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Estamos com mais de um mês de atividades do “TePI – teatro e os povos
indígenas” e já podemos mensurar a grandiosidade de conteúdos que esta
plataforma disponibiliza de maneira virtual. O que chama atenção é a
dimensão das produções que a plataforma nos oferece, transmidiando
conteúdos com temática indígena e possibilitando ao visitante a oportunidade
de reconhecer diversas maneiras de fazer teatro.

Essa possibilidade de pensar o teatro em sua multiplicidade, em suas
positividades nos processos de transmídia como tem sido trabalhada no TePI
nos convida a ir além do espetáculo. Aqui o teatro é arte que se realiza no
momento em que o humano abre os olhos e olha ao redor. As significações
produzidas por essas sensações envolvem, mais do que outra coisa, relações.
Relações que se estabelecem naturalmente com tudo e todos, mas pensadas
sem nenhuma retórica exagerada, como se fôssemos todos humanos. Falamos
dessa humanidade perdida que não se resgata no tempo, no passado, mas
sim quando se olha com cuidado e se consegue ver que realmente somos
quando estamos juntos. E também quando deixamos de nos identificar
apenas pela capa, pela pele, pela cor, pela aparência.



É neste sentido que constatamos que Yepârio e Saberes, de Sandra Nanayna, é
mais que um espetáculo. É, talvez, um dos casos mais interessantes deste
“Festival”, porque tem uma peculiaridade que é própria do coletivo que o
realiza, e se enquadra em nossa afirmação de uma possível transmidiação.
Produzido por Sandra Nanayna e encenado por Ermelinda Yepârio, Rosa
Peixoto, Severiano Kedásery e a própria Sandra, o espetáculo é matéria-prima
encantadora para se falar em teatro e povos indígenas. Mas, antes de falar
sobre a narrativa em si, não podemos deixar de conclamar a todos, que
mantenham na memória a figura de Severiano Kedásery, um homem do povo
Tariano do terceiro clã Diroá, que eterniza a presença indígena nas artes do
corpo, mesmo fazendo a passagem no fim de 2021.

Queremos ressaltar o fato de que a montagem é toda encenada na língua
Tukano, um ato de resistência e obstinação, conforme relata Rosa Peixoto no
Episódio 3 do TePI Podcast, uma parceria com o “Paraskeué: podcast para a
vida!”. Ao escutar Rosa narrar sobre a escolha do coletivo em sempre encenar
falando no idioma Tukano, temos a necessidade de correr para a plataforma
para assistir a montagem e ter um pouco da sensação que Rosa nos relata
durante sua entrevista. Segundo ela, é uma maneira de o espectador tentar
entender um pouco do mundo indígena Tariano/Tukano, não somente pela
questão que se relaciona ao idioma da montagem, mas também às nuances
de um fazer cênico indígena – já que, na entrevista, Rosa nos diz que existem
algumas relações que conectam o teatro e rituais/atividades indígenas. A
manutenção do idioma em cena, descrita por Rosa, pode comungar com o
que Juma Pariri ressalta quando diz ser uma artivista cênica, no Episódio 4 do
TePI Podcast. Juma frisa que o fazer cênico tem seu viés militante/político e



educativo, mas destaca o “estar junto, fazer junto, interação”. Algo que
considera importante a ser reconhecido nos modos de vida indígena – acessar
inclusive outras formas de tocar e olhar o outro. Para quem tem curiosidade no
que Juma nos traz, a oportunidade também surgiu dentro do próprio TePI, na
oficina ativAÇÕES perforMÁGICAS (in)díg(e)nas contra a farsa da representação
colonial (24 a 27/01/2022), cujo enfoque é apresentar e discutir algumas
imagens simbólicas “perforMÁGICAS”, construídas por diferentes povos
indígenas em situação de manifestação por direitos básicos e justiça
ambiental, para transformação da realidade (colonial) imediata.

É por essa multiplicidade de possibilidades, de um fazer que tem seu norte
fundamental na relação entre as pessoas e no que poderíamos chamar de
tecnologias do canto, da dança, do caminho, das ervas, das histórias, e tantas
outras riquezas indígenas, que as produções do “TePI – teatro e povos
indígenas” têm marcado como acontecimento a vida de todos nós.
Acontecimento que marca pelo despertar de uma novidade que sempre
esteve aqui. A novidade de que a vida é arte, porque é produção permanente.
Produção de cor, de sabor, de dança, de linguagem, de nós mesmos.


