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Proposta inicial de uma ópera sobre a Amazônia 
 
       Laymert Garcia dos Santos e Eduardo Viveiros de Castro 
 
(Etapa do processo de produção da ópera Amazônia – Teatro Música em Três Partes, 
exibida em 2010 em Munique e São Paulo) 

 
 
Linhas de força: Natureza(s) e Cultura(s) na Amazônia 
 
Num texto interessantíssimo, Alexander Kluge lembra que a ópera é um meio artístico 
baseado no velho princípio europeu segundo o qual se os sentimentos não podem ser 
expressos em palavras, precisam ser cantados. Em se tratando aqui de uma ópera sobre a  
Amazônia, é grande a tentação de acrescentar, recorrendo a Jacques Rancière, que a 
proposta se justifica porque “o real precisa ser ficcionado para ser pensado”.  Caberia, 
então, perguntar: Por que esse tema “exige” uma ópera? Parece-me que isso se deve à 
dificuldade contemporânea de formular e de apreender o que está em jogo na Amazônia e 
que precisa ser encenado. 
 
Trata-se de fazer o público erudito internacional perceber e realizar que nessa região do 
mundo (cuja dimensão geoestratégica se expressa no fato de ser a de número 1 em termos 
de megadiversidade biológica, de conter as maiores reservas de água do planeta, e de influir 
dramaticamente no clima em toda parte) se confrontam duas concepções das relações entre 
natureza e cultura, duas perspectivas que merecem ser esteticamente trabalhadas porque, 
talvez, só assim, será possível converter o seu desencontro num diálogo crucial para o 
futuro da espécie humana e, também, das outras espécies. 
 
A ópera desenvolveria, portanto, as duas perspectivas em conflito nos dois primeiros atos 
para, em seguida, no terceiro, voltar-se para a conversão do desencontro em positividade. 
Nesse sentido, sua dinâmica consistiria no tratamento de duas linhas de força atuais - a que 
se exerce de fora para dentro e a que irradia de dentro para fora, e que se configuram como 
Uma Natureza, Muitas Culturas versus Uma Cultura, Muitas Naturezas – e um linha de 
força virtual, cuja potência reside num plano comum a ambas, que se encontra apenas 
implícito e que vale a pena elaborar poeticamente. 
 
Primeira linha de força atual: Uma Natureza, Muitas Culturas 
 
É costume enxergar a Amazônia como uma imensa região atrasada compartilhada por cinco 
países, pouco ocupada, de natureza exuberante ameaçada por um desenvolvimento 
predatório arcaico, porque fundado na exploração primária de seus recursos naturais 
(madeira, minérios, transformação da floresta em pastagens e plantações de soja, etc). E 
para arrancá-la dessa condição, propõe-se o “desenvolvimento sustentável”, com métodos 
contemporâneos de gestão e tecnologia de ponta - nesse sentido, seria necessário induzir a 
região a efetuar uma espécie de upgrade capaz de inseri-la no século XXI, o que só poderia 
ser feito graças ao abandono da herança colonial e das já ultrapassadas práticas geradas pela 
Primeira Revolução Industrial. Para tanto, preconiza-se, então, o reconhecimento da 
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importância do conhecimento tecnocientífico na articulação do binômio biodiversidade-
biotecnologia, como pré-condição para a existência de um futuro para a Amazônia. 
 
Ora, desde a “virada cibernética” dos anos 50, a tecnociência instaura, primeiro nos 
laboratórios, depois na própria vida social, ao mesmo tempo, um aprofundamento das 
modernas relações de dominação irrestrita da natureza pelo homem, e um novo tipo de 
entendimento das relações entre natureza e cultura, que levou Serge Moscovici a cunhar as 
expressões “Natureza-como-informação” e “Cultura-como-informação”. Vejamos, por 
exemplo, como o sociólogo indiano Shiv Visvanathan percebe o trabalho do biólogo 
Edward Wilson, que cunhou o termo biodiversidade e estudou a floresta tropical na 
Amazônia: 

