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RESUMO: Quem é o xamã senão aquele que consegue ver? A afirmativa de Viveiros de Castro 

pode nos deslocar para a compreensão do pajé indígena enquanto sujeito que intercambia seu 

modo de perceber o mundo, sendo que existe apenas um, o humano. Nesse sentido, Viveiros de 

Castro explica duas categorias ontológicas do pensamento ameríndio, o humano e o não-

humano. O primeiro é o ser que se coloca na posição de sujeito, e o segundo, a entidade cósmica 

posta em condição de objeto. Não obstante, entre essas duas categorias está o xamã, figura do 

entremeio que propicia a comunicação dos mundos disjuntos que povoam o cosmos 

(CARNEIRO DA CUNHA). Tendo em vista esse deslocamento de perspectivas, nos propomos 

discutir o lugar da performance do xamã nesse cenário comunicacional, tendo por base a obra 

“Quando a Terra deixou de falar”, de Cesarino, flertando, desse modo, com a etnopoesia no 

canto xamânico dos marubo. Nesse viés, os espíritos também compreendem a diferença dos 

códigos linguísticos e “traduzem seus cantos e falas para a yarã vana (“a nossa fala”), já que 

suas línguas são tão diversas quanto são os seus povos” (CESARINO). Na ausência de tradução 

impera a não-comunicação, o que leva Cesarino a afirmar que o xamanismo, para os marubo, é 

“uma teoria da tradução”. O xamã reaparece como um poeta, pois a ele é dado a função de criar 

(ou recriar), por meio da performance, um ambiente místico e ao mesmo tempo poético, pois o 

meio linguístico depende da canção e da evocação (ROTHENBERG). A performance, nos 

lembra Zumthor, além de ser uma realização poética na qual se coadunam gestos e sons, se 

insere em um contexto circunstancial de enunciação que remete o ouvinte a uma situação de 

escuta particular. Assim, é por meio da performance que o xamã agencia pontos de vistas. 
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Introdução 

A princípio, convém explicar a que me refiro ao utilizar a expressão de Cesarino 

(2013b, p. 7) “poéticas da floresta”. Poéticas, ou poesia, aqui está menos para a 

estrutura verbal, quase sempre escrita, do poema que para o processo de criação artística 

pela voz. Cuido que a preposição denuncie o lugar de criação dessa arte verbal, a 

floresta, proveniente, aliás, de povos ameríndios, neste caso o marubo. Com essa 

obervação, as poéticas da floresta opõem-se às formas consagradas do cânone literário, 

ou seja, à noção de literatura atrelada ao “grafocentrismo” (ZUMTHOR, 2014, p. 15-

16). Nesse viés, poética e canto são tomados como contigentes na medida em que 

ambos valem-se da voz para se fazerem presentes, ou são emitidos em situações 

específicas (ROTHENBERG, 2006, p. 23), nessa proposta, as artes verbais ameríndias 



 

elevam-se ao patamar das literatura ocidentais naquilo que implica prestígio 

(CESARINO, 2011, p. 17-18). 

A voz cantada ganha corpo quando acompanhada dos elementos não verbais que 

formam aquilo que Zumthor (1993) define como performance, ou melhor, a voz é 

corpo, na medida em que neste se realiza enquanto obra, e os saiti dos marubo são 

exemplos de artes verbais indígenas que coadunam poética, canto e performance ao se 

expressarem pelo corpo do xamã. Para este trabalho, utilizo como objeto de análise os 

cantos marubo (saiti) traduzidos por Cesarino (2013b) e publicado na obra “Quando a 

Terra deixou de falar”, mais especificamente o canto “Kaná kawã, „Raptada pelo 

Raio‟”, cujo publicação conserva os originais marubo ao lado da versão em portuguê. 

Essa publicação segue o trabalho de Cesarino com os marubo que resultou em sua tese, 

igualmente publicada em livro, um rico material para se compreender a noção de pessoa 

entre os marubo, o que acarreta entender as multiplas vozes que ecoam nos seus cantos. 

Por se tratarem de cânticos sagrados, com uma linguagem refinada, rica em metáforas 

que os tornam quase inacessíveis aos integrantes comuns do grupo, aos não iniciados 

nas artes verbais, esses cantos xamânicos muito se assemelham às artes verbais dos 

guaranis (CLASTRES, 1990), pois ambos são belas palavras. 

