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Quero levantar aqui algumas questões relativas ao espetáculo  Vem-Vai – A Caminho dos  

Mortos, criado pela Cia. Livre, em 2007, dirigido por Cibele Forjaz, buscando destacar o que chamo 

aqui de recurso intercultural como procedimento de criação. Para a criação desse espetáculo a Cia. 

Livre  partiu  de  estudo  do  universo  indígena  amazônico,  sobretudo  os  mitos  de  morte  e 

renascimento.

Antes de entrar especificamente no processo criativo do Cia. e no espetáculo, cabe abordar 

algumas questões gerais sobre esse recurso intercultural.

Chamo de recurso intercultural uma motivação, digamos, que consiste em lançar mão de 

alteridades culturais, principalmente na forma de mitos e ritos. Mas é possível aventar dentro disso, 

por exemplo,  um recurso à cultura material de um povo também, na forma de artefatos, objetos, ou 

mesmo de imagens mediatizadas... Enfim, recurso intercultural como um debruçar-se sobre o Outro, 

como busca de algo que deflagre a criação, uma ficção performativa a partir da qual o processo de 

criação se instaura.

Importa aqui quem faz o recurso e a cultura a que se recorre. Patrice PAVIS (1992) fala em 

termos de “cultura fonte” e “cultura alvo” para se referir a essas relações. Pensando em termos 

“antropofágicos” importa quem deglute e quem é deglutido1.

Mas em que medida importa quem fala quando se trata de se debruçar sobre o “outro”? Qual 

é a diferença de um grupo brasileiro – a Cia. Livre – recorrer ao universo indígena amazônico – um 

nosso desconhecido – de um grupo europeu,  por exemplo o Odin Theater,  do Eugênio Barba? 

Parece  necessário  reconhecer  que  o  desconhecimento  geral  das  culturas  indígenas  no  Brasil  – 

inclusive  pela  maioria  dos  sujeitos  'bem  educados'  –  aconteça  talvez  em  termos  de  uma 

descontinuidade apenas um pouco menos abissal do que a cultura europeia em relação ao universo 

indígena. Aqui não é radical a diferença entre a Cibele Forjaz e o seu grupo e um Eugênio Barba,  

1A filiação oswaldiana da Cia. Livre é bem notável, a temática do “comer o outro” é vertical no espetáculo VemVai e de 
modo geral é preciso também ter em mente um leitura da antropofagia de Oswald Andrade via Teatro Oficina, grupo ao 
qual a origem da Cia. Livre remonta.



por exemplo. Para ambos o universo indígena se mostra como uma alteridade radical2.

Importa  quem  come,  mas  “comer”  o  outro  é  sempre  um  exercício  de  vertigem,  de 

reconfiguração de si. E esse exercício de vertigem nunca se dá sobre pontes que levam de uma 

cultura a outra. Talvez essas pontes não existam. No máximo podemos cavar uma canoa, uma frágil 

canoa que pode nos auxiliar  no caminho que leva ao “outro”,  como quer Eugênio Barba.  Esse 

encontro com o outro talvez nunca seja senão fantasmagoria. Como diz Roy Wagner “Todo esforço 

de compreensão de uma outra cultura deve  ao menos começar com um ato de invenção (...), tal 

como aquele pintor chinês apócrifo que, perseguido por seus credores, pintou um ganso na parede, 

montou nele e saiu voando.” (Apud CESARINO: 2008)

O processo vital de relação entre culturas envolve sempre uma ‘falta de entendimento do 

entendimento’ (misunderstanding undertanding), de modo que, no final da contas, essa relação não 

é perfeitamente descrita em termos de entendimento ou não-entendimento, visto que não há ponto 

de vista objetivo, desinteressado. (MENNEMEIER, in FISCHER-LICHTE, 1990: 23). 

A criação artística, dentro desse esforço de compreensão do “outro”, exige um âmbito de 

invenção ainda maior do que em outros níveis de compreensão, como no esforço de entendimento 

da  antropologia  especificamente.  No entanto,  observando uma estratégia  de  criação ou outra  é 

possível  vislumbrar  uma  gradação,  uma  maior  ou  menor  verticalidade  nesse  esforço  de 

compreensão. Duas estratégias opostas podem ser delineadas, numa aproximação geral quanto a 

esse recurso intercultural. 

Algumas estratégias estão orientadas pela preocupação em corresponder a um entendimento 

histórico-antropológico nas aproximações, analogias ou citações realizadas em relação à cultura a 

que se recorre. Outras estratégias de criação parecem em alguma medida dispensar esse respaldo 

histórico-antropológico. Essa estratégia pode ser referida como “iconofilia”, como nomeia Andrzej 

WIRTH (2003) que,  ao termo interculturalismo adotado aqui,  prefere o termo “iconofilia” para 

referir o recurso a culturas tradicionais e estrangeiras. E quando ele fala de “iconofilia” ele está 

pensando, principalmente, em peças teatrais de Bob Wilson.

