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Estamos vivendo um momento paradoxal da nossa histó-
ria, em especial a brasileira. Muitos eventos marcam este 

período, desde a catastrófica pandemia da Covid-19, a des-
concertante política nacional que vem contrariando a ten-
dência mundial em relação à proteção ambiental e dos povos 
originários, mas também, pela existência de uma produção 
inquieta de arte, pesquisa, encontros e desencontros para 
a sobrevivência física e cultural. No meio desse emaranha-
do de acontecimentos nasce o livro digital: Teatro e os povos  
indígenas – Janelas abertas para a possibilidade, enquanto uma 
coletânea que reúne diferentes vozes, em torno do fazer tea-
tral dos povos originários. 

Apesar de haver ainda poucas publicações que lidam com 
essa reflexão, é interessante perceber que em todas as regiões 
do Brasil, bem como em países vizinhos da nossa América 
Latina, existem artistas, professores universitários, pensado-
res indígenas e não indígenas praticando, experimentando e 
pensando sobre a arte teatral em um atravessamento entre 
cosmologias diversas. Como outros campos artísticos, a re-
lação entre o teatro e os povos indígenas é um espaço a ser 
confrontado, problematizado, estudado, pautado, a partir 
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de suas estéticas, intenções, encontros e hibridações. São fa-
zeres que geram questões sobre o lugar histórico do teatro 
enquanto instrumento da colonização, como o mercado da 
arte se organiza e quais são as suas disputas, a importância da 
representatividade, a construção de narrativas indígenas de-
marcando identidade por meio de espetáculos e performan-
ces e, até mesmo, sobre as possibilidades de rever e recons-
truir o que seria uma noção exclusiva do fazer teatral.

 Todas essas discussões foram levantadas no processo de 
organização e curadoria, que pretendeu no conjunto da obra 
alcançar uma dimensão ampliada sobre como têm se dado o 
cruzamento das criações cênicas e indígenas. Por isso procu-
ramos convidar artistas de diferentes origens, que realizam 
os seus trabalhos em funções variadas, como atores, direto-
res, curadores e professores. Na valorização de cada narrati-
va, fomos percebendo que os autores trouxeram experiências 
atravessadas pelo fazer indígena, mas também, na associação 
de técnicas não indígenas. O que ressalta a nossa intenção de 
não estabelecer cânones sobre o fazer teatral indígena, mas 
trazer ao público a movimentação dos artistas indígenas e 
não indígenas em torno da arte da cena. 

Desde o primeiro momento consideramos realizar um livro 
no formato digital livre, não acadêmico, garantindo a possi-
bilidade de uma escrita artística, aproximada dos desejos, in-
cluindo a expressão poética, a oralidade, a memória de acon-
tecimentos, histórias e imagens pessoais. A escolha do digital 
também foi pensada como forma de alcançar um público mais 
amplo por meio das redes sociais e uma maneira de costurar 
parcerias para reforçar a discussão nas escolas de teatro, em 
mostras artísticas, instituições culturais, faculdades de arte e 
humanas no Brasil. Acreditamos na importância da presença 
indígena em todos os espaços das artes, como um modo de 
reforçar a desconstrução de parâmetros coloniais tão arrai-
gados nas instituições ocidentais e como oportunidade de 
vivenciar a troca de saberes na diversidade.

No processo chegamos a um total de 17 convidados, de vá-
rias regiões do Brasil, Chile e Equador que comungam com a 
iniciativa, resultando em 13 textos escritos individualmente 
por artistas indígenas ou de forma compartilhada entre par-
ceiros indígenas e não indígenas. Cada proposta apresenta 
uma originalidade que permite reconhecer as diferentes esté-
ticas de produção (inclusive a escrita), na demarcação desse 
território de produção cultural. Todos os escritos lançam olha-
res para a prática cênica estendendo ao leitor as pluralidades 



4

deste momento em que se desenha a presença indígena no 
teatro, seja nesta obra, seja em outras que estão por vir.

Sobre os vários textos, temos a contribuição dos profes-
sores João Paulo Yepamahsã e Luiz Davi, em uma conversa 
que tem como base as práticas de Bahesese (práticas de cui-
dados de saúde) realizadas no Centro de Medicina Indígena 
Bahserikowi, em Manaus/AM. Juma Pariri traz a investigação 
do corpo ativista indígena em práticas políticas engajadas na 
transformação da realidade social. Dayane Nunes Yepario e 
Anderson Kary Báya falam sobre as suas vivências artísti-
cas enquanto membros do grupo Dyroá Baya. Lilly Baniwa 
e Verônica Fabrini problematizam: poderá o teatro colabo-
rar para reconstruir cosmovisões, valores, modos de pensar 
e de se relacionar que sejam plurais? Teria o teatro alguma 
potência de cura, de reparação? O artista potiguar Juão Nyn 
conta sobre o processo,  ainda em realização, do espetáculo 

“Ma’e Yramõi - Mar à Vista”,  com o Coletivo Nhandereguá de 
Teatro. Emerson Uyrá narra histórias, ações e reflexões que 
se desenvolvem junto a jovens indígenas, a partir das paisa-
gens geográficas, políticas, culturais, biológicas e sagradas da 
Amazônia. José Ricardo aborda a importância da criação ar-
tística na reinvenção de identidades indígenas apagadas pela 
narrativa oficial. Juan Francisco Moreno traz a sua voz desde 
Quito, Equador, discutindo sobre o teatro como espaço de in-
clusão social dos povos originários no mundo. Raquel Kubeo 
e Ana Luiza comunicam suas experiências artísticas, em um 
diálogo que transparece a diferença de serem mulheres in-
dígena e não indígena. Helena Umutina-Balatiponé conta a 
experiência de teatro coletivo do povo Umutina-Balatiponé 
que narra a história do seu povo e as atrocidades sofridas no 
contato com o não-indígena. O artista Jaider Esbell traz uma 
crítica ao contexto colonial, também na relação entre o teatro 
e os povos indígenas e posiciona: “o teatro de que precisamos 
é o teatro que vamos construir, ou até mesmo adaptar, quan-
do não forjá-lo para as nossas prioridades e urgências”.

Ainda temos a alegria de realizar esse livro em parceria com 
a editora n-1, que no decorrer de suas edições vem mostran-
do uma produção extensa, que tensiona a episteme colonial 
e suas práticas, ampliando reflexões sobre outros aprendiza-
dos e lugares, por meio de obras apresentadas com primor 
conceitual e estético. Nessa comunhão resolvemos convidar 
o artista Aislan Pankararu para compor com as suas obras 
que nos conduzem ao movimento, com delicadeza, força e 
muitas cores.
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O livro digital é uma maneira de trazer luz para mais esta fa-
ceta dos povos originários, considerando o crescente interes-
se que as artes indígenas têm suscitado entre os não indíge-
nas e suas instituições. Reconhecemos os artistas indígenas 
atravessando mundos, mostrando ações externas e políticas 
no combate às injustiças históricas e sociais, como também 
agindo a partir da própria noção de arte, do corpo e do espaço, 
fundada na construção simbólica e espiritual de cada povo. 
A partir dessa complexidade vislumbramos o encontro entre 
o teatro e os povos indígenas como uma oportunidade para 
expandir a imaginação e conectar com diferentes maneiras 
de sonhar, provocando o rompimento com qualquer ideia ex-
clusivista de mundo. Seriam essas as janelas abertas para a 
possibilidade, para toda existência em sua diferença reconhe-
cer a memória de quem somos e juntos criarmos potência de 
reinvenção e transformação.
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