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RESUMO 

 
O rito de passagem é apresentado neste artigo como uma encenação teatral. Assim, é 

assumida uma abordagem dramatúrgica na observação do rito de liminaridade em 

uma instituição moderna. Verificou-se que o rito é composto de uma série de 

gestualidades teatralizadas e que isso é acentuado numa instituição moderna em que 

as representações públicas são realizadas em palcos com atores desempenhando seus 

papéis. Todo rito é composto de gestos e verbalizações previamente aprendidos e 

ensaiados; algumas vezes impostos por regulamentos escritos, outras por acordos 

tácitos. O rito, como foi nossa intenção explorar neste artigo, pode ser estudado a 

partir de uma abordagem dramatúrgica. 
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Introdução 

 

O presente artigo é um exercício de estranhamento etnográfico a 

partir de uma observação de campo realizada em um contexto 

previamente conhecido pelo observador. 

  

Os nomes de pessoas e locais serão propositalmente omitidos, 

facilitando, assim, o estranhamento e a análise da observação. Nessa 

observação serão priorizados os aspectos dramatúrgicos de um dado 

ritual que ocorre num determinado estabelecimento social. Dessa 

forma, a observação será pautada na teatralidade gestual dos 

indivíduos que atuam na representação do rito dentro do 

estabelecimento social escolhido. 

  

Na definição de GOFFMAN, o estabelecimento social – ou 

instituição, no termo de uso mais comum – é qualquer lugar limitado 

por barreiras perceptíveis no qual ocorrem regularmente atividades 

de um determinado tipo (1999a, p.218; 1999b, p.15). Dentro dessas 

instituições, é possível encontrar formas próprias de representação 

entre seus participantes, os quais transmitem modos específicos de 

impressões, dividindo-se em atores e plateia num ato cênico que 

emite determinada definição de uma situação, havendo entre esses 

dois agentes teatrais um acordo tácito (1999a, p.128), que permite a 

ação a partir do que é esperado de cada papel (idem). 

  

O objetivo específico deste artigo é apresentar a observação 

etnográfica de rito de passagem realizado numa instituição moderna 

na perspectiva de uma abordagem dramatúrgica. 

  

Verificaremos que o rito é composto de uma série de gestualidades 

teatralizadas e que isso é acentuado na instituição moderna em que as 

representações públicas são realizadas em palcos nos quais atores 

desempenham seus papéis e comunicam, por seus gestos corporais 

ou por palavras, uma determinada mensagem ou situação diante de 

uma plateia de espectadores que interpretam e acolhem essa 

comunicação. 
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A observação de ritos nas instituições dessa “abordagem 

dramatúrgica” parece se constituir num profícuo campo de 

observação para estudos futuros desse e de outros pesquisadores. 
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1 Etnografia e Rito de Passagem numa Instituição 

 

Segundo GEERTZ, a etnografia se compõe de uma descrição densa. 

Na coleta rotineira de dados num trabalho de campo, o etnógrafo 

enfrenta uma multiplicidade de conceitos complexos, muitas vezes 

irregulares, estranhos e inexplícitos (1989, p.20). Observar rituais, 

portanto, é como tentar construir uma leitura a partir de um 

manuscrito desbotado, “escrito não com sinais convencionais de 

som, mas com exemplos transitórios de comportamento modelado” 

(idem). Esses comportamentos são como atuações teatrais que 

carregam em suas dramatizações sinais de transição no estado social. 

Assim, os atos rituais desencadeiam uma modificação no estado 

metafísico do mundo (LEACH, 1992, p.73), proporcionando 

movimentos de passagem entre linhas divisórias de um estatuto 

social a outro (idem, p.111). 

 

Toda sociedade é marcada por esses ritos que comunicam, pela 

expressão corporal realizada em locais pré-determinados, valores, 

crenças, conflitos e mudanças sociais. Um dos mais importantes ritos 

observados nas sociedades é o rito de passagem. Esse rito determina 

a mudança da pessoa de um determinado estágio de vida social para 

outro, marcando de forma simbólica o iniciado com um novo status 

social, legitimando ou credenciando sua nova posição e desempenho 

social. Na metáfora utilizada por VAN GENNEP, “toda sociedade 

geral pode ser considerada como uma espécie de casa dividida em 

quartos e corredores [...] isolados um dos outros [...] para passar de 

um ao outro são necessários formalidades e cerimônias” (1978, 

p.41). Esse padrão, portanto, está presente também num 

estabelecimento social ou instituição. 