 
 “A floresta não é uma “morada”, no sentido heideggeriano ou até mesmo tribal. Wilson 
habita a floresta mas não mora nela, alimentando-a, preservando-a ou meramente 
observando o seu desdobrar-se: ele a habita como biólogo de campo. Como um todo a 
floresta não existe. Sente-se que até mesmo antes de ter entrado nela, já foi equacionada 
dentro de um conjunto de programas de pesquisa. Em Biophilia há uma percepção 
fragmentada da perda da floresta. Há, primeiro, o perigo do homem precisar 
biologicamente da floresta, e há também a ameaça ao constante avanço da ciência. Para 
cientistas como Wilson, a floresta  é literalmente uma fonte mágica que a ciência pode 
explorar indefinidamente. A floresta é informação. (...) Sente-se intuitivamente (...) que 
Wilson sofre do que o filósofo Richard Bernstein denominou “ansiedade cartesiana”, a 
necessidade imediata de abrir a floresta ou qualquer outro objeto ao olhar científico. O 
modo como o cientista lê a floresta a recorta imediatamente na certeza de uma série de 
campos visuais através do mapeamento, da sondagem, do censo, da lente de aumento e do 
microscópio. (...) Em segundo lugar, o que aparece como uma série de discretos bits de 
informação é então organizado em um enorme sistema de informação chamado ciência. A 
perda da floresta abre uma série de buracos gigantescos nesse sistema cibernético. (Apesar 
da eloquência da linguagem) o sentimento em relação à floresta se perde entre o 
enquadramento cibernético e o olhar cartesiano.”  
 
Chamando a atenção para uma percepção da natureza que se dá como enquadramento 
cibernético e olhar cartesiano, Visvanathan aponta, a um só tempo, a ruptura e a 
continuidade que caracterizam a perspectiva através da qual a tecnociência opera na floresta 
– perspectiva instrumental que desconstrói plantas, animais e micro-organismos e toma a 
natureza e as culturas, todas as culturas, como matéria-prima para uma transformação 
biotecnológica, cujo princípio operatório preconiza a recombinação molecular e a 
aceleração e reconfiguração da evolução. Assim, a perspectiva da tecnociência rompe com 
o passado quando o enquadramento cibernético inaugura a visão da floresta e de todos os 
que nela habitam, inclusive os povos tradicionais, como informação; mas prolonga o 
passado rumo ao futuro, ao postular que a Natureza-como-informação deve ser dominada e 
apropriada, agora no plano infinitesimal, por uma cultura específica, a cultura 
tecnocientífica. 
 
Na Amazônia, tal perspectiva se faz cada vez mais presente, de modo confuso e 
contraditório, é claro, através dos cientistas, dos gestores de projetos, dos políticos, do 
Projeto Sivam (que constrói uma rede virtual sobre a Amazônia atual), das ongs, dos 
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pesquisadores brasileiros e estrangeiros, dos bioprospectores ou caçadores de genes. Muitas 
vezes seus interesses entram em conflito com os dos promotores do desenvolvimentismo 
moderno e com as elites regionais, levando-os a aparecerem como potenciais aliados dos 
povos tradicionais, principalmente indígenas, eternamente oprimidos e dizimados pelas 
forças da “civilização”; mas também é freqüentemente possível vê-los como agentes de um 
novo tipo de predação, a predação high tech.  
 
Ora, tanto os “civilizadores” modernos quanto os contemporâneos fundamentam, em última 
instância, sua perspectiva num pressuposto ontológico e epistemológico comum criado pela 
ciência: o de que existe uma única natureza e múltiplas culturas. Ocorre que essa não é a 
perspectiva compartilhada pelos povos indígenas da Amazônia, do Brasil e, quiçá, de toda a 
América. 
 