Em analogia a esses dois polos opostos, Josette Feral faz uma distinção quanto aos modos de 

processar e reagir às interações culturais no teatro das últimas décadas. Feral distingue entre os 

eufóricos e os  disfóricos. Entre os eufóricos ela enumera: Eugênio Barba e Peter Brook, Robert 

Lepage,  Peter  Sellars,  entre  outros.  Segundo ela,  estes  sugerem que tais  relações  interculturais 

alargam “nossas atitudes mentais e nos tornam mais conscientes da alteridade dos nossos vizinhos, 

portanto mais capazes de ouvi-los” (FERAL, 1996: 3) Já os disfóricos – entre os quais ela enumera 

Carl Weber, Una Chauduri, Rustom Bharucha e Richard Schechner – preferem ver “o culturalismo 

como representando um perigo de um cultura predominante se apropriar desnecessariamente de 

2As questões quanto à recepção e a inserção das peças resultantes dentro da cultura brasileira e estrangeira talvez 
possam ser vista com grande distinção, mas não se trata disso aqui.



outras – em geral minoritárias – culturas e tradições sem oferecer nada em troca”. (FERAL, 1996: 

4)  

É preciso observar que uma criação artística estabelece suas próprias leis no arranjo formal 

em que vai  consistir  a  obra e  assim,  se  buscasse corresponder  rigidamente a  um entendimento 

antropológico, estaria se colocando sob o risco grave de fragilizar a potência criativa. Mas quando 

se fala de criação artística a partir de recurso a alteridades culturais é necessário lembrar, como 

escreve Josette Feral, que “diferentes culturas nunca se estabelecem pacificamente lado a lado, elas 

se interpenetram ou lutam entre si.” (FERAL, 1996: 1)3  Desse modo, parece necessário ter sempre 

à vista a posição “disfórica” que acentuam a condição de “guerra” que sempre circunda as relações 

interculturais. O que não invalida a possibilidade e o desejo de se estabelecerem comunicações 

interculturais que não ocorram sob o claro signo da dominação.

Parece necessário estar atento em que medida o recurso a uma cultura não é solidário à 

“curiosidade dispersa”, de que fala Gilles Lipovetsky: “curiosidade dispersa” que tinge as relações 

com uma larga  tolerância  superficial.  Parece  necessário  perguntar  se,  diferente  da  antropofagia 

oswaldiana,  não  se  trata  de  um  apetite  omnívoro  e  irrestrito  ao  qual  subjaz  uma  lógica  de 

indiferença. 

Não é só no campo artístico em que se observa uma tendência moderna de 'retorno ao 

arcaico', na qual se insere, em alguma medida e com especificidades, toda a discussão entre teatro e 

ritual, toda a revalorização de teatralidades não-institucionais e exóticas, pelo menos desde os anos 

60 até hoje. Este 'retorno ao arcaico' figura como algo da ordem do que Gilles Lipovetsky nomeia 

como “retorno ao sagrado” ou “retorno dos valores”, na medida em que há um reinvestimento no 

regional,  na  ecologia,  no  passado,  no  espiritual,  nas  culturas  marginais.  O  que  aparece,  num 

primeiro momento, como ruptura com os ideais iluministas, como oposição ao culto à razão e ao 

progresso  muitas  vezes  se  configura,  segundo  Lipovetsky,  dentro  de  um  processo  “de 

personalização e  de  liberação do espaço privado que  absorve  tudo em sua  órbita,  inclusive  os 

valores transcendentais.” (LIPOVETSKY, 2005: 23) 

Coloca-se, de modo geral, a necessidade de perguntar em que medida uma peça de teatro 

criada a partir de um recurso intercultural afirma ou contraria a lógica da indiferença que estaria por 

baixo dessa “curiosidade dispersa”, desse apetite omnívoro e indiferente.

Pelo mergulho vertical no estudo do universo amazônico indígena, pode-se entender que a 

Cia. Livre, na criação da peça VemVai – O Caminho dos Mortos, busca atrelar a criação cênica à um 

entendimento histórico-antropológico da cultura ameríndia e  também da cultural  brasileira  num 

sentido genérico. O que não significa não ter havido uma recriação vertical na peça do universo 

3 Lehmann também afirma que “subsiste na comunicação intercultural uma ambiguidade latente na medida em que as 
formas de expressão cultural ainda sejam formas de uma cultura politicamente dominante ou oprimida, entre as  
quais não se dá simplesmente ‘comunicação’.” (LEHMANN, 2007: 411)



estudado.

Ao recorrer a uma alteridade cultural para alimentar o seu processo criativo, o artista em 

geral está buscando evidenciar algo sobre a sua própria cultura, talvez ele esteja assinalando as 

carências  e  perversidades  da  cultura  hegemônica,  etc.  Há  sempre  um  “desentendimento  do 

entendimento”  nas  trocas  culturais,  a  criação  é  sempre  uma  “invenção”,  por  isso  no  recurso 

intercultural é preciso observar a dimensão do que se processa no interior da cultura em que se 

procede a  criação  intercultural.  Importa  entender  a  motivação  daquele  que  vai  ao  encontro  da 

alteridade mais do que busca ali um entendimento da alteridade cultural.

Em relação a isso, podemos traçar analogias com o fato de que, no universo indígena, a 

morte do inimigo e a sua assimilação ritual com esmagamento do crânio – acompanhada ou não de 

sua  devoração estrita  –  era  o que  trazia  novos  nomes  para  o guerreiro,  por  exemplo,  entre  os 

Tupinambás seiscentistas. E, sugestivamente, entre os Araweté contemporâneos, um dos epítetos 

para referir ao inimigo é justamente “música futura”, na mesma medida em que a morte do inimigo 

é referida como “morte ventríloqua”. Isso, segundo Viveiros de Castro,  “indica a função principal 

dos inimigos: trazer novos cantos. Vistos por seu lado bom – seu lado morto – , os inimigos são 

aqueles que trazem novas palavras ao grupo, ou ao menos que vêm dar um sens plus pur aux mots  

de la tribu.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002: 275) É na medida em que traz novos nomes e 

possibilita a música futura, os futuros cantos desses artistas da Cia. Livre que se pode entender tal 

recurso intercultural,  que não visa a subsumir a condição de guerra em que inevitavelmente se 

insere,  mas justamente explicitá-la.  Isso fica claro no trecho da peça em que um indígena vem 

capturar um outro “boy do planalto”, vingança de um irmão morto em chamas sobre o asfalto, em 

referência à morte do índio em Brasília.

