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Resumo.  O objetivo desta pesquisa é analisar a obra de Jean Rouch em seu caráter 

performático, partindo do que Geertz chamou de  analogia do drama. Sugere-se aqui 

pensar, à semelhança da analogia do drama, uma forma de analogia da performance. 

Com referências interdisciplinares vindas da teoria teatral  e da arte da performance, 

busca-se  explorar  contribuições  da  noção  de  performance para  a  produção 

antropológica.  Para tal,  realizou-se uma análise da etnoficção de Rouch  A Pirâmide 

Humana,  entendida  como  um  acontecimento.  Essa  escolha  deu-se  em  função  das 

características que a aproximam da noção de performance, da produção de presença, de 

uma experiência compartilhada. Ao assumir-se como um acontecimento “real”, crônica 

de um grupo de amigos inter-racial,  formado na criação cênica conjunta, o filme se 

mostra  transformador  da  vida  daqueles  que  dele  participaram.  Assim,  a  noção  de 

performance  vinda  das  artes  corporais  pode  ser  entendida  como  um  procedimento 

metodológico  utilizado  por  Rouch.  Contudo,  ao  se  olhar  para  o  filme  como  uma 

performance,  para  além  do  próprio  discurso  que  ele  enuncia,  outros  elementos  se 

destacam. A proibição de sua circulação em países africanos até meados dos 1990 é um 

desses elementos, que adquire maior relevância nessa metáfora conceitual. Os caminhos 

encontrados,  ainda  preliminares,  expõem  o  tensionamento  das  fronteiras  entre  arte, 

antropologia e sociedade, permitindo observar os agenciamentos produzidos em redor 

de um projeto de pesquisa antropológica.
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No texto “Mistura de gêneros: a reconfiguração do pensamento social”, Clifford 

Geertz  (1997)  avalia  o  uso  de  analogias  vindas  das  humanidades  como  metáforas 

conceituais para a interpretação de fenômenos diversos nas ciências sociais. Uma delas 

é a analogia do drama, ponto de partida para esta reflexão. O que se fará aqui é buscar, 

no  campo  da  teoria  teatral,  referências  para  se  pensar  a  analogia  do  drama  e, 

principalmente, analogias que dialoguem com o que foi feito do drama.
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Dois autores são referências no debate sobre o significado do drama no contexto 

teatral:  Szondi (2002) e Lehmann (2007). Szondi define o  drama moderno,  segundo 

uma  perspectiva  histórica,  a  partir  de  sua  oposição  ao  épico.  Esquematicamente,  o 

drama poderia  ser  caracterizado  pela  identificação  do  espectador  com  a  cena,  em 

oposição ao distanciamento crítico proposto pelo teatro épico.

O drama para Szondi mobiliza  fatos presentes e intersubjetivos, ou seja, ações 

realizadas  por  e  entre  pessoas  em uma  comunidade.  O autor  defende  que  o  drama 

moderno é assistido pelos espectadores de forma passiva: embora haja um envolvimento 

emocional com a cena, o espectador não está de modo algum em jogo –é vouyeur de um 

segundo mundo que se desenrola aos seus olhos.

Para  Lehmann,  cuja  preocupação  é  explorar  traços  do  que  chama  de  pós-

dramático,  a  noção de  drama ganha maior  abrangência,  incluindo o teatro  épico.  O 

ponto central da distinção não é mais a identificação e o distanciamento crítico, ou a 

ação  e  a  narração,  como  fora  para  Szondi.  Para  Lehmann,  o  debate  é  entre  a 

representação e a presença, identificando como eixo gravitacional da forma dramática a 

fabulação, e, no teatro pós-dramático, a produção de presença.

Fernandes (2008) e Bonfitto (2008) problematizam os contornos do conceito de 

pós-dramático de Lehmann, o que permite trazer a este texto a noção de performance. 

Os  dois  autores,  em  diálogo  direto  com  a  reflexão  de  Lehmann,  defendem  que  o 

horizonte  cênico  analisado  pelo  autor  é  tão  vasto  que  dilui  o  seu  próprio  objeto, 

tornando imprecisas  suas  fronteiras  com a  arte  da  performance.  Toma-se  aqui  essa 

dificuldade como uma potencialidade para o debate acerca da noção de performance1.

A partir do cotejamento da leitura de Lehmann e dos teóricos e historiadores da 

performance Cohen (2007), Goldberg (2006) e Glusberg (2007) é possível (in)definir as 

fronteiras entre teatro –pós-dramático,  mas não somente– e  performance como duas 

manifestações artísticas em intercâmbio, histórico e atual.