Vozes presentes na floresta, pessoa segundo os marubo 

Como explica Cesarino (2011, p. 33), o cosmo marubo é uma miríade de seres 

que ocupam lugares diversos e se relacionam entre si como pessoas. Eles dividem-se em 

quatro grandes categorias: as humanas, os agentes das relações cotidianas, nesse caso os 

sujeitos marubo; as hiper-humanas (yove), os espíritos que, via de regra, mantém boa 

relação com os humanos; há os seres infra-humanos (yochĩ), ou espectros, se os yove 

apresentam-se como bons, os yochĩ são seres com conotação negativa; e, por fim, os 

seres extra-humanos que englobam a categoria animal e vegetal. A divisão em 

categorias é apenas ilustrativa, pois não há regra segura que impeça a imbricação entre 

elas, ou seja, que um ser extra-humano seja mencionado como yove ou yochĩ, salvo 

humanos serem tomados como animais. Se os agentes são diversos no cosmo marubo, a 

definição de corpo, por sua vez, carece de uma explicação particular, a citação é válida: 

“Animal” e “humano” são entidades multifacetadas e devem ser 

entendidos com cuidado também. O que chamamos de animal é 



 

compreendido pelo pensamento marubo como uma configuração 

composta, por um lado, de “seu bicho” (awẽ yoĩni), “sua carcaça” 

(awẽ shaká) ou “seu corpo” (awẽ kaya) e “sua carne” (awẽ nami) e, 

por outro, de “sua gente/pessoa” (awẽ yora), isto é, o “seu duplo” 

(awẽ vaká), que é o dono (ivo) de seu bicho/carcaça/corpo. O emprego 

do possessivo (awẽ) é portanto essencial: um corpo é sempre de um 

determinado duplo (CESARINO, 2011, p. 34). 

Os duplos (vaká) são agentes outros (yove ou yochĩ, por exemplo) que habitam o 

corpo de determinada espécie. Os humanos podem possuir ou vir a possuir três vaká: 

chinã nató (vaká do coração), mechmirin vaká (vaká do lado direito) e mekiri vaká 

(vaká do lado esquerdo). Para os espíritos, o espaço interno da pessoa que eles habitam 

é a replicação do espaço externo, possuir esses duplos implica possuir “competências 

intelectuais e poéticas”, a ausência deles denuncia a falta de pensamento, ou seja, a 

pessoa não sabe proferir os cantos. Os cantos são ensinados pelos espíritos (yove), eles 

os aprendem quando se ausentam do corpo/maloca/carcaça que habitam, e os ativadores 

essencias dessas saídas são substâncias alucinógenas (como a ayahuasca), ao sair do 

corpo os espíritos transitam pelo cosmos, aprendem os cânticos com outros agentes e os 

repassam para o sujeito corpo/carcaça, “uma vez em contato com os espíritos yovevo, 

mais sábios e loquazes que os humanos, a pessoa-carcaça se torna apta a memorizar e 

transmitir longos cantos tais como os saiti” (CESARINO, 2013b, p. 21-22). 

Os vaká residem em um espaço chamado de nokẽ shakĩ, traduzidos por “nosso 

oco”, shakĩ refere-se a uma região interior do ventre oposta à exterior (posto/barriga). 

Fora do domínio corporal, shakĩ também se refere a um espaço interior passível de ser 

preenchido, por exemplo, metaforicamente o espaço destinado aos rituais xamânicos 

dentro da maloca (txaitivo shakĩni), o mesmo se diz para ouvido, pachekiti shakĩ, o 

buraco ou oco da orelha (CESARINO, 2011, p. 36). Já a expressão nokẽ chinã, vida ou 

princípio vital, vertido como “nosso peitopensar” ou ẽ chinãnamã “em meu 

peitopensar” por Cesarino, corresponde ao local no corpo que abriga o coração. O 

antropólogo abre a ressalva de que tal tradução não abarca por completo a ideia 

proposta pelo termo chinã (grosso modo, pensar), o local indicado por ela é o peito, mas 

não exatamente a região física (shotxi), ou oĩti (coração físico). “A noção envolve uma 

referência espacial, na qual reside a coletividade de duplos habitantes da pessoa marubo 

responsável, em larga medida, pela performance intelectual da pessoa que o abriga”, 



 

esse vaká, como vimos acima é o chinã nató. Curioso também que para os sharanawa 

xamã se diz shinaya, o mesmo é dito em marubo para uma categoria específica de 

xamã, os rezadores, chinãya (CESARINO, 2011, p. 38-39). 