É preciso observar que o direcionamento inicial da Cia. Livre para a realização dessa peça 

era pesquisar Mitos de Morte e Renascimento na Cultura Brasileira. O princípio da pesquisa se 

enveredou para o universo indígena, com estudos orientados pelo antropólogo Pedro Cesarino.  Ao 

estudar,  desde  as  noções  elementares  da  antropologia,  estudar  cosmologias,  cosmografias 

ameríndias, organizações sociais baseadas no xamanismo, a noção de pessoa, o perspectivismo e as 

noções de morte de povos ameríndios, dentre outras coisas, o grupo reconheceu a impossibilidade 

de agregar num mesmo projeto o estudo das culturas de matriz africana, conforme inicialmente era 

almejado no projeto.

Para  Cesarino  e  Forjaz,  nesse  estudo  inicial  se  tratava  justamente  de  desfazer  os 

pressupostos e preconceitos acerca da cultura indígena que serviam antes de obstáculo para “um 

campo possível  de  troca  criativa.”  (FORJAZ,  in  CESARINO,  2007:  51)  “Quais  são  as  nossas 

referências concretas para além de 'Peri matou Ceci ao som do Guarani'?”, se pergunta Forjaz. 

Refletindo essa “casca” de preconceitos que foi preciso “descolar” nesse processo inicial de 



estudo, no prólogo do espetáculo, o elenco invade o espaço e cerca o público “brincando de índio de 

penacho”: “sua 'fantasia' é composta por duas fitas crepes na cara e um penacho na cabeça”4. Sobre 

isso o ator do grupo Edgar Castro relata:  “O nosso início no Vem Vai se configura com aquela tribo 

que aparece com os índios com fita crepe na cara. Foi uma piada que a gente fez, mas na verdade 

para mostrar o nosso ponto de partida.”

Ao  final  desse  prólogo,  os  atores  retiram  a  fita  crepe  do  rosto  e  um  trecho  da  fala 

subsequente do Transeunte Paulista-Ator Edgar é a seguinte: “Venham ver e ouvir estórias de vivos 

e mortos dos Povos das Florestas comidas pelo Povo das Paulistas. A Cia. Livre conta VemVai – O 

Caminho dos Mortos.” 

Essa fala revela claramente o paralelismo em relação ao espetáculo anterior da Cia., Arena 

Conta Danton. No entanto, vale notar que se no espetáculo anterior parecia interessante brincar com 

a sobreposição do 'lugar da fala':  Cia. Livre-Teatro de Arena; aqui a intenção é de evidenciar o 

distanciamento e o estatuto de assimilação criativa do que é apresentado no espetáculo. 

É o que também enuncia Cibele Forjaz,  em entrevista: “Os mitos estão na peça, mas já 

'canibalizado' pelo nosso olhar e repletos de elementos contemporâneos.” Portanto, não há intenção 

de assumuir um lugar de portavoz de tribos indígenas, embora haja um mergulho, uma busca  de 

entendimento antropológico do material mítico-ritual dos povos ameríndios, inserido, para dizer de 

modo geral, num certo deburçar-se da criação cênica sobre questões da “cultura brasileira”, com 

todas as aspas possíveis.

Sobre essa posição assumida, ao fazer tal recurso cultural, a diretora ainda relata:

Porque é muito delicado você falar sobre um tema desses. O que você vai dizer? Você vai falar "por"? Não dá, 

não é? Ou eu vou dizer o que eu entendi "de"? Então o máximo, como artistas, que a gente pode dizer é: 

comemos esse material. E o que a gente está trazendo aqui é um material nosso, no qual a gente recria o que a 

gente entendeu daquilo. A vida que a gente está mudando é a nossa. A gente não pode falar por ninguém. (Id.:  

ibd.)

Essa canabalização de que fala  a  diretora já  está  presente desde o nome do espetáculo. 

VemVai  nos é  sugestivo  da  condição do homem na terra  e  a  sua  ida  para  o  além-morte,  mas, 

especificamente, o nome VemVai surge como transfiguração de termo utilizado pelos Marubo, Vëi-

Vai,  traduzido  por  Pedro  Cesarino  como  “Caminho-Morte”.  Refere-se  ao  perigoso  trajeto  que, 

segundo a cosmologia Marubo, os “vakas”, duplos dos mortos, têm que percorrer no seu destino 

pós-morte até a chegada ao Céu da Troca de Pele, tarefa que muitos não completam, transformando-

se em cupinzeiros no meio do caminho, como mostrado no final do espetáculo.

Quanto ao processo criativo da Cia, como se apontou, começou com um estudo intenso do 

4 Todas as citações do texto do espetáculo foram retiradas de Cesarino: 2007.



universo amazônico indígena. Não se restringiu a uma tribo, etnia ou tronco linguísticos. Várias 

etnias foram estudadas. O grupo foi visitar também aldeamentos indígenas do litoral paulista. A 

principal fonte foi, no entanto, o material mitológico, mas, conforme relatou Cesarino em entrevista, 

a pesquisa contou também com vasto material audiovisual com relatos orais e gravações de rituais, 

entre outras coisas.

