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Em Memory, reflexivity and belief, Carlo Severi faz uma distinção entre os tipos de 
ficção que se estabelecem no teatro e no ritual. O presente trabalho é uma tentativa de 
colocar em questão a hipótese do autor, ou, ao menos, de complexificá-la. Através de 
uma breve incursão por exemplos da cena ficcional contemporânea, pretendo explorar 
a idéia de que no teatro, tal como Severi postulou a respeito do ritual, o que está em 
jogo é uma “enunciação complexa”. Especialmente quando se leva em conta que o 
“universo de verdade” do ator – de memórias e associações pessoais – é fator inerente 
à sua construção. Tal proposição me permitirá, por fim, formular certas perguntas, 
entre elas, se a mobilização de um “universo íntimo de verdade” também faria algum 
sentido para a construção de enunciadores rituais? De frente para essas questões, 
tentarei ainda esboçar algumas respostas, baseando-me nos resultados do meu 
trabalho de campo, realizado entre julho e agosto de 2009 na aldeia Kuikuro de Iptase 
(Alto Xingu, MT) – período em que aconteceu nessa localidade o ritual do Jawari, 
prestigioso ritual inter-tribal xinguano. 
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Nos últimos parágrafos de “Memory, reflexivity and belief”, Carlo Severi 

sugere que os contextos de comunicação e os tipos de ficção produzidos pelo ritual e 

pelo teatro são radicalmente diferentes. A primeira diferença é, segundo Severi, de 

natureza formal. Trata-se da maneira como num e noutro contexto se constrói a 

presença do performer. Enquanto no ritual ele acumula uma série de identidades que 

não se excluem, no teatro ele apenas transita por identidades mutuamente exclusivas. 

A segunda diferença refere-se à natureza paradoxal do enunciador ritual. Para Severi, 

o ritual é menos um espaço de crença e antes, de dúvida: a dúvida sobre a real 

identidade do performer, sobre a sua natureza ordinária ou sobrenatural. No teatro, ao 

contrário, não há dúvida sobre a identidade do ator, mas simplesmente: “As we enter 

the theatre, we accept the kind of fiction which a performance of this kind implies” 

(Severi 2002: 38).  
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Todavia, basta voltarmo-nos para uns poucos exemplos da cena teatral ou 

ficcional contemporânea para percebermos que tais diferenças devem ser, ao menos, 

complexificadas. “Jogo de Cena”, o último documentário do diretor brasileiro 

Eduardo Coutinho, sugere que a cena cinematográfica e teatral (ou que a criação de 

personagens nesses contextos) é um jogo complexo onde a verdade e a ficção, menos 

se alternam e mais se sobrepõem. No filme, o diretor borra a fronteira entre o real e o 

imaginário, a ponto de o espectador não identificar se quem está na tela é a própria 

pessoa que viveu as experiências que narra ou um ator; ou ainda, se é um ator que 

narra as suas próprias experiências ou se elas são apenas experiências de um 

personagem que ele interpreta.  

Se nos voltarmos para a cena teatral contemporânea propriamente dita, 

encontramos o recém montado “In On It”, com direção de Enrique Diaz. Em nota, a 

tradutora do texto afirma que: 

 

“‘in on’ alguma coisa quer dizer estar envolvido (...). Indica uma espécie de 
envolvimento que sugere uma responsabilidade, uma participação. A dramaturgia guarda 
isso, esse trunfo, até o fim: não se trata apenas de contar uma história que aconteceu com 
um personagem, mas de perceber o que move o outro personagem [o ator] a contar essa 
história: ele está totalmente ‘in on it’”. (Ávila, 2009 online) 
 

O espetáculo, da mesma forma que o filme de Coutinho, baseia-se em uma 

intrincada rede de planos de interpretação, onde ora quem está em cena são 

personagens de uma história, ora os atores que interpretam aqueles personagens. E 

estes últimos, por sua vez, ainda se dividem entre momentos em que discutem, em 

diálogo com o público, o processo de construção da peça e momentos em que 

encenam fragmentos do passado de sua própria relação.  