Segunda linha de força atual: Uma Cultura, Muitas Naturezas 
 
Com efeito, do ponto de vista destes, o mito cria a perspectiva inversa: existe uma única 
cultura, a cultura humana, e muitas naturezas. Com a palavra o antropólogo Eduardo 
Viveiros de Castro: 
 
“(...) se há uma noção virtualmente universal no pensamento ameríndio, é aquela de um 
estado originário de indiferenciação entre os humanos e os animais, descrito pela 
mitologia.” “A condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas 
a humanidade. A grande divisão mítica mostra menos a cultura se distinguindo da natureza 
que a natureza se afastando da cultura: os mitos contam como os animais perderam os 
atributos herdados ou mantidos pelos humanos. Os humanos são aqueles que continuaram 
iguais a si mesmos: os animais são ex-humanos, e não os humanos ex-animais.” “(...) o 
referencial comum a todos os seres da natureza não é o homem enquanto espécie, mas a 
humanidade enquanto condição.”  
 
Apesar da dificuldade de mudarmos de ponto de vista, a ponto da perspectiva ameríndia 
tornar-se para nós fugidia e quase inconcebível, é preciso atentar para as implicações da 
diferença ontológica que está em questão. Para o antropólogo, “em nossa ontologia 
naturalista, a interface sociedade/natureza é natural: os humanos são organismos, como os 
outros, corpos-objetos em interação ‘ecológica’ com outros corpos e forças, todos 
regulados pelas leis necessárias da biologia e da física; as ‘forças produtivas’ aplicam as 
leis naturais. Relações sociais, isto é, relações contratuais ou instituídas entre sujeitos, só 
podem existir no interior da sociedade humana. Mas, e este é o problema do naturalismo – 
quão ‘não-naturais’ são essas relações? Dada a universalidade da natureza, o estatuto do 
mundo humano e social é profundamente instável, e, como mostra nossa tradição, 
perpetuamente oscilante entre o monismo naturalista (...) e o dualismo ontológico 
natureza/cultura (...). A afirmação deste último e seus correlatos (corpo/mente, razão 
pura/razão prática, etc), porém, só faz reforçar o caráter de referencial último da noção de 
Natureza, ao se revelar descendente em linha direta da oposição teológica entre esta e a 
noção de Sobrenatureza, de etimologia transparente. Pois a Cultura é o nome moderno do 
Espírito (...), ou pelo menos o nome do compromisso incerto entre a Natureza e a Graça. 
Do lado do animismo, seríamos tentados a dizer que a instabilidade está no pólo oposto: o 
problema aqui é administrar a mistura de cultura e natureza presente nos animais, e não, 
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como entre nós, a combinação de humanidade e animalidade que constitui os humanos; a 
questão é diferenciar uma natureza a partir do sociomorfismo universal, e um corpo 
‘particularmente’ humano a partir de um espírito ‘público’, transespecífico.”  
 
Como se traduz o multinaturalismo expresso nos mitos indígenas? “Todos os seres vêem 
(‘representam’) o mundo da mesma maneira – o que muda é o mundo que eles vêem. Os 
animais utilizam as mesmas categorias e valores que os humanos: seus mundos, como o 
nosso, giram em torno da caça e da pesca, da cozinha e das bebidas fermentadas, das 
primas cruzadas e da guerra, dos ritos de iniciação, dos xamãs, chefes, espíritos, etc. Se a 
lua, as cobras e as onças vêem os humanos como antas ou porcos selvagens, é porque, 
como nós, elas comem antas e porcos selvagens, comida própria de gente. Só poderia ser 
assim, pois, sendo gente em seu próprio departamento, os não-humanos vêem as coisas 
como ‘a gente’ vê. Mas as coisas que eles vêem são outras: o que para nós é sangue, para o 
jaguar é cauim; o que para as almas dos mortos é um cadáver podre, para nós é mandioca 
pubando; o que vemos como um barreiro lamacento, para as antas é uma grande casa 
cerimonial...”  
 