Cohen,  ao refletir  sobre o tema,  aproxima a  performance do rito,  no qual  o 

público, não mais espectador passivo e seguro, está implicado no ato  performático; é 

co-autor de uma experiência compartilhada e, segundo Lehmann, auto-transformadora. 

Glusberg  observa  que  isso  costuma  acontecer  no  corpo  e  no  discurso  corporal  do 

performer,  mas  também  tem lugar  na  experiência  dos  presentes.  Conforme  mostra 

1Quando usado para designar  ações  físicas  realizadas  para algum público num determinado espaço e 
tempo (Bial, 2008; Cohen, 2004), o termo performance será usado sem grifos. Quando se referir à arte da 
performance, com grifo.
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historicamente  Goldberg,  a  transformação  também  significa  um  enfrentamento  dos 

aspectos tradicionais da arte e da sociedade, imbricando essas duas esferas.

Com essas  considerações  exploratórias,  a  criação  de um esboço de  metáfora 

conceitual da  performance será aplicada na análise da obra de Jean Rouch, focada no 

filme La Pyramide Humaine (1961). 

A importância de Rouch para o pensamento antropológico contemporâneo tem 

crescido nos últimos anos no Brasil, o que se pode verificar pelo aumento das pesquisas 

sobre sua obra2, além de lançamentos de seus filmes com tradução.

Uma  forte  insígnia  do  projeto  de  conhecimento  do  “antropólogo-cineasta” 

(Sztutman,  2004)  é  a  antropologia  compartilhada,  uma  prática  de  pesquisa  que  se 

fundamenta num compromisso ético com os sujeitos com os quais se  compartilha a 

pesquisa. Este ponto remete diretamente a um elemento central na arte da performance: 

a  experiência  compartilhada.  Se  na  performance,  o  ato  artístico  envolve  todos  os 

presentes  (que,  para  Szondi  eram  espectadores  vouyers)  numa  experiência 

compartilhada,  que  leva  a  uma  auto-transformação,  são  transformados  aqueles  que 

participam das filmagens. O próprio Rouch (2003), ao filmar rituais, se vê como um 

catalisador  de  transe.  A  auto-transformação,  nesse  caso,  ocorre  em  dois  sentidos: 

Rouch catalisa o transe dos filmados e é afetado por ele(s), tendo de seguir a “estranha 

coreografia” do ritual.

O  fator  transformador  é  identificado  por  Stoller  (1994)  como  um  objetivo 

mesmo do cinema antropológico  de Rouch, especialmente nos filmes de  etnoficção. 

Assim, aponta Stoller, “o objetivo do cineasta não é recontar por si, mas apresentar um 

conjunto  inquietante  de  imagens  que  buscam  transformar  o  público  psicológica  e 

politicamente”3 (p.85). 

Para  além dos  encontros  entre  as  características  da  arte  da  performance e  a 

antropologia cinematográfica de Rouch, ao tratar da etnoficção La pyramide humaine a 

analogia da performance enquanto ferramenta conceitual de análise ficará mais clara.

O filme é  aberto por um intertítulo: “Este filme é uma experiência provocada 

pelo autor em um grupo de adolescentes negros e brancos. Lançado o jogo, o autor se 

contentou em filmar seu desenvolvimento”4. O local onde as cenas se passam é Abidjan, 

Costa do Marfim. Segundo Rouch (Sztutman & Schuler, 1997):
2Destaca-se  a  recente  publicação  de  Marco  Antônio  Gonçalves,  O  real  imaginado (2008),  livro 
exclusivamente  dedicado  à  análise  da  obra  de  Rouch,  dentre  diversos  outros  artigos  e  entrevistas, 
publicados e traduzidos recentemente.
3Tradução minha.
4 Idem.
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Essa experiência se deu no momento em que me sensibilizei pelo fato de que, 

no terceiro colegial de um liceu francês, em Abidjan, os alunos praticavam um 

racismo inaceitável. Quando os encontrei pela primeira vez, os brancos jamais 

iam às casas dos negros e vice-versa. Então, eu lhes propus fazer um filme [...]. 

(p.18) 

Os estudantes se disponibilizam para o experimento: cada um passa a assumir 

um papel, interpretado livremente e sem roteiro. A mistura entre regimes de ficção e 

realidade,  sugerida pelo intertítulo inicial,  vai  se consolidando na medida  em que o 

filme se desenvolve. Surge um grupo de amizade inter-racial, protagonizado por Denise, 

africana, e Nadine, européia.