Os pajés, yora chinãya, “gente pensadora”, são os especialistas nesse 

pensamento visual dos deslocamentos e distâncias, característico da 

“fala pensada” ou chinã vana, que constitui os cantos de cura. 

Deslocam-se intencionalmente através do cosmos, aliás via suas almas 

ou duplos chinã nató, que vivem dentro da maloca/corpo 

(CESARINO, 2011, p. 39). 

Dependendo dos seres, o duplo (vaká) pode não habitar a carcaça que lhe 

pertence, é o que acontece, por exemplo, com algumas espécies de animais e com todos 

os pássaros, os duplos vivem fora do corpo/maloca do animal, é no espaço externo que 

o duplo do animal ou do pássaro o vigia, e esta vigilância é mediada por “um longo 

caniço de inalar rapé, o rewe”, é este o instrumento que permite ao duplo enquanto 

virtualidade acessar o seu corpo/carcaça, por isso é comum um xamã marubo, ao se 

referir a um animal, classificá-lo como integrante do “povo azulão” ou como gente, o 

animal, neste caso, é uma referencialidade para “sua coletividade personificada que vive 

em outra parte”, aqui se coloca a ressalva de sempre se atentar para os lugares que 

ocupam os sujeitos no cosmo, caso contrário pode-se ferir o corpo/maloca de um vaká e, 

com isso, atrair a vingança, acarretando doenças. Os yove não possuem corpos/carcaças, 

são tidos como “puro duplo” (a vakáse), são, via de regra, bons, e responsáveis por 

auxiliarem os xamãs em seus rituais, tanto é que alguns xamãs são yove vake “filho de 

espírito” ou yove romeya “pajé-espírito” (CESARINO, 2011, p. 35). Desse modo, 

convém explicar, em linhas gerais, qual a definição de xamã (pajé) a ser utilizada neste 

trabalho e a maneira como ela serve de elemento catalisador da performance. 

O olhar duplo do xamã e a possibilidade de tradução 

A concepção de xamanismo, grosso modo, engloba “a capacidade manifestada 

por certos humanos de cruzar as barreiras corporais e dotar a perspectiva de 

subjetividades não-humanas” (VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p. 468), assumir um 

ponto de vista outro nos faz pensar no deslocamento que possibilita a tradução do xamã. 

Uma movência que implica o sair de si e do seu espaço, pois “a marca ou estigma da 



 

tradução em geral é o fato de ela ser uma passagem: de um texto para outro, de um 

espaço para outro, de um tempo para outro” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 189). 

Como bem observou Bhabha (2010, p. 25), Salman Rushdie, em “Os Versos 

Satânicos”, diz “que o olho mais fiel pode agora ser aquele da visão dupla do migrante”, 

do elemento exógeno que promove um deslocamento. É o espaço limiar que permite 

àquele que vem de fora assumir uma posição privilegiada, no sentido de proporcionar ao 

grupo a passagem para outra visão de mundo, ao modo como observa Carneiro da 

Cunha (2009) acerca do lugar ocupado pelo xamã, aquele que conhece mundos distinto 

e, por isso, permite a comunicação entre eles. O interstício é o lugar do xamã que 

procuro definir, o entre-lugar de Bhabha (2010). Nesse contexto cabe as considerações 

de Seligmann-Silva (2005, p. 190) acerca da “saída do indivíduo de si mesmo” em 

busca de um outro, de um “não-eu”, como condição primeira do sujeito “constitui[r]-se 

em oposição ao mundo”. O que nos leva a considerar que incorporar o/passar pelo outro 

é um modo de revigorar-se, mas também um modo de reconhecimento pela diferença. 

Nesse mesmo tom, Gagnebin (2009, p. 26) observa que poetas e adivinhos (acrescento o 

xamã) se assemelham na medida em que são aptos a verem “o invisível, o passado e o 

futuro que os outros homens clarividentes não enxergam”. 