 

Os ritos de passagem são caracterizados por três etapas: separação, 

liminaridade e, por fim, agregação (GENNEP, 1978, p. 36-37). A 

fase de separação é a etapa preliminar do rito de passagem e tem por 

objetivo separar a pessoa de seu mundo anterior, destacá-la de sua 

condição anterior à iniciação. A liminaridade é a fase marginal, 

fronteiriça, ambígua, desforme, a preparação propriamente dita, o 

rito de soleira (Idem). A agregação é a fase final, pós-liminar, na 

qual a pessoa é incorporada ao novo mundo, ao novo estatuto social. 
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Na presente pesquisa é destacado o rito de soleira, a liminaridade 

presente no rito de passagem em uma instituição moderna. Portanto, 

não serão tratados os significados e implicações da etapa anterior e 

posterior do rito de passagem, mas somente o processo intermediário 

e marginal desse rito. 

 

Para melhor exemplificar, TURNER, ao retomar Van Gennep, 

explica o período liminar como um estado intermediário em que o 

sujeito ritual, o “transitante”, apresenta características ambíguas, ou 

seja, não possui atributos do estado passado nem o estatuto do estado 

futuro (1974, p. 116-117). A liminaridade adquire, assim, o 

significado de ausência (idem, p. 120). 

 

A liminaridade desse rito foi analisada a partir da teatralidade, das 

representações e gestualidades observadas na ação pública dessa 

etapa ritual. As expressões verbais foram pouco consideradas, o 

intento foi priorizar as expressões emitidas, aquelas não verbais e 

que, diferindo das verbais, são presumivelmente não-intencionais 

(GOFFMAN, 1999a, p. 14), mas carregadas de significação e 

valores. 
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2 Teatralidade de um rito de passagem 

 

Na sociedade moderna ocidental, é comum observar que os ritos de 

passagem estão fortemente presentes nas diversas instituições em que 

agregam indivíduos e imprimem, nesses, identidades próprias em sua 

representação social. Segundo GOFFMAN, toda instituição tem uma 

tendência de “fechamento” ao “conquistar parte do tempo e do 

interesse de seus participantes e lhes dar algo de um mundo” (1999a, 

p.14). São, também, regidas de alguma maneira por regulamentos 

escritos ou convenções tácitas. No caso de nosso estudo, as pessoas 

que participam dessa instituição são dirigidas por essas duas 

modalidades, sendo que a primeira, o regulamento escrito, exerce 

maior poder de controle e determina de forma mais efetiva as regras 

do rito de passagem que ora analisamos. 

 

As pessoas que participam dessa instituição são dotadas de uma 

identidade própria, ou seja, possuem uma “marca positiva” e 

encontram nas demais pessoas o “apoio para sua identidade” 

(GOFFMAN, 1988, p. 66-67). Com exceção de um número limitado 

de pessoas que são conhecidas por todos por ocuparem posições de 

destaque, a identidade das pessoas não pode ser percebida de 

imediato por não haver diferenciação na utilização de roupas, 

acessórios, ou mesmo posturas corporais. Não há qualquer 

ornamento visual, como medalhas, condecorações, insígnias, 

chapéus, pulseiras ou anéis que revelem a identidade da pessoa 

dentro da instituição. 

 

Mesmo não havendo diferenciação exterior da identidade das pessoas 

dentro da instituição, a identidade pode ser expressa sem 

manifestação verbal. A identificação pode ser observada por uma 

espécie de cartão que confere aos participantes determinados 

privilégios e acessos a várias áreas dentro da instituição. Nesse 

cartão constam o nome, um número-código e a condição do 

participante dentro das relações sociais da instituição. O nome e a 

marca da instituição constantemente observados no campo superior 

do cartão já conferem aos participantes uma identidade fora do grupo 

restrito da instituição. 
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A identificação também ocorre por meio de uma lista e pelo histórico 

que vai sendo arquivado pela equipe administrativa da instituição. A 

lista é separada por pequenos grupos e contém os nomes e números-

códigos das pessoas, registrados em colunas separadas, à frente dos 

nomes e datados de um determinado período. Nas linhas dessa lista 

em que há a intersecção entre a data e o nome, deve ser anotado se a 

pessoa esteve presente ou não nas atividades da instituição. Essa lista 

serve para determinar, depois de uma contagem periódica, o grau de 

comprometimento da pessoa com a instituição e suas regras. A 

anotação deve ser feita pela pessoa que detém a lista, um instrutor 

que já superou todas as etapas do rito de passagem, ou pela própria 

pessoa com permissão desse. Essa lista pode ser muito temida em 

algumas ocasiões, porque pode revelar o pouco comprometimento 

com a instituição e barrar o processo de ascensão da pessoa dentro da 

instituição, atrasando a conclusão de seu rito de passagem. 