Esse processo de criação do grupo é levado a cabo dentro do que no movimento de teatro de 

grupo de São Paulo se chama “processo colaborativo”. O processo colaborativo é uma modalidade 

de construção cênica baseada numa certa equiparação das responsabilidades criativas. Os processos 

colaborativos, melhor falar no plural, pois cada grupo instaura ao seu modo, com especificidades 

muito próprias, eles se estabelecem pela negação do agenciamento hierárquico da criação cênica, 

sem desfazer a existência de funções dentro da sala de ensaio. Não é o diretor que conduz a criação, 

mas ao final é ele quem, digamos, “fecha” a encenação, da mesma forma se fala que o dramaturgo 

“fecha” ou “amarra” a dramaturgia do espetáculo, a partir do que foi construído e reconstruído na 

sala de ensaio.

A atriz do grupo Lúcia Romano nomeia o processo de criação da Cia. como “terrivelmente 

colaborativo”. Em um ano de processo de criação – de abril de 2006 até 31 de março de 2007, 

quando o espetáculo estreou no SESC Avenida Paulista –, a atriz relata que os atores precisaram 

conviver com a “sensação de incompletude” gerada pelo transcorrer de meses sem obter uma noção 

do todo e, ao mesmo tempo, com uma acentuada responsabilidade em relação a tudo que precisava 

ser cotidianamente criado a partir dos estudos.

Nessa opção de criação, o ator não permanece ligado “às questões do personagem”, como 

lembra Edgar Castro. O ator se torna figurinista, dramaturgo, como escreve Lúcia Romano. Esta 

atriz traz um relato que é elucidativo da posição do ator nesse processo da Cia:

O ator está, em primeiro lugar, acompanhado pelos outros atores, que chegam com ele para o aquecimento,  

leem textos de antropologia sobre os Marubo e outras coisas malucas e pulam para dentro da dramaturgia da  

cena, traduzindo em ações, movimentos, sons e palavras suas impressões, como se tivesse refletido anos para  

abarcar a... a importância do parentesco para os nativos e o sentido do devir para a civilização ocidental e a  

falta que me faz meu pai, em seu terceiro aniversário de morte. (ROMANO, in CESARINO, 2007: 22)

Isto  que  a  atriz  escreve  evidencia  o  trânsito  de  tudo  que  é  estudado  e  trazido  para  perto  dos 

criadores e recriado em cena. Há uma autorreferência nesse recurso intercultural, uma referência a 

nossa cultura ocidental e também um referência à posição do criador, com implicações existenciais 

próprias a cada elemento do grupo que repercutem na cena. 

O tema da morte, como fato compartilhado por todos humanos, resulta numa assimilação 

peculiar da alteridade nesse caso, não obstante seja completamente distinto o modo indígena de 



encarar  a  morte.  Nessa  assimilação,  precisamente  como no  canibalismo,  os  criadores  parecem 

apontar deslocamentos no modo de cada um enxergar a morte, a vida e a sua relação com o “outro”: 

é nessa relação que talvez ainda se possa “ganhar novos nomes”.

Nessa aventura de um processo “terrivelmente colaborativo”, a relação entre os criadores é 

crucial. Como aponta Lúcia Romano:  “O 'outro' torna-se fundamental, porque acompanha o risco 

que o ator  corre  neste  tipo de empreitada:  divide com ele  o desapego pela  assinatura da obra, 

consciente de que todos são igualmente culpados e igualmente livres para o erro.” (ROMANO, in 

CESARINO, 2007: 23) 

Esse tipo de interação entre os criadores surge como um terreno fértil para a criação que 

parte do recurso a alteridades radicais em relação a sua própria cultura. O processo colaborativo, 

postulo  aqui,  pode criar  um campo de  indeterminação  no qual  o  recurso  intercultural  pode se 

estabelecer de forma menos afirmativa da dominação cultural. 

Idealmente, no processo colaborativo, as funções não estão cristalizadas, há uma implicação 

existencial de cada criador, os padrões mentais estão tentando ser fissurados, expandidos, um estado 

de  risco é  sempre  buscado.  Essas  características  talvez  possam ser  vistas  como o campo mais 

apropriado para estabelecer uma relação de alteridade cultural como base da criação artística, de 

modo a não reafirmar aquela “curiosidade dispersa”, aquela lógica omnívora e indiferente que é 

característica do mundo contemporâneo.

Voltando ao processo criativo da Cia., é preciso destacar o que eles chamam de “deglutição 

cênica”, a transposição criativa para a cena do que foi deglutido no estudo. Cibele Forjaz relata:

Mitos, textos teóricos e conceitos complexos como polifonia da pessoa humana e multi-perspectivismo eram 

relidos do ponto de vista da teatralidade e viravam cenas-estudos. Ainda não era exatamente uma construção 

dramatúrgica, mas uma forma de compreensão através do teatro, de forma a criar uma linguagem tradutiva 

entre culturas diversas. [...] A teatralidade foi o ponto de vista escolhido, a língua que falamos e para a qual 

traduzimos todos os mitos e textos teóricos que lemos durante o estudo e pesquisa. (FORJAZ, in CESARINO,  

2007: 55)

O entendimento intelectual das mitologias indígenas e as cosmovisões que encerram foi apenas uma 

primeira parcela do que era preciso para a criação do espetáculo. O ponto central era mesmo o 

entendimento cênico, a tradução (transcriação) de tudo que era estudado para o corpo, para o jogo 

dos atores, para a música e sonoplastia, para o espaço, para a maneira de iluminar esse espaço, etc. 