Assim, a perspectiva ameríndia de que há uma só cultura e múltiplas naturezas expressa a 
existência de uma epistemologia constante e uma ontologia variável. Mas, atenção: ao 
contrário do que ocorre com o multiculturalismo, do ponto de vista do multinaturalismo, 
não há representação: “O relativismo cultural, um multiculturalismo, supõe uma 
diversidade de representações subjetivas e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, 
una e total, indiferente à representação; os ameríndios propõem o oposto: uma unidade 
representativa ou fenomenológica puramente pronominal, aplicada indiferentemente sobre 
uma diversidade real.” Por que a perspectiva animista não é uma representação? “Uma 
perspectiva não é uma representação porque as representações são propriedades do espírito, 
mas o ponto de vista está no corpo. Ser capaz de ocupar o ponto de vista é sem dúvida uma 
potência da alma, e os não-humanos são sujeitos na medida em que têm (ou são) um 
espírito; mas a diferença entre os pontos de vista – e um ponto de vista não é senão 
diferença – não está na alma. Esta, formalmente idêntica através das espécies, só enxerga a 
mesma coisa em toda parte; a diferença deve então ser dada pela especificidade dos 
corpos.” “Os animais vêem da mesma forma que nós coisas diversas do que vemos porque 
seus corpos são diferentes dos nossos. Não estou me referindo a diferenças de fisiologia – 
quanto a isso, os ameríndios reconhecem uma uniformidade básica dos corpos -, mas aos 
afetos, afecções ou capacidades que singularizam cada espécie de corpo: o que ele come, 
como se move, como se comunica, onde vive, se é gregário ou solitário... A morfologia 
corporal é um signo poderoso dessas diferenças de afecção, embora possa ser enganadora, 
pois uma figura de humano, por exemplo, pode estar ocultando uma afecção-jaguar. O que 
estou chamando de corpo, portanto, não é sinônimo de fisiologia distintiva ou de anatomia 
característica; é um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem um habitus. 
Entre a subjetividade formal das almas e a materialidade substancial dos organismos, há 
esse plano central que é o corpo como feixe de afecções e capacidades, e que é a origem 
das perspectivas.”  

 
Como se vê, a confrontação entre a perspectiva ocidental e a perspectiva ameríndia sobre as 
relações entre natureza e cultura nos faz perceber a radicalidade e a complexidade da 
problemática de que é palco a Amazônia. Assim, antes de tudo, interessa fazer o público 
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sentir, ouvir e ver o que está em jogo nessa confrontação, até porque, em última instância, 
no embate entre a ciência ocidental e o mito indígena desenha-se o conflito sobre o estatuto 
do humano e o devir desse mesmo estatuto. Afinal, como conclui Eduardo Viveiros de 
Castro: “O estatuto do humano na tradição ocidental é (...) essencialmente ambíguo: por um 
lado, a humanidade (humankind) é uma espécie animal entre outras, e a animalidade um 
domínio que inclui os humanos; por outro, a Humanidade (humanity) é uma condição moral 
que exclui os animais. Esses dois estatutos coabitam no conceito problemático e disjuntivo 
de ‘natureza humana’. Dito de outro modo, nossa cosmologia imagina uma continuidade 
física e uma descontinuidade metafísica entre os humanos e os animais, a primeira fazendo 
do homem objeto das ciências da natureza, a segunda, das ciências da cultura. O espírito é 
nosso grande diferenciador: é o que sobrepõe os humanos aos animais e à matéria em geral, 
o que singulariza cada humano individual diante de seus semelhantes, o que distingue as 
culturas ou períodos históricos enquanto consciências coletivas ou espíritos de época. O 
corpo, ao contrário, é o grande integrador, o veículo da ‘participação moderna’: ele nos 
conecta ao resto dos viventes, unidos todos por um substrato universal (o ADN, a química 
do carbono, etc) que, por sua vez, remete à natureza última de todos os ‘corpos’ materiais. 
Os ameríndios, em contrapartida, imaginam uma continuidade metafísica e uma 
descontinuidade física entre os seres do cosmos, a primeira resultando no animismo – a 
‘participação primitiva’ -, a segunda, no perspectivismo. O espírito, que não é aqui 
substância imaterial mas forma reflexiva, é o que integra; o corpo, que não é substância 
material mas afecção ativa, o que diferencia.”  
 
