de instituições de poder de alcance mais abrangente, como o Estado, como 

observam Carla Costa Texeixa, Antônio Carlos de Souza Lima (2010) e Ciméa Bevilaqua (2003).  

Ao analisar uma vasta produção antropológica sobre a administração pública e governança no Brasil 

nos últimos cinquenta anos, por exemplo, Carla Costa Texeixa e Antônio Carlos de Souza Lima (2010) chamam 

atenção para o fato de que: 

Em que pese o acúmulo de reflexão sobre administração e governança contido nos 
trabalhos aqui selecionados, e o denso e diversificado mapeamento etnográfico por 
eles elaborado, não observamos seu desdobramento em uma condensação teórico-
conceitual sobre a governança ou os mecanismos estatais (simbólicos e materiais) de 
atuação. Dito de outra forma – em sua maioria -, tais investimentos não redundam 
numa “teoria do Estado” que logre, sem pretensões totalitárias, transformar achados 
etnográficos em artefatos conceituais para a compreensão teórica dos processos de 
estatização, como projeto ideológico, redes de relações e agências, a partir das quais 
tal projeto é historicamente construído e cotidianamente atualizado e transformado 
[grifos do autor] (Teixeira, Lima, 2010, p, 78)..   

 

Além disto, há particularidades relacionadas à utilização do método etnográfico para compreender as 

práticas do Estado, no que se refere às dificuldades de acesso a determinados representantes destas instituições, 

às especificidades relacionadas à utilização da “observação participante” em torno de determinadas práticas, 

dentre outros elementos que impõem limites e desafios aos pesquisadores (Bevilaqua, 2003). Como mencionei 

anteriormente, pelo que tenho percebido neste campo, como parte do jogo político e das relações de poder, há 

muita coisa que não se fala e não se observa, da mesma forma que aquilo que está no discurso, nos relatórios, 

nos regulamentos nem sempre correspondem às práticas3. 

Mesmo tendo uma forte aproximação com o poder público, por exemplo, ainda assim, tive dificuldades 

de realizar entrevistas com alguns gestores. Em muitas ocasiões, mesmo agendando previamente, tive que 

aguardar horas em vão nas antessalas dos gabinetes sem conseguir conversar com alguns representantes do poder 

público. Além disto, os discursos sobre as políticas culturais nestas entrevistas, em geral, eram quase sempre 

bastante evasivos e de natureza retórica, o que dificultava compreender aspectos importantes acerca do campo.   

Da mesma forma, percebi que as conversas com produtores culturais foram em alguns casos bastante 

difíceis e que, ao entrevistar alguns maracatuzeiros sobre suas relações com o poder público, havia também uma 

série de elementos que pareciam não ser facilmente revelados. Percebi, deste modo, que falar sobre alguns 

aspectos poderiam por em risco processos de favorecimento ou mesmo tornar ainda mais difícil a relação 

precariamente estabelecida com o poder público. Mesmo sabendo que houve uma série de transformações no 

                                                             
3  O próprio Malinowski (1978) já havia alertado sobre as possíveis contradições entre o discurso e 
prática no campo de um modo mais geral. Nas investigações sobre as relações de poder e nas atividades do 
Estado, no entanto, estas ambivalências parecem estar mais presentes.   
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campo das políticas culturais nos últimos anos, percebe-se que há ainda uma forte relação clientelista neste 

campo.  

Tomando como referência as comissões de análise de projetos culturais que participei, por exemplo, é 

possível compreender parte destes aspectos. Tais comissões foram instituídas largamente nos últimos anos como 

forma de garantir isonomia, transparência e democratização na seleção de projetos e propostas submetidas aos 

editais públicos. Normalmente, estes colegiados são formados por antropólogos, historiadores, artistas e 

representantes dos próprios segmentos culturais que buscam julgar propostas e projetos por mérito conforme 

alguns critérios preestabelecidos nos editais.  

Muitas vezes, entretanto, pude perceber que algumas seleções ou indicações realizadas por estas 

comissões técnicas, que eram a parte mais visível do processo de concorrência pública dos projetos culturais, 

nem sempre eram consideradas pelos gestores. Por alguma razão, sua atuação servia, por vezes, muito mais 

como uma etapa de legitimação ou chancela de uma escolha que, em última instância, cabia ao gestor público. 

Este processo de decisão política que por vezes fica invisíbilizado é um exemplo de que nem sempre é possível 

compreender as ações do Estado, por meio dos discursos dos gestores e dos relatórios produzidos pelo poder 

público.  