Vale notar, nesse entrecho, que, associando 'tradução'  e 'canibalismo' ou 'antropofagia',  o 

âmbito de reinvenção do universo indígena está em relevo. O entendimento não intelectual, mas 

propriamente cênico, teatral é que está em jogo. Digamos que se come “outro” para regurgitar a 

presença: presença do artista-devorador já renomeado pela assimilação do “outro”. 



Nesse processo de tradução das noções indígenas para a cena, para a linguagem teatral, foi 

central para o espetáculo a noção de perspectivismo. Vale apontar aqui questões relativas à tradução 

dessa noção no processo de criação do espetáculo.

 O pensamento  ocidental,  de  maneira  geral,  entende  a  “humanidade  como erguida  sobre 

alicerces animais” – a partir do substrato animal, portanto a partir da natureza, os homens teriam 

constituído o que se chama de mundo da cultura, de modo a permanecerem “no fundo” animais. “O 

pensamento indígena conclui ao contrário que, tendo outrora sido humanos, os animais e outros 

seres  constituintes  do  cosmos  continuam a  ser  humanos,  mesmo  que  de  modo  não-evidente.” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2002 :356) Em outras palavras, o estágio original do qual o mito é o 

relato  apresenta  a  'humanidade'  como  condição  comum aos  seres  e  não  a  'animalidade'  como 

condição originária.

Mais do que um antropocentrismo trata-se de um antropomorfismo: a 'forma' humana está 

subjacente às formas específicas não-humanas5 que são em geral apreendidas pelas outras espécies 

de seres que compõem o cosmo: o jaguar vê o homem como não-humano tanto quanto nós vemos o 

jaguar como não-humano. Assim, as animais (bem como os outros seres), portanto, tomam-se por 

gente, veem-se como pessoas. Viveiros de Castro explica que “tal concepção está quase sempre 

associada à ideia de que a forma manifesta de cada espécie é um envoltório (uma 'roupa') a esconder 

uma forma interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria espécie ou de certos 

seres transespecíficos, como os xamãs” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002: 351)

Como escreve Viveiros de Castro,  para nós ocidentais “a forma do outro é a coisa”,  no 

universo ameríndio , “a forma do outro é a pessoa”. É nisso que se baseia o perspectivismo.

O  pensamento  perspectivo,  ao  conceber  o  mundo  como  constituído  de  subjetividades 

humanas e extra-humanas, torna possivelmente6 extensivo o mundo da cultura a todos os fatos e 

eventos  naturais  sob  os  quais  pode se  encontrar  uma ação intencional  gerada  a  partir  de  uma 

referência da espécie humana. Conforme exemplifica Viveiros de Castro:

O caso mais comum é a transformação de algo que, para os humanos, é um mero fato bruto, em um artefato ou 

comportamento altamente civilizado, do ponto de vista de outra espécie: o que chamamos de 'sangue'  é a 

5 Viveiros de Castro afirma que, devido à enorme importância (mesmo que simbólica) da predação animal para as  
sociedades ameríndias, “o animal parece ser o protótipo extra-humano do Outro” (2002: 357). No entanto , os 'seres' 
não-humanos  em  geral  ocupam  também  esse  plano  de  alteridade,  figurando  como  deuses,  espíritos,  mortos,  
habitantes de outros níveis cósmicos, plantas, fenômenos meteorológicos, acidentes geográficos, objetos, etc.

6 Viveiros de Castro observa que a capacidade de assumir um ponto de vista,  além de se aplicar a outros seres,  
raramente, é extensiva a todas as espécies animais, sendo tal capacidade geralmente relativa aos animais que se 
caracterizam como predadores ou presas em relação aos homens. Além disso, tal capacidade não é fixa, mas uma 
questão condicionada a diferentes graus e situações.  Ele ainda esclarece:  “alguns não-humanos atualizam essas 
potencialidades  de  modo  mais  completo  que  outros;  certos  deles,  aliás,  manifestam-nas  com uma intensidade 
superior à de nossa própria espécie, e, nesse sentido, são 'mais pessoas' que os humanos. […] A possibilidade de que  
um ser até então insignificante revele-se como um agente prosopomórfico capaz de afetar os negócios humanos está  
sempre aberta.” (2002: 353)



'cerveja' do jaguar', o que temos por um barreiro lamacento, as antas tem por uma grande casa cerimonial e  

assim por diante. […] E assim, o que uns chamam de 'natureza' pode bem ser 'cultura' dos outros. (2002.:361)

Assim, o perspectivismo atribui aos não-humanos a capacidade de intenção consciente, dentro de 

uma configuração subjetiva. “É sujeito quem tem alma e tem alma quem é capaz de um ponto de 

vista.”  (VIVEIROS DE CASTRO,  2002.:  372)  Portanto,  os  entes  capazes  de  perspectivar  são 

humanos porque são potencialmente sujeitos e não porque seriam humanos disfarçados.  Assim, 

sendo  formalmente  humanos  ou  não,  subjetividades  ou  almas,  no  pensamento  ameríndio,  são 

categorias relacionais, segundo a perspectiva de cada espécie. “Cultura é a natureza do sujeito” 

(idem: 374), na medida em que cultura é o modo segundo o qual cada espécie de ser está inserida  

num ponto de vista em relação à natureza e a si próprio.

O transporte  e  tradução transespecíficos  entre  diferentes  pontos  de vista,  impossível  em 

estados normais, é no que consiste o evento xamanístico. O xamã no seu ritual consegue transitar 

entre as diferentes perspectivas, ele vai além do ponto de vista especificamente humano, travando 

um plano de negociação entre diferentes perspectivas entre o mundo subaquático e o humano, por 

exemplo. 