 

 (...) o espetáculo, tal como posto, sugere aos menos desavisados que é hora de 
desconfiar da representação em si. (...) dois amantes, dois atores, vários personagens de 
uma peça dentro da peça, um ensaio, uma apresentação em tempo real e por aí vai. (...) 
ficamos a pensar, a cada momento, se o que está ali é o drama dos atores, das 
personagens ou daqueles dois homens, no palco, jogando com a nossa enraizada forma 
aristotélica de lidar com a recepção. (Marfuz, 2009 online) 

 

Há efetivamente uma discussão sobre os limites entre a realidade e a ficção 

animando a cena contemporânea brasileira, do teatro ao cinema, passando pela dança 

e a performance. Trabalhar sobre as memórias, experências e motivações do ator 

parece ser o caminho tomado para se discutir esteticamente se um dia seria possível 

construir uma cena de ficção onde o ator não estivesse completamente “in on it”.  
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Cabe indagar em contrapartida: se num certo tipo de teatro a mobilização de 

um universo pessoal do ator é a base para a construção da cena e seus personagens, 

pois se parte do pressuposto de que o ator nunca é apenas um suporte oco de textos e 

marcações alheios mas que sua “identidade” sempre adere a eles; e, ademais, que sem 

esse “suporte de verdade” a composição toda perde o seu poder e o seu sentido; o que, 

então, poderíamos dizer do ritual? A mobilização de um universo pessoal de verdade 

faz algum sentido para a construção de enunciadores rituais? Quando, em geral, se 

fala das formas, imagens ou ações rituais como instrumentos mnemônicos, está-se 

referindo apenas a uma memória antiga, impessoal, de mitos ou narrativas 

tradicionais, ou também a uma memória mais recente, quase autobiográfica?  

Tomemos o exemplo de um ritual realizado entre os Kuikuro do Alto Xingu. 

O Hagaka, mais conhecido como Jawari, é um ritual intertribal, feito em homenagem 

a um morto ilustre, geralmente um mestre de canto, ou um arqueiro exemplar. 

Apresenta um repertório cancional e também coreográfico extenso, executado ao 

longo de 15 dias, dos quais apenas os dois últimos compreendem a fase intertribal da 

festa, quando a aldeia anfitriã e uma convidada confrontam-se através de um jogo de 

dardos. Esse confronto direto interaldeão é antecedido por um confronto mediado, 

sendo a mediação feita por uma efígie antropomorfa, chamada kuge hutoho (“desenho 

de gente”). Essa efígie protagoniza duas situações bem definidas dentro da rotina de 

ações rituais que constitui o Hagaka. A primeira situação refere-se a uma sequência 

músico-coreográfica específica, durante a qual os performers atiram e dirigem contra 

ela flechas e xingamentos. Contudo, embora esses ataques físicos e verbais sejam 

dirigidos a efígie, eles estão endereçados nominalmente a um outro destinatário: um 

“primo”, identificado entre os membros da aldeia adversária. A segunda situação, 

refere-se, por sua vez, a cremação da efígie, quando os parentes do morto 

desempenham, em torno dela, um choro cerimonial. Depois disso, diz-se que a alma 

do defunto dirigir-se-á, definitivamente, para a “aldeia dos mortos”.  

Ora o (duplo do) “primo”, ora o (duplo do) morto. As diferentes identidades 

atribuídas ritualmente ao kuge hutoho acabam por definir pelo menos dois diferentes 

eixos de relações, ambos indexados a – ou condensados na figura de – um mesmo 

“personagem ritual”. Se o que caracteriza o contexto ritual é, conforme propõe Severi 

(1998, 2006), a associação de modos de relações que no contexto cotidiano são 

mutuamente exclusivos, então, no caso do Hagaka, essa associação se dá através do 
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kuge hutoho, na medida em que ele é construído como um “personagem” plural e 

complexo, acumulando em si identidades heterogêneas, para não dizer contraditórias.  