É certo que dificuldades como esta são recorrentes em diferentes campos. É por esta mesma razão que 

Marilyn Strathern (2014), ao discutir sobre o “Efeito etnográfico” e os desafios nas pesquisas antropológicas de 

um modo geral, chamou atenção para o fato de que: “as pessoas são mais que entrevistados que respondem a 

perguntas, são informantes no sentido mais completo do termo, pois têm o controle sobre a informação que 

oferecem” (Strathern, 2014, p. 351). No campo do Estado, contudo, o controle do discurso parece ser ainda mais 

contundente.   

Como destaca Laura Nader (1972), no entanto, é importante que a antropologia procure estender 

também sua compreensão para os segmentos que exercem uma relação de dominação ou poder nas sociedades. 

Afirma a autora, “estudar para cima” ajuda a compreender como estes setores afetam a vida dos demais. Para 

autores como Jean e Jonh Comarrof (2010) e Harry West (2009), é necessário, além disto, realizar um esforço e 

um exercício de “estranhamento” em relação à nossa própria sociedade. As leis, a ciência e as demais 

instituições sociais modernas também são socialmente construídas, assim como os demais objetos 

tradicionalmente estudados pela antropologia.  

Neste sentido, procurei realizar este processo de “desnaturalização” e “complexificação” das narrativas, 

regulamentos e práticas das diferentes instâncias e agentes do Estado que têm atuado junto ao segmento das 

culturas populares, confrontando discursos, práticas e experiências que pude ter neste universo, dialogando com 

diversos atores sociais como forma de compreender os possíveis interesses, disputas e as relações que são 

estabelecidas.  

Estes diálogos, portanto, têm como objetivo revelar, na medida do possível, as relações assimétricas, 

bem como as interações e as alianças por vezes estabelecidas entre os diferentes agentes deste campo. Além 

disto, por meio deles, procurei apontar as estratégias de legitimação das ações e representações oficiais, 

incompatibilidades e contradições entre os discursos e as práticas dos atores e instituições sociais envolvidas 

nestas relações. 

 

Caminhos e movimentos entre campos: uma etnografia multissituada  
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É importante salientar também, como havia mencionado anteriormente, que, para compreender as 

relações dos representantes dos maracatus o com o poder público passei e me aproximar do universo do baque 

solto. Realizei, com isto, uma espécie de movimento “entre campos”, ora dialogando com gestores e 

participando das atividades promovidas pelo Estado, ora me envolvendo mais diretamente com os próprios 

sujeitos das políticas públicas – ou seja, os maracatuzeiros (procurando, inclusive, não perder de vista as 

posições assimétricas que estes agentes ocupam no espaço social).  

Imagino que poderíamos categorizar este tipo de empreendimento, ao menos em parte, como aquilo que 

George Marcus (2001) chamou de uma “etnografia multilocal” (ou multissituada), na qual há uma ênfase maior 

na relação e na fronteira entre campos, do que em um espaço social em particular4. Ao analisar a contribuição da 

antropologia para o estudo das chamadas “sociedades contemporâneas” (ou “sociedades complexas”), por 

exemplo, Bela Feldman-Bianco aponta para um caminho muito próximo a esta estratégia.  

Conforme a autora, é justamente por meio do foco nos “espaços intersticais”, nas “relações 

interpessoais” e nas “interações” que os antropólogos podem de algum modo transpor a tendência tradicional da 

antropologia de “privilegiar a observação do comportamento concreto de indivíduos específicos, suas ações, 

interações e estratégias em contextos também específicos” para esferas mais amplas nas sociedades 

contemporâneas5(Feldman-Bianco, 2010, p. 29). 

Neste contexto, identifiquei, por exemplo, que os seminários, reuniões e conferências eram momentos 

em que eu poderia ter acesso mais facilitado a alguns gestores e perceber, ao menos em parte, alguns dos 

embates, acordos e alianças estabelecidos entre gestores públicos e representantes dos grupos culturais. Percebi, 

além disto, que as conversas informais com gestores e representantes dos maracatus, quando não usava o 

gravador e meus interlocutores poderiam falar mais livremente, eram mais reveladoras do que as próprias 

entrevistas. Da mesma forma, observei que a chamada “fofoca”, quando se falava mais do “outro” e não de que 

de si mesmo, por vezes era uma forma de compreender elementos que de outra forma não podiam ser revelados.  

Na tentativa também de me situar “na fronteira”, mas ao mesmo tempo trilhando caminhos e 

movimentos entre diferentes campos, procurei me inserir também o quanto pude no “pedaço” (Magnani, 2002) 

dos Maracatus de Baque Solto, fazendo parte de algumas reuniões da Associação dos Maracatus de Baque Solto 

de Pernambuco, além de participar mais diretamente de algumas atividades mais cotidiana de alguns grupos, 

como nos processos de preparação para o Carnaval, ensaios, sambadas, desfiles e apresentações, dialogando com 

seus representantes e acompanhando algumas de suas relações e processos de articulação com o poder público. 