O entendimento desse trânsito e dessa tradução de que é capaz o xamanismo é crucial para o 

espetáculo. Se, por um lado, como se apontou acima, a “perspectiva” do espetáculo é sempre a do 

“Povo das Paulistas” a canibalizar os mitos dos “Povos das Florestas”, por outro, esse “Povo das 

Paulistas” assume, em alguma medida, uma capacidade, similar à xamânica, de realizar o transporte 

intercultural,  no  caso.  Parece  ser  essa  questão  ambígua que  se  debate  no  espetáculo,  já  que  é 

propriamente numa tradução desse perspectivismo, desses múltiplos pontos de vista presentes na 

cosmovisão ameríndia que o espetáculo se engaja.

Quanto ao entendimento e transcriação cênica dessa noção de perspectivismo, o ator Edgar 

Castro em entrevista relata:

A gente ouvia,  ouvia.  Lia os mitos.  O Pedro [Cesarino] explicava. A gente entendia aquilo mentalmente,  

intelectualmente.  Mas  a  gente  veio  entender  cenicamente  a  partir  de  um  'workshop'  que  nós  fizemos.  

Apareciam dois planos, o que era ponto de vista do índio que tinha o seu filho raptado pelo jaguar e o que era  

o ponto de vista do jaguar.  Ali  naquela cena foi  que a gente entendeu verdadeiramente esse conceito tão 

importante no estudo e contaminou a peça inteira. 

“Workshop” é como Edgar chama os exercícios cênicos – a Cia. nomeia tais exercícios também 

como  'deglutições  cênicas',  como  foi  mencionado  –  que  se  baseiam  na  recriação  cênica  dos 

materiais em estudos. Como ele explica, são tais exercícios que de fato materializam cenicamente o 

entendimento das noções  do universo indígena e  dos  mitos  estudados,  já  que o ponto de vista 

adotado é o da cena. O exercício cênico referido por ele foi roteirizado da seguinte forma:



Vemos eventos paralelos:
a) Caçador 01

b) Caçador 02 com seu filho

Ambos os caçadores espreitam. O caçador 02 é atacado por uma onça, que foge com seu filho. O caçador 

02 resolve ir atrás do felino. Vemos o caçador 01 chegar em sua casa com um filhote de caça e comê-lo  

sem demora. Caçador 02 chega em frente à toca da onça e tenta resgatar seu filho. Vemos caçador 01 se 

incomodar com o latido de um cachorro do lado de fora de sua casa. Vemos Caçador 02 acender uma 

fogueira na toca da onça. Vemos Caçador 01 reclamar do cheiro do mijo do cachorro, e para enxotá-lo, 

começa a atirar osso no cão. Vemos o caçador 02 ser atingido por pedaços do corpo de seu filho, caindo em 

desespero e resolvendo ir para a aldeia enterrar o que restou do corpo do filho. Vemos caçador 01 comentar  

o silêncio, desconfiando que o cão foi embora. Resolve dar uma olhada lá fora. Vemos o focinha da onça 

sair da toca. 

Tal roteiro nomeado como “roteiro do perspectivismo jaguar e índio” foi retirado do material bruto7 

reunido  por  Cibele  Forjaz  e  enviado  para  Newton  Moreno,  que  amarrou  a  dramaturgia  do 

espetáculo a  partir  desse material  e  da apresentação de todas as  cenas  – deglutições  cênicas – 

geradas com base nos estudos. Tal roteiro cênico dá claramente a dimensão da transcriação que se 

intentava realizar do perspectivismo para a cena: no ponto de vista do homem caçador, o outro é um 

jaguar que lhe toma o filho,  enquanto no ponto de vista  desse jaguar caçador,  o homem é um 

cachorro  que  late  e  urina  diante  da  sua  porta.  Embora  não  tenha  especificamente  integrado  o 

espetáculo, a realização desse exercício cênico, conforme observa Edgar, foi um ponto de virada no 

entendimento do grupo acerca do perspectivismo e, assim, contaminou toda a peça. 

No  espetáculo,  a  principal  diferenciação  entre  as  perspectivas  é  a  que  diz  respeito  à 

irredutibilidade entre a perspectiva de humanos vivos e humanos mortos: “os grilos dos vivos são os 

peixes  dos  mortos”,  exemplifica  Viveiros  de  Castro.  O  grande  fator  de  diferenciação  das 

perspectivas é o corpo, já que todos os seres capazes de perspectivar possuem alma. A morte, como 

“catástrofe corporal”, distingue vivos e mortos que se mantem comuns, supraespecificamente, pela 

comum  “animação”  dos  seres  em  geral,  conforme  se  entende  pela  noção  de  perspectivismo, 

tributária de uma visão animista. 

7Neste material, há também a “versão narrativa” dessa cena do perspectivismo, em que se lê: “Os dois saíram para  
caçar na selva. O pai levou o filho nas costas. O que partiu sozinho tinha fome. Procurando carne, não viu nem o salto,  
quando ele pegou a caça jovem e fugiu correndo pra dentro da maloca. Ele, sem seu filho, caiu em prantos e seguiu o 
rastro dele até um buraco na árvore. Sorte foi daquele que, presa garantida, preparou seu banquete; cortou pedaços de  
carne, até que um cachorro, latindo sem parar, viesse atrapalhar o seu repasto. Ele, na porta do buraco, chorava e gritava 
pelo filho; alto, tanto o cachorro, quanto o pai do filho. Ele, que era xamã, jogou água de raiz, cantou pajelança e, com  
folhas secas, tocou fogo no vazio do buraco. No banquete, ele ficou furioso porque, além dos latidos, o cachorro agora  
mijava na sua porta. A pajelança dava certo, porque do buraco saiu uma espécie de grunhido rouco, enquanto ele jogou  
ossos de dentro da maloca, espantando o bicho; e ele, de fora do buraco, recolhia cada arte do menino devorado, até  
juntar os poucos e voltar, desolado, pra aldeia. Na maloca, o silêncio deu espaço pro cochilo; bucho cheio; depois de  
conferir que, lá fora, nenhum sinal de cachorro; só a fuça dele na porta do buraco.”



