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A cultura indígena tem como alicerces o respeito à natureza, a solidariedade, a 

democracia, e, principalmente, a consciência de que SOMOS TODOS UM interagindo 

no Planeta Terra. Esta consciência se evidencia nas lendas que valorizam a comunhão 

de todos os reinos: mineral, animal, vegetal, humano, na Unidade Sagrada da Vida. 

As histórias apresentadas por LEONARDO BOFF em sua obra O CASAMENTO 

ENTRE O CÉU E A TERRA ressaltam estes aspectos da cultura indígena com a 

sensibilidade da palavra emoldurada pelos anseios de igualdade e respeito, 

características marcantes em toda a trajetória do escritor. 

A Cia. Luarnoar traz à cena esta obra, numa adaptação de Nivanda Maria, unindo a 

palavra à magia dos sons e dos adereços cênicos, numa expressão única do teatro 

narrativo. 

A interpretação, os cenários compostos de diferentes texturas, os adereços 

indígenas e a música, com canções originais, dão o colorido ao trabalho. 

As lendas têm como característica a abrangência de um público diversificado, ou 

seja, destinam-se a todos aqueles que gostem de ouvir histórias , sentindo-se 

tocados pela magia da energia essencial da vida – a comunhão com o Universo. 

O público se surpreenderá com a sensibilidade destas histórias:  

 O surgimento das Cataratas do Iguaçu 

 Quando os animais voltaram à terra 



 O cuidado dos grandes pelos pequenos 

 As diferenças na unidade sagrada da vida 

 O Irapuru 

 Cobra Norato 

 A mulher que virou beija flor para salvar sua filha 

 A bela Iapuna 
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