Ao cumprirem com a etiqueta ritual, que em um dos casos consiste em 

identificar a efígie com um “primo” e, no outro, identificá-la com o morto, os 

participantes recriam no contexto ritual, relações experienciadas no contexto 

cotidiano – levando em consideração que, no segundo caso, os participantes 

envolvidos são os próprios parentes do morto. Por mais que essas relações recriadas 

constituam uma ficção – no caso do Hagaka, porque são mediadas por uma “boneco” 

– elas não deixam de acionar todo um universo pessoal implicado na experiência 

dessas relações no contexto cotidiano.  

Segundo o que pude observar durante a execução do Hagaka realizado em 

julho de 2009 na aldeia Kuikuro de Ipatse, enquanto a efígie era queimada, os 

parentes do morto foram acometidos pelo pranto e também por lembranças, visões e 

um sentimento de saudade. Referindo-se a esse momento do ritual, uma das filhas do 

morto homenageado disse-me em entrevista: “Eu me emocionei muito e comecei a 

passar mal. Eu estava chorando lembrando do seu avô. (...) Foi o meu choro que me 

fez passar mal e também a minha saudade”.  

Por outro lado, durante a sequência de ataques físicos e verbais à efígie, toda a 

carga emotiva experienciada cotidianamente na relação entre “primos cruzados”, 

expressava-se na agressividade dos golpes e no tom jocoso dos insultos dirigidos 

contra ela. Os impropérios, endereçados, cada um a um “primo” diferente, 

constituíam, em alguns casos, mensagens ou comentários muito pessoais, que 

refletiam intrigas e rivalidades particulares. Elaborados especialmente para a ocasião, 

esses ataques verbais representavam uma oportunidade para o sujeito noticiar 

experiências recentes, cobrar dívidas antigas ou expressar desejos comumente 

reprimidos, ainda que sempre em tom de provocação. Ao executar o seu impropério 

cada participante falava como uma pessoa singular. 

As duas situações protagonizadas pela efígie antropomorfa do Hagaka 

mostram, pois, que objetos-personagens complexos podem mobilizar, não apenas a 

memória coletiva de uma determinada tradição, mas também memórias íntimas e 

biográficas, relativas à experiência subjetiva e cotidiana dos indivíduos.  

Fausto, referindo-se às atividades rituais desencadeadas por um eclipse lunar 

ocorrido em 2003 na aldeia de Ipatse, sugere que a cateoria ontológica itseke 
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(“espírito”) funciona como um índice do contexto extraordinário do ritual. Segundo o 

autor, entre os Kuikuro essa categoria é acionada:  

 

(...) sempre que se quer indicar que a ontologia ordinária e intuitiva do 
cotidiano deve ser suspensa e substituída por outra, de caráter 
transformacional. Temos aqui um ‘efeito de colchete’: aquilo que era o 
background passa a foreground – o mundo transformacional, condição 
primeira do cosmos, se reatualiza e o mundo do cotidiano recolhe-se ao 
segundo plano. (Fausto, 2009a, p. 5) 

 

Ainda que o Hagaka de 2009 não correspondesse a um ritual de “espírito”, 

como aqueles aos quais Fausto se refere, um “mundo transformacional” também 

estava em jogo no período de sua execução, onde homens metamorfoseavam-se 

temporariamente em pássaros e jaguares, e um objeto convertia-se alternadamente em 

um morto e em uma série de “primos”. Contudo, não me parece que esse mundo 

transformacional tenha substituído por completo o mundo cotidiano. Em certos 

momentos, eles misturavam-se em plena ação ritual, expressando apenas diferentes 

níveis ontológicos operando na construção de uma mesma ficção, a ritual. Olhar para 

um e/ou para outro talvez reflita, mais do que uma determinação contextual, uma 

perspectiva de análise. 
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