Assim,  se  permanecem humanos,  enquanto  humanidade de  fundo,  tal  como os  animais, 

formalmente  “os  mortos,  a  rigor,  não  são humanos,  estando definitivamente  separados  de  seus 

corpos.”  (VIVEIROS  DE  CASTRO,  2002:  395)  Em  seguida,  Viveiros  complementa  ainda: 

“Espírito definido por sua disjunção com um corpo humano, um morto é então atraído logicamente 

pelos corpos animais; por isso morrer é se transformar em animal, como se é transformar em outras 

figuras de alteridade corporal, notadamente os afins e os inimigos” (id.: 395).

Vivos e mortos não comungam da mesma referência específica, não estão num mesmo plano 

de perspectiva. A transposição para a cena dessa noção de diferentes perspectivas de vivos e mortos 

pode ser referida no primeiro movimento da peça, no episódio chamado A mulher que trouxe a festa  

dos mortos.

Uma narradora relata  que um homem uma vez foi  morto enquanto caçava além do seu 

território. A sua mulher ficou o esperando e durante essa espera “um pássaro Totó pousou perto 

dela”, nos diz a narradora. Nesse momento, outra atriz, na posição de mulher do homem morto, 

pronuncia sílabas em um língua desconhecida, em diálogo com o Pássaro Totó, na figura de um ator 

que  se  agacha  munido  de  um apetrecho  constituído  por  regador  e  espanador,  simbolizando  o 

pássaro. Esse ator também fala numa língua desconhecida. O diálogo entre os dois é traduzido pela 

narradora, evidenciado para o espectador o caráter “tradutivo” da peça. 

A mulher fala ao pássaro: “Se você fosse humano, me diria onde está meu marido”. “Em 

seguida, o Pássaro Totó transformou-se em um homem”, explica a narradora – o ator que, agachado 

tinha o apetrecho-pássaro nas mãos, põe-se em pé, o que talvez já evidencie, cenicamente, o caráter 

animista presente na noção de perspectivismo ameríndio. A mulher pede para que o pássaro a leve 

até o seu marido, com o que o pássaro – depois de avisá-la que seu marido “não é mais como antes” 

– concorda e a conduz à “terra dos que morreram violentamente”, funcionando como um tipo de 

'animal-xamã'8, já que se mostra capaz de realizar esse trânsito entre o mundo dos vivos e mundo 

dos mortos, ou seja, é capaz de transitar entre essas diferentes perspectivas, como um xamã. 

Cenicamente, um outra atriz – duplo da mulher –  é levada pelo pássaro à terra dos mortos, 

que se abre ao fundo do palco com uma iluminação azulada indicando esse outro plano. Enquanto 

isso, a outra atriz deita-se sobre uma esteira indicando que dome e está “como morta” no mundo dos 

vivos. 

Na terra dos mortos, a mulher encontra seu marido que pede que lhe cate os piolhos da 

cabeça: “Mas a cabeça dele estava repleta de vermes e não de piolhos”, nos conta a narradora, o que 

explicita  a  disjunção entre  a  perspectiva  de  vivos  e  mortos.  Ainda na  terra  dos  que  morreram 

8 A respeito dessa condição de xamã desse animal, como de outros seres, vale lembra, com Viveiros de Castro, que “de 
certa forma, todos os personagens que povoam a mitologia são xamãs, o que, aliás, é afirmado por algumas culturas  
amazônicas” (2002: 355). Isso acontece porque os mitos tratam de um tempo de indistinção entre homens e animais, 
entre todas as comuns dicotomias.



violentamente, o duplo da mulher tem contato com a festa dos mortos, onde bebiam o fermentado 

de sangue, dançavam e tocavam flauta. Depois disso, a mulher é trazida de volta pelo pássaro.

Nesse momento, a ação volta para o primeiro plano do palco onde a mulher está deitada. A 

avó chora sobre o corpo e o “Pajé Flor de Tabaco vem de longe e faz pajelança. Toca maracá e vê  

pela cortina de fumaça. Ele vai buscar a mulher na terra dos mortos. Sopra tabaco e suga o feitiço”, 

assim a mulher volta a viver. E ao voltar, a mulher ensina a todos a festa dos mortos. No entanto, 

quando ela vai comer, não consegue: “tudo que o que tenta comer se transforma em sangue”, relata 

a narradora. Ela ficou impregnada pela perspectiva do mundo dos mortos, o que evidencia o caráter 

liminar desse o trânsito xamanístico. Por fim, como ela não consegue comer, pede ao tio que a mate, 

com o que tio por fim concorda. 

Além do caráter  tradutivo  da  cena  evidenciado  pela  narradora  que  nos  traduz  a  língua 

estranha em que falam os outros personagens e seus duplos, a diferença de perspectiva entre vivos e 

mortos é clara: enquanto uma coisa é piolho para um, para o outro é verme; enquanto para um algo 

é  fermentado  de  mandioca,  para  o  outro  é  fermentado  de  sangue  e  assim  por  diante.  Outros 

elementos e cenas do espetáculo buscam se apropriar cenicamente da noção de perspectivismo e de 

outras noções do universo ameríndio, como a replicação das pessoas em duplos, o que cenicamente 

é representado pela duplicação de atores a desempenhar o mesmo personagem em perspectivas 

diferentes, como a referida mulher e seu duplo que visita o mundo dos mortos.