Magnani (2002, p. 21) utiliza a noção de “pedaço” para designar:  

[...] aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o publico, onde se 
desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços familiares, 
porém mais densa, significativa e estável que as relações formais e individualizadas 
impostas pela sociedade. 
 

                                                             
4  É certo que, conforme Marcus (2001), esta estratégia de pesquisa está mais fortemente associada a 
sistemas de mundo, em que há fronteiras difusas e nas quais há a livre circulação de significados, identidades e 
objetos. Contudo, penso que sua proposta de foco na “fronteira” e no “movimento”, mais do que em um espaço 
predeterminado, pode ser particularmente reveladora no contexto desta pesquisa. 
5  A autora defende, no entanto, a utilização da chamada “teoria da ação” que busca: “combinar dados 
provenientes da observação e da indagação, a partir de sequências de eventos que focalizam, gente, tempo e 
lugar [...] observação do comportamento concreto e da prática cotidiana de um número restrito de indivíduos em 
sequências de situações estruturadas através do tempo que propicie o exame do significado associado ao fluxo da 
experiência” (Feldman-Bianco, 2010, p. 24 – 25)  
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É importante salientar que locus da Associação dos Maracatus de Baque Solto é de algum modo 

privilegiado para compreensão do tema desta pesquisa, tendo em vista o importante papel de mediação que esta 

entidade estabelece entre os maracatus de baque solto e o poder público. A Associação dos Maracatus de Baque 

Solto reúne cerca de cem agremiações e organiza regularmente atividades mensais entre os seus associados, para 

apoiar os membros e tratar dos temas relacionados aos processos de contratações, formalização e organização 

dos grupos.    

Além disto, procurei acompanhar diferentes atividades na Região Metropolitana do Recife e em 

municípios da Zona da Mata de Pernambuco e dialogar com diversos representantes, tanto dos maracatus que 

aparentemente possuem uma maior facilidade de acesso às políticas culturais, quanto dos menores que 

apresentam uma maior dificuldade em se relacionar e ter acesso aos mecanismos de apoio e fomento criados pelo 

poder público. Desta maneira, procurei compreender aspectos relacionados ao diferentes maracatus e seus 

trânsitos neste universo. 

 

Considerações finais 

O campo do Estado impõe inúmeros desafios para a pesquisa antropológica. Por esta razão, ainda estou 

muito distante de compreender toda esta complexidade e as relações dos representantes dos maracatus com o 

poder público. De todo modo, se consideramos que aquilo que Geertz (2001b) chamou de “experiência próxima” 

está exclusivamente associada à compreensão nativa e o que fazemos é a tentativa de “alargamento do universo 

do discurso humano” (GEERTZ, 1989, p. 10), penso que é possível tentar estabelecer alguma forma de 

aproximação junto a este campo. 

Como observa Strathern (2014, p. 346): 

A escrita só funciona se ela for uma recriação imaginativa de alguns dos efeitos da 
própria pesquisa de campo. Enquanto um aspirante a autor constata que sua descrição 
vai se abarrotando de palavras de outros autores, de volta pra casa o(a) pesquisador(a) 
de campo vê seus companheiros se sentarem de lado a lado com uma sociedade de 
pessoas inteiramente outra. Ao mesmo tempo, as ideias e as narrativas que conferiram 
sentido à experiência de campo cotidiana têm de ser rearranjadas para fazer sentido no 
contexto dos argumentos e das análises dirigidos a outro público. Em vez de ser uma 
atividade derivada ou residual, como se pode pensar de um relatório ou reportagem, a 
escrita etnográfica cria um segundo campo. A relação entre esses dois campos, 
portanto, pode ser descrita como ´complexa´, no sentido de que cada um deles 
constitui uma ordem de envolvimento que habita ou toca parcialmente, mas não 
abrange a outra. Na verdade, cada um dos campos parece girar em sua própria órbita..  

 

Deste modo, dada a complexidade do universo do maracatu baque solto e das relações políticas 

estabelecidas com o Estado, somente em um terceiro campo é que passo entender suas relações. É certo que 

ainda estou muito distante de compreender determinados aspectos, mas ao “observar analisando” e ao “analisar 

observando”, como preconiza Strathern (2014) busquei superar alguns desafios destes campos e trilhar caminhos 

para me movimentar entre eles.   
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