 

Outros recursos são utilizados para conferir o grau de conhecimento 

que cada pessoa tem adquirido dentro da instituição. Isso também 

determina sua ascensão e, por fim, sua saída do grau de 

marginalidade. 

 

Depois de cumprir todas as exigências impostas pela instituição e 

conferido se  seu desempenho no processo foi satisfatório, atendendo 

as determinações dos regulamentos, a pessoa finalmente será 

apresentada numa exposição pública do rito de passagem. Nesse 

momento, a pessoa que participa da instituição é provada para que se 

verifique se está em condições de ser agregada a um grupo seleto que 

atingiu outra gradação social dentro da instituição e receber dessa um 

papel que lhe confira tal status dentro da sociedade e legitime o 

desempenho de funções específicas num grupo social mais amplo. 

  

Tendo o “transitante” cumprido todos os estágios exigidos pela 

instituição, é o momento de concluir sua ascensão com o rito de 

passagem propriamente dito, adentrando a “soleira”. 

 

Ao ser aceito pela instituição, o “transitante” foi separado e recebeu 

uma nova identidade; durante um extenso período precisou cumprir a 
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etapa de liminaridade que é concluída com uma dramatização 

pública a fim de revelar seu grau de conhecimento.  

 

Com a orientação de um instrutor, o “transitante” em estágio mais 

avançado, obrigatoriamente, escreve em várias folhas de papel o 

conhecimento adquirido para provar que está apto a ser agregado em 

uma nova posição. O conteúdo desses papéis será exposto 

publicamente, diante de uma plateia, e avaliado por três instrutores, 

dentre eles aquele que o orientou. Ao fim será aceito para uma nova 

etapa. 

  

O rito de passagem na instituição aqui observada ocorre num lugar 

previamente determinado: o cenário, diante de um público: plateia e 

com a presença do “transitante” e dos instrutores no centro da cena: 

atores. 

  

O cenário lembra a disposição de um teatro. Há um palco ou tablado 

que fica à frente de cadeiras dispostas em fileiras, nas quais as 

pessoas se sentarão para assistir a execução do rito. No palco, há uma 

grande mesa coberta por um pano ritual que deixa em destaque o 

nome e o símbolo que identifica a instituição.  

  

Entrando por uma porta que fica ao fundo do cenário, ou seja, no 

lado oposto ao palco, é possível observar ao lado direito da mesa, 

que está no centro do palco, um pedestal de madeira estreito que se 

estende verticalmente até a altura do abdômen de uma pessoa. Esse 

pedestal é chamado de tribuna e nele está entalhado o símbolo da 

instituição; como um altar de oferenda ou sacrifício, é nele que o 

“transitante” coloca toda a esperança de ser aceito e transitar para 

outro estado social. Será apoiando neles (seus papéis escritos), que o 

“transitante” discorrerá sobre o conhecimento que adquiriu. Do lado 

esquerdo da mesa, encontram-se bandeiras; cada uma delas 

representando poderes, quase onipresentes, dentro ou acima da 

instituição. O cenário é composto por uma carga simbólica da 

instituição que a coloca como um ser divino, impessoal e 

transcendente, mas onipresente nesse ambiente por meio da carga 

simbólica, como se tudo dela emanasse e dela tudo ali dependesse. 



167 | ANTROPOS Revista de Antropologia – Ano 5 – Volume 6 

No horário determinado pela instituição, os acentos são ocupados por 

pessoas que, em grande parte, são “transitante” em formação para 

assistir o rito e aprender como se faz; pelo menos foi o que explicou 

o instrutor que liderava os protocolos do cerimonial, ou seja, o 

diretor cênico do rito. A liderança desse instrutor foi percebida 

porque foi ele o primeiro a tomar nas mãos o objeto em forma de 

bastão curto que confere a quem o segura o direito de falar mais alto, 

obrigando todos a ouvirem. Como um cajado na realidade pastoril, 

ou um báculo episcopal numa realidade eclesial, ou um cedro num 

contexto de realeza, esse bastão simbolizava um momento de poder e 

de domínio da fala. Outro aspecto que caracterizou o líder foi sua 

postura ereta à frente do palco, voltado de frente para plateia, 

estabelecendo verbalmente as regras que deveriam ser seguidas 

naquela ocasião. Ele também tinha consigo as listas de 

comprometimento, o que lhe conferia muito poder nesse momento. 