Linha de força virtual: Conversão do conflito em diálogo 
 
O recurso a longas citações se deve à necessidade de tornar claro o alcance da mudança de 
perspectiva, quando passamos dos “civilizados” aos “selvagens” na Amazônia 
contemporânea, mudança que implica na criação de mundos muito diferentes. É verdade 
que em termos quantitativos, é enorme a desproporção entre os milhões de “brancos” que 
vivem segundo os parâmetros ocidentais e os milhares de índios que vivem segundo a 
perspectiva ameríndia; mas é preciso lembrar que os territórios indígenas representam cerca 
de 10% da Amazônia brasileira, e que é neles que se concentra a maior riqueza em bio e 
sociodiversidade. Além disso, é preciso, sobretudo, dar-se conta de que, talvez, pela 
primeira vez na História, existe uma possibilidade concreta de transformar o conflito que 
opõe as duas perspectivas num diálogo fecundo para ambas as partes, se nos dermos conta 
de que tanto a ciência contemporânea quanto o mito ameríndio podem contribuir para um 
novo entendimento da individuação humana e não-humana (animais e máquinas). 

 
Isso porque, paradoxalmente, a concepção cibernética de natureza e de cultura gera, através 
da própria noção de informação, uma interface que encontra intensa ressonância com o 
plano do animismo do qual homens e animais participavam primitivamente, isto é, essa 
espécie de continuidade metafísica comum a todos eles. Tal interface foi estabelecida pelo 
filósofo das técnicas Gilbert Simondon quando, estudando a questão da invenção a partir do 
paradigma tecnológico e da noção de informação, descobriu que a ontogênese da 
individuação nos campos da física, da biologia e da tecnologia podia ser pensada por um 
único referencial teórico capaz de compreender o plano da realidade pré-individual a partir 
do qual os seres se individuam. Em cada um desses campos a invenção se dá quando a 
informação atua nessa realidade pré-individual, intermediária, que o filósofo denomina “o 
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centro consistente do ser”, essa realidade natural pré-vital tanto quanto pré-física, que 
testemunha uma certa continuidade entre o ser vivo e a matéria inerte e também atua na 
operação técnica. Como afirma Simondon: 
 
“O objeto técnico, pensado e construído pelo homem, não se limita apenas a criar uma 
mediação entre o homem e a natureza; ele é um misto estável do humano e do natural, 
contém o humano e o natural (...) A atividade técnica (...) vincula o homem à natureza.” “O 
ser técnico só pode ser definido em termos de informação e de transformação das diferentes 
espécies de energia ou de informação, isto é, de um lado como veículo de uma ação que vai 
do homem ao universo, e de outro como veículo de uma informação que vai do universo ao 
homem.” 
 
A análise de Simondon estabelece a informação como uma singularidade real que dá 
consistência à matéria inerte, ao ser vivo (planta, animal, homem), e ao objeto técnico. E 
não seria descabido aproximar a formulação do filósofo do luminoso enunciado de Gregory 
Bateson, que definiu a informação como “uma diferença que faz a diferença”. Ora, a 
possibilidade de se conceber um substrato comum à matéria inerte, ao ser vivo e ao objeto 
técnico apaga progressivamente as fronteiras estabelecidas pela sociedade moderna entre 
natureza e cultura. Mais ainda: tudo se passa como se houvesse um plano de realidade em 
que matéria e espírito humano pudessem se encontrar e comunicar não como realidades 
exteriores postas em contacto, mas como sistemas que passam a se integrar num processo 
de resolução que é imanente ao próprio plano. Se a técnica é veículo de uma ação que vai 
do homem ao universo e de uma informação que vai do universo ao homem, é fator de 
resolução de um diálogo intenso no qual o que conta é a interação, o caráter produtivo do 
agenciamento, e não as partes pré-existentes. Na base da virada cibernética encontra-se, 
assim, a capacidade do homem de “falar” a linguagem do “centro consistente do ser”. 
 