A sala de aula, que era dividida nos dois grupos raciais torna-se cada vez mais 

mista. Os atores-personagens visitam-se e fazem festas nas quais todos estão presentes. 

Em certa  altura,  Nadine  começa  a  se  envolver  afetivamente  com os  rapazes,  tanto 

europeus quanto africanos. Nesse momento, mais uma vez, a distinção entre realidade e 

ficção  é  borrada:  seria  Nadine-atriz  ou  Nadine-personagem  que  estaria  explorando 

relacionamentos inter-raciais? A dúvida não se resolve.

Em meio a uma cena em sala de aula, na qual os atores-personagens discutem o 

apartheid sul-africano,  o  filme  é  cortado.  Vê-se  uma  cena  na  qual  os  participantes 

assistem, em meio a risos, as cenas apresentadas até então. Surge a narração de Rouch, 

que  fala  que,  assistindo-se  a  si  mesmos,  os  atores-personagens  redescobrem-se  e  a 

ficção torna-se realidade: “O filme passa a ser a crônica de um grupo de amigos, com 

suas anedotas particulares”.

No final,  com a morte  de um de seus integrantes,  o grupo se desfaz.  Como 

aponta Gardnier (s/data), Rouch e seus co-autores encerram o filme sem uma conclusão: 

[...]o  filme  faz  questão  de  não  ‘chegar’  a  nenhuma  prova,  não  mostra  o 

resultado de nenhuma pesquisa. Ao contrário, ele se mostra a si mesmo, exibe 

na voz off do próprio realizador seus objetivos: não fazer uma pesquisa sobre o 

racismo (mesmo que o assunto seja discutido em vários momentos do filme) ou 

sobre  as  dificuldades  de  convivência,  mas  antes  de  tudo  estabelecer essa 

convivência, com uma experiência que é o filme.[grifos originais]

A observação de Gardnier remete às características destacadas como próprias da 

arte  da  performance:  a noção de experiência  compartilhada  auto-transformadora dos 

participantes é acionada, não mais no contexto ritual. Conforme Sztutman: “Ao suscitar 

novos contextos de interação entre os jovens, o filme acabava por produzir situações 
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como  o  namoro  entre  um  africano  e  uma  francesa,  que  não  eram  exatamente 

“pensáveis” naquela época tingida pelo colonialismo.” (2009, p.249).

Esses elementos, de forma mais ou menos acentuada, estão no próprio discurso 

anunciado  pelo  filme.  Para  levar  a  sério  a  possibilidade  de  uma  analogia  da 

performance é preciso aplicá-la a ele.

Se detivermos o olhar na forma como a criação do grupo de amizade se criou, 

veremos que é nas atitudes corporais que se centra essa transformação. Para além do 

teor narrativo da aproximação dos novos amigos, a mistura de suas posições corporais 

na sala de aula, as danças nas festas inter-raciais e o contato físico e afetivo entre os 

casais expõem mudanças –sociais– que ocorrem nos corpos.

Outro elemento importante diz respeito à recepção do filme. Se entendemos La 

Pyramide  Humaine como  uma  performance,  a  experiência  ampla  de  sua  realização 

ganha maior importância. O seu efeito transformador naqueles que tiveram contato com 

o filme pode ser avaliado. Rouch recorda:

O resultado foi que o filme, quando terminado, foi proibido de circular em toda 

a África.  Foi livrado da censura há apenas um ano [entrevista  realizada em 

1996]. [...] O filme ganhou um valor histórico bastante grande, pois [...] é um 

testemunho,  um exemplo de ficção no qual se fala  do horror do  apartheid. 

(Sztutman & Schuler, 1997,p.18-19)

Assim, ao ampliarmos a performance fílmica de Rouch, veremos seu potencial 

de transformação e de enfrentamento do tradicional numa escala que transcende o grupo 

que participou diretamente do filme.

La pyramide humaine, portanto, configura-se, pela analogia com a performance, 

como  uma  iniciativa  artístico-científica  absolutamente  interventiva,  tensionando  as 

fronteiras  entre  arte,  antropologia  e  sociedade  ao  implicá-las  e  misturá-las  umas  às 

outras.
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Filme

LA PYRAMIDE humaine.  Jean  Rouch.  França:  Films  de  la  Pléiade,  1961  [1959]. 

90min. (Costa do Marfim)
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