Os “transitante” que estavam ali para assistir o rito sabiam que 

poderiam não ter as anotações feitas na frente de seus nomes na lista 

de controle de comprometimento. Então, a presença na plateia 

poderia não ser voluntária, pelo menos em grande parte dos que ali 

estavam. 

  

O diretor cênico do rito chamou pelo título e pelo nome os 

instrutores que participariam da encenação. Eles subiram ao palco e 

se sentaram em cadeiras atrás da mesa, voltados de frente para a 

plateia. Em seguida, foi chamado o “transitante” que passaria pelo 

rito. Ele subiu ao palco e ficou atrás da tribuna, de frente para a 

plateia.  

  

Os atores representaram seus papéis segundo se esperava de cada 

um. O instrutor-orientador iniciou a encenação do rito descrevendo a 

delimitação do tempo que cada ator teria para expressar verbalmente 

suas ideias, cabendo ao “transitante” começar sua exposição. 

  

O “transitante” estava visivelmente nervoso diante do público, mas 

representou o papel que dele esperavam. Nesse momento, foi-lhe 

permitido utilizar o bastão que conferia poder para falar diante de 

todos. Mesmo sendo permitido utilizar o bastão de poder, a 

fisionomia do “transitante” revelava uma angústia e um sofrimento 
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psicológico. Ele sabia que estava sendo avaliado e a utilização 

incorreta do poder que lhe fora conferido naquele momento poderia 

impedir sua agregação. A fala do “transitante” foi se desenvolvendo 

dentro do conhecimento que adquiriu e que estava escrito nos papéis. 

Suas mãos seguravam com força as laterais superiores da tribuna, 

demonstrando a carga emocional a que estava sendo submetido ao se 

apresentar em público. Sua voz entrecortada mostrava um fundo de 

angústia ao estar sendo avaliado, primeiro pelos componentes da 

mesa e depois pelos demais da plateia. Ao terminar a fala do 

“transitante” a plateia, como ao fim de um ato teatral, bateu palmas. 

O bater palmas pode representar um sinal de aprovação, mas, nesse 

caso em que todos estão envolvidos na realização de um rito, pode 

ser apenas a emissão de um gesto esperado dentro da situação de 

representação. Outra possibilidade é que as palmas sejam uma 

manifestação gestual de solidariedade ao “transitante” que está sendo 

exposto ao grupo. Pode significar a primeira, a segunda ou a terceira, 

ou ainda as três coisas ao mesmo tempo. Difícil definir sem uma 

investigação mais detalhada, mas, de qualquer forma, ao fim da fala 

do “transitante” é esperado o bater palmas da plateia. 

  

Depois dos aplausos, um dos instrutores que compõem a mesa toma 

o bastão de poder da fala, que está sobre a mesa, e analisa os papéis 

que foram escritos pelo “transitante” e sua fala. O instrutor que está 

com o bastão olha os papéis, lê algumas coisas que estão escritas, 

mexe nos papéis novamente e verbaliza alguns erros que o 

“transitante” cometeu ao escrevê-los, depois faz perguntas. Nesse 

momento da representação do rito, não importa a pessoa do 

“transitante”, sua biografia, nem mais sua identidade fora e dentro da 

instituição, o que importa é o que está escrito nos papéis. O 

“transitante” está na “soleira”, na ausência de sua representação 

social e destituído de seu estatuto social. A mesma gestualidade é 

observada quando o outro instrutor também pega os papéis escritos e 

expressa verbalmente o que achou do conhecimento adquirido pelo 

“transitante”. Quando os instrutores terminam de falar, o instrutor-

orientador assume o bastão do poder da fala e permite verbalmente 

que o “transitante” responda as perguntas dos instrutores. Quando ele 

termina de responder verbalmente as perguntas, o diretor cênico 

assume o bastão do poder da fala e pede que o instrutor-orientador e 
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os outros dois instrutores que estão sentados à mesa se retirem do 

palco e se reúnam em secreto para decidir sobre a agregação ou não 

do “transitante” e qual o nível de sua premiação. A premiação é um 

número dado pelos instrutores e que determina qual foi o nível de 

sucesso do “transitante” em seu processo de formação para ser 

agregado ao grupo seleto. Esse número varia de 0 a 10, sendo que 

quanto maior a progressão numérica melhor foi o desempenho. Caso 

o “transitante” receba dos instrutores uma nota abaixo do padrão 

sete, ele pode não ser agregado.  