A possibilidade de aceder, através da informação, ao plano da realidade pré-individual, 
plano que outros qualificam como dimensão virtual da realidade, possibilita portanto um 
outro entendimento dos processos de individuação. Plantas, animais, homens e máquinas 
passam a ser vistos como resultado de uma evolução que se dá não por adaptação, mas por  
invenção, atualização de potenciais efetuados pela diferença que faz a diferença. Rompem-
se então as velhas fronteiras entre natureza e cultura, tornando-se possível compatibilizar a 
invenção tecnológica com a invenção da natureza porque ambas procedem de um solo 
comum que nos permite, inclusive, pensar a natureza como design. Mas, por outro lado, 
torna-se possível também compatibilizar a invenção tal como entendida pelo tecnólogo e a 
invenção tal como entendida pelo xamã. Com efeito, como observa Geraldo Andrello ao 
estudar a narrativa mítica dos índios Tukano, “o mundo tal qual vivido por aqueles índios 
poderia muito bem ser descrito com base nas categorias propostas por Simondon”: “sua 
tematização do longo período que antecede o aparecimento dos primeiros humanos 
corresponde a uma realidade pré-individual, um mundo de potências, dado através de uma 
ontologia demiúrgica, e que se resolve como um processo de individuação.” O antropólogo 
considera que o papel reservado à informação por Simondon parece ser o mesmo 
desempenhado pela diferença na ontologia amazônica – oriunda que é daquele fundo virtual 
de afinidade potencial. E conclui: “Assim, chegamos à questão de fundo: se Simondon 
merece ser relido hoje, certos modos de viver, tal como o dos índios da Amazônia, 
mereceriam ser valorizados, pois fazem de idéias muito próximas às do filósofo o próprio 
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fundamento de suas sociedades e culturas. Eles não fazem filosofia, mas oferecem à nossa 
apreciação, entre outras coisas, uma mitologia vivida, que transporta uma mensagem a 
respeito de como lidar com o virtual, com a diferença, e talvez com a informação.” 
 
A conversão do confronto entre a perspectiva do homem ocidental e a perspectiva do 
ameríndio passa por um entendimento ultra-contemporâneo da tecnologia e da operação 
técnica. Mas ao mesmo tempo, e de modo bastante surpreendente, tal operação técnica 
também pode ser compreendida como uma operação religiosa, se lembrarmos que o técnico 
habilitado para a tarefa é o descendente do remoto xamã. Com efeito, o primeiro técnico é o 
pajé, o medicine man, que surge na mais primitiva e originária fase da relação entre o homem 
e o mundo. Como escreve Simondon: "Podemos denominar essa primeira fase fase mágica, 
tomando a palavra no sentido mais geral, e considerando o modo de existência mágico como 
aquele que é pré-técnico e pré-religioso, imediatamente acima de uma relação que seria 
simplesmente aquela do ser vivo com o seu meio." O que faz então o primeiro técnico? O 
filósofo revela que ele traz para sua comunidade um elemento novo e insubstituível produzido 
num diálogo direto com o mundo, um elemento escondido ou inacessível para a comunidade 
até então. 
 
O xamã é o primeiro técnico. E talvez um eco de sua façanha ainda ressoe quando nos 
contam que uma tribo da Nova Zelândia acredita que o avião foi criado por seus ancestrais, e 
quando o Xavante José Luís Tsereté, ou ainda outros índios do Xingu proclamam que seus 
povos foram os verdadeiros inventores de toda sorte de objetos técnicos. 
 
 
A Ópera 
 
Uma vez expostas as linhas de força do tema sugerido, propõe-se uma ópera que pudesse 
tratar da questão da Amazônia contemporânea em três atos. 
 