Para terminar, cabe referir o espetáculo de modo geral. 

VemVai  –  O  Caminho  dos  Mortos constituiu-se  como  um  espetáculo  processual,  com 

centralidade de recursos ritualísticos. É dividido em cinco portais, passando por cada um dos quais 

o público assistia a um dos cinco “movimentos” do espetáculo que incluem narrativas a apresentar 

distintas abordagens do tema morte. 

Como relata Forjaz, em entrevista à Daniele Ávila: “As três primeiras cenas [movimentos] 

têm a mesma estrutura, que é um problema no presente que é resolvido com a narrativa de um mito 

e que transforma o fim da história, resolve de alguma forma aquele conflito a partir do mito.” O 

primeiro trata da morte simbólica, um executivo procura uma pajelança na Avenida Paulista, com 

dúvidas sobre a sua morte e o que há para além dela. 

Nessa pajelança, o executivo entra em contato com um hiper-parente na forma de uma velha 

que lhe narra a história da Mulher que trouxe a festa dos mortos, conforme descrevemos acima. Por 

fim, a hiper-avó diz sobre a mulher: “Ela não conseguia mais vivê aqui, tendo estado lá. Aqui é 

aqui, lá é lá, tendeu? A vida é o tempo que a gente tem para aprender a morrer...”, resolvendo pelo 

mito encenado o problema inicial do executivo que procura o pajé-charlatão, que lhe pergunta ao 

executivo, por fim, se vai pagar com Visa ou Credicard. Assim, o espetáculo traz à tona questões 

rituais e míticas para o mundo contemporâneo, ao mesmo tempo em que problematiza a posição 



desses elementos no mundo de hoje.

Voltando aos movimentos do espetáculo, o segundo trata da morte no canibalismo guerreiro. 

O terceiro, o canibalismo funerário, em que se devora o próprio parente morto. O quarto movimento 

trata  especificamente  do  Caminho-Morte,  da  trajetória  dos  mortos  pelo  perigoso  Caminho  dos 

Mortos. Enquanto o quinto movimento tematiza a chegada de um dos duplos ao Céu da Troca de 

Pele, onde o duplo é devorado pelos Deuses Canibais para renascer outro.

 Quanto à encenação, vale destacar ainda que a ocupação do espaço oferecia, à passagem por 

cada portal, a sensação de se estar se aprofundando cada vez mais nesse caminho escatológico que o 

título propõe. A cenografia e a iluminação, juntamente com elementos sinestésicos, funcionavam 

não apenas como ambientação e cor local, mas também, em diversos momentos, operavam como 

elementos centrais para a condução da ação cênica, instaurando uma discursividade própria. Além 

de uma sonoplastia com elementos gravados, a música executada ao vivo – inclusive com canções, 

algumas das quais cantadas também pelos atores – exercia função central no desenvolvimento da 

peça, sobretudo no quarto movimento quase inteiro cantado.

O espetáculo de modo geral é preocupado em proceder a esse recurso cultural evidenciando 

as questões de interface e tradução entre os dois universos em jogo, com o destaque de que é o Povo 

das Paulistas que conta os mitos dos Povos das Florestas. 

Nesse jogo tradutivo, pode ser citado, por exemplo, o uso de rádios, telefones e gravadores 

para manifestar  os transportes  xamanísticos.  Na relação da hiper-avó com a Narradora que vai 

relatar o episódio da Mulher que Trouxe a Festa dos Mortos, o texto da peça indica: a hiper-avó 

“tira o telefone do gancho e disca. Do lado de lá, Narradora atende. As duas se olham e colocam o 

fone no chão, conectados.” Em outros trechos do espetáculo, a mesma metáfora entre xamanismo e 

tecnologias de mediação são traçadas. E essa associação é feita pelos próprio indígenas hoje: “'O 

Pajé é como um rádio', os Araweté costumam explicar para os brancos.” (VIVEIROS DE CASTRO, 

1992: 140)

Cenicamente, um outro exemplo nesse jogo tradutivo é quando o pajé, antes de narrar uma 

história, acende o seu cigarro de tabaco, em seguida ao que toda a luz da cena se altera, torna-se 

mais avermelhada. Esse recurso expressionista revela no fundo a importância do tabaco para a ação 

xamânica, como ficou sugerido no exemplo do Pajé Flor de Tabaco que “vê pela cortina de fumaça” 

e “sobra tabaco” sobre o doente. Um dos nomes para pajé na língua dos Araweté é justamente  

“comedor de tabaco”. 

À  guisa  de  conclusão,  vale  reafirmar  a  ambivalência  de  se  estabelecer  um  recurso 

intercultural  para  a  criação:  por  um lado,  a  busca  de  reinvenção radical  de  tudo aquilo  que  é 

assimilado, por outro, a necessidade, pelo menos por parte da Cia. Livre nesse espetáculo, de não 

ocultar a condição de embate e dominação que se coloca na relação com as culturas indígenas. E, 



por  fim,  vale  reiterar  que  o  processo  colaborativo,  pela  busca  de  estabelecer  novos  modos  de 

interação  criativa  entre  os  artistas  envolvidos,  muito  provavelmente  é  o  solo  mais  propício  ao 

desenvolvimento de uma criação cênica baseada na interculturalidade.
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