 

Enquanto os instrutores da mesa se reúnem secretamente para 

decidir, o “transitante” permanece em seu lugar no palco, em postura 

de espera, transmitindo gestos que aparentam nervosismo e angústia: 

passa a mão direta sobre a testa, arruma várias vezes os papéis 

escritos e, em alguns momentos, fica com o olhar parado e distante.  

Num gesto não esperado, algumas pessoas da plateia se aproximam e 

apertam a mão do “transitante” em sinal de apoio ou consolo, mas 

esse gesto é um desvio no enredo da encenação. 

 

No intervalo em que os instrutores da mesa estão reunidos 

secretamente, o diretor cênico, para alívio de muitos, finalmente 

entrega a lista de controle de comprometimento para que cada pessoa 

da plateia faça a anotação de que esteve presente no rito desse dia. 

 

Quando os instrutores retornam e ocupam novamente seus lugares na 

mesa, todos voltam aos seus lugares na plateia e as listas são 

recolhidas. O instrutor-orientador abre uma pasta que tem em sua 

capa o símbolo da instituição e, em seu interior, a nota que foi 

decidida por eles na avaliação do “transitante”. O instrutor-

orientador fala o nome do “transitante” e depois de uma breve pausa, 

como ocorre num enredo teatral de suspense, finalmente verbaliza a 

nota. O “transitante” foi aceito e novamente a plateia bate palmas. 

Agora ele é um iniciado que receberá da instituição um papel que 

confirma para o grupo seu novo estatuto social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo rito é composto de gestos e verbalizações previamente 

aprendidas e ensaiadas; algumas vezes impostas por regulamentos 

escritos, outras por acordos tácitos. O rito, como foi nossa intensão 

explorar neste artigo, pode ser estudado a partir de uma abordagem 

dramatúrgica. O rito sempre ocorre em locais demarcados e 

delimitados, como as instituições, e é realizado na representação de 

pessoas que ocupam determinados papéis na equipe. E isso na 

presença de uma plateia. No caso do presente artigo, o estranhamento 

etnográfico proposto ocorreu numa banca de trabalho de conclusão 

de curso de uma universidade na cidade de São Paulo. Mesmo num 

contexto urbano e cosmopolita, foi-nos possível apurar as 

gesticulações próprias de um rito de passagem. O que nos leva a 

conclusão de que o moderno ainda é invadido pelo rito e pelo 

simbólico, que constituem o imaginário e a subjetividade do humano. 

Por mais que a cultura avance no sentido do progresso tecnológico e 

científico, o ser cultural ainda mantém seus ritos ancestrais, mesmo 

que eles sejam transvestidos de formas atuais. Os ritos de passagem 

são atualizados com as mudanças culturais, mas permanecem parte 

constituinte da cultura contemporânea. 

 

A contribuição que este artigo tenta oferecer é o de incentivar uma 

abordagem etnográfica que considere a dramaturgia das 

representações sociais, especialmente das impressas nos diversos 

rituais que cercam nossa vida social. No entanto, é importante 

considerar que essa analogia com o teatro deva ser considerada como 

uma metodologia esquemática para melhor entender os encontros 

sociais que ocorrem no cotidiano das pessoas. 

 

O teatro é uma linguagem representativa que tenta refletir a realidade 

da vida para melhor trazer compreensão de experiências e emoções 

num movimento de catarse
1
.  Mas o teatro não é real. O teatro é uma 

encenação que nos permitem ensaios. Já a teatralidade da vida é real 

                                                           
1
 Do grego kárthasis significa a purificação estética dos sentimentos por 

meio de uma descarga emocional provocada por um drama encenado em 

público. 
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e não nos permite ensaios. A abordagem dramatúrgica dos encontros 

sociais e dos ritos, em particular, pode acrescentar maior 

compreensão daquilo que a vida proporciona. Com isso, os papéis 

sociais podem ser mais bem compreendidos e representados de 

forma mais plena no cotidiano.  
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