No primeiro, seria focalizada a perspectiva ocidental através da qual a tecnociência se faz 
presente entendendo a floresta como informação. A figura central deste ato poderia ser, por 
exemplo, o cientista-empresário, cujo protótipo pode ser encontrado num misto de Craig 
Venter com Edward Wilson. Tal personagem contracenaria com os outros principais agentes 
atuando na região (políticos envolvidos com a exploração da madeira e do garimpo, 
ambientalistas, ribeirinhos, povos indígenas, missionários) e problematizaria suas relações 
com eles, através do contraste e do confronto de sua conduta e de seu pensamento, enquanto 
porta-voz da tecnociência. Aqui poderiam ser tratadas todas as questões referentes às relações 
entre biodiversidade e biotecnologia, desde o envolvimento com a floresta (que se pense, por 
exemplo, na abertura do livro Biodiversity, em que Edward Wilson descreve uma tempestade 
na floresta) até a bioprospecção de recursos genéticos de plantas, animais e humanos, 
passando pelo desejo de construção de híbridos, quimeras e clones. Também neste ato seriam 
tratados, sempre em termos de mapeamento e prospecção, tanto a dimensão geoestratégica da 
Amazônia quanto a questão da devastação da floresta pelo desenvolvimento predatório, bem 
como sua inserção subordinada nos contextos nacional e mundial.  
 
O segundo ato procederia a um deslocamento e inversão de perspectiva. Agora a figura central 
seria o xamã e, através dele, a problematização da perspectiva ameríndia: uma cultura, muitas 
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naturezas. Aqui poderiam ser abordados, por exemplo, a incompreensão multisecular da 
sociedade indígena, o genocídio, a assimilação, a desqualificação do conhecimento tradicional, 
mas também, e principalmente, a riqueza que a perspectiva ameríndia compreende para um 
entendimento da floresta, das plantas, dos animais, do humano. Evidentemente, a construção 
deste ato exige o máximo rigor etnológico para que a complexidade desta perspectiva seja 
tratada sem a menor concessão ao exotismo e aos clichês ocidentais sobre o bom selvagem, 
etc. Trata-se de fazer o espectador experimentar em sua própria percepção a mudança de 
perspectiva e, por um momento, assumir o ponto de vista do outro. Em cena, portanto, não 
estaria a “cultura indígena”, como uma entre outras, mas a força do mito e a criação das 
múltiplas naturezas. 
 
Finalmente, o terceiro ato exploraria as possibilidades de conversão do conflito de 
perspectivas num diálogo aberto, a partir das potências do virtual, da invenção e da 
individuação. Aqui, o tecnólogo-filósofo poderia se encontrar com o xamã para conversarem 
sobre a magia e a tecnologia como operações de diálogo com a(s) natureza(s). 
 
É claro que estes três atos são aqui propostos como simples fios condutores, ou 
enquadramentos cuja consistência só vai se afirmar no processo de discussão entre os 
especialistas e os artistas envolvidos no projeto, graças à contribuição específica de todos eles. 
A proposta se limita, portanto, a lançar uma idéia para o desenvolvimento do argumento e, 
posteriormente, da música e do libreto. 
 
 
Referências bibliográficas 
 
. Kluge, Alexander. “Das Phänomen der Oper/The Phenomenon of the Opera”, in 
CrossMapping – Partenheimer in China. Richter Verlag, Düsseldorf, 2001. 
 
. Rancière, Jacques. Le partage du sensible – Esthétique et politique. La Fabrique-
éditions, Paris, 2000. 
 
. Visvanathan, Shiv. A Carnival for Science – Essays on Science, Technology and 
Development. Oxford University Press, Delhi, 1997. 
 
. Viveiros de Castro, Eduardo. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de 
antropologia. Cosac & Naify, São Paulo, 2002. 
 
. Simondon, Gilbert. Du monde d’existence des objets techniques. Aubier-Montaigne, 
Paris, 1969. 
 
. Simondon, Gilbert.  L’individu et sa génèse physico-biologique (L’individuation à la 
lumière des notions de forme et d’information). Presses Universitaires de France, Paris, 
1964. 
 
. Andrello, Geraldo. « Gilbert Simondon na Amazônia: notas a propósito do virtual”. Nada, 
no. 7, UR – Urbanidade Real, Lisboa, 2006 (no prelo). 