Estas definições englobam aquele conceito traçado por Viveiros de Castro 

(2011, p. 462) acerca do xamanísmo/antropofagia, no qual são tidos como próximos já 

que envolvem “um processo de transmutação de perspectivas, onde o devorador assume 

o ponto de vista do devorado, e o devorado, o do devorador: onde o „eu‟ se determina 

como „outro‟ pelo ato mesmo de incorporar este outro, que por sua vez se torna um 

„eu‟”. D‟Abbeville (1945 [1614], p. 232), na seguinte passagem, expõe esse colocar-se 

como no momento em que os actantes, devorador e devorado, trocam as ofensas que 

realimentam a vingança, base do canibalismo ritual tupinambá de acordo com Viveiros 

de Castro e Carneiro da Cunha (2009): 

“Não sabes que tu e os teus mataram muitos parentes nossos e muitos 

amigos? Vamos tirar a nossa desforra e vingar essas mortes. Nós te 

mataremos, assaremos e comeremos” [...] “Tu me matarás, porém eu 

já matei muitos companheiros teus. Se me comerdes, fareis apenas o 

que já fiz eu mesmo. Quantas vêzes me enchi com a carne de tua 

nação! Ademais, tenho irmãos e primos que me vingarão”. 



 

É nesse sentido que Viveiros de Castro (2011, p. 462) reafirma que o objetivo do 

canibalismo ritual dos tupinambá estava menos para alcançar a essência do inimigo que 

para ocupar o lugar do devorador “e, portanto, sua condição de inimigo”, é permutando 

lugares que se adota outro ponto de vista. Intercabiar posições, o que revela um 

antagonismo latente na cosmologia ameríndia, também é verificado no xamanismo 

araueté, no qual há “essencialmente um dispositivo de intercâmbio entre os viventes e 

os Maï. Os humanos dão de comer aos deuses, no sentido alimentar como no sexual, 

recebendo em troca cantos (a „música dos deuses‟ cantada pelos xamãs)” (VIVEIROS 

DE CASTRO, 2011, p. 269). 

Entre os Wari‟, Vilaça (2006, p. 202-205) diz que o “xamã (ko tuku ninim) é 

„aquele que vê‟”, que seu corpo é duplo, que ele é tanto humano quanto animal, essa 

peculiaridade do corpo do xamã contribui para que ele participe de dois ethos, humano e 

animal. Dessa maneira, quando ele está entre os wari’, os animais se apresentam como 

tal, ou seja, como animais, a percepção se altera radicalmente quando o xamã participa 

do ethos animal, os animais se apresentam como humanos (wari’), enquanto os 

humanos tornam-se animais aos olhos do xamã. Na sociedade Wari‟, a presença do 

xamã favorece ao grupo um ponto de vista diferenciado, opondo-se ao matador 

tupinambá de Carneiro da Cunha e Viveiros de Castro (2009), como explica Vilaça, ele 

permite um olhar outro acerca do mundo que habita, o lugar do devorado, não do 

devorador. 

É com base nesse conceito, da visão dupla de “alguém que tem olhos” e que 

deseja ver, cujos olhos “estão „abertos‟ para o „dom‟ da visão & da cançao”, que 

Rothenberg define o xamã como o primeiro poeta, não por menos “sua técnica depende 

da criação de circunstâncias lingüísticas especiais, i.e., da canção & evocação” (2006, p. 

31-32). Esse lugar diferenciado do vidente, do elemento exógeno, ou porque não do 

narrador benjaminiano, se confirma em uma característica que define esse xamã como 

sujeito movente, “em todo o ocidente amazônico, os xamãs, como se sabe, são os 

viajantes por excelência” (CARNEIRO DA CUNHA, 2009, p. 106). 

Com os xamãs arawetes, os cantos não são aprendidos com os deuses (Maï) ou 

espíritos, os próprios deuses ou mortos são músicas (marakã me’e) e o xamã é o meio 



 

de acesso às canções, “um rádio” que transmite a fala de alguém que está “alhures”, ao 

invés de incorporá-los “ele conta-canto o que vê e ouve: os deuses não estão „dentro de 

sua carne‟”. Para que o acesso às músicas se dêem, “o xamã ou seu „ex-corpo‟ (hiro pe) 

fica na rede, enquanto sua ĩ – aquela „que será do céu‟ – sai e vigia. Mas é quando ela 

volta que o xamã canta”. O pajé araweté é um meio pelo qual os deuses/mortos podem 

se manifestar, sem ele a comunicação entre esses dois mundo torna-se inviável, “um 

xamã é um Maï de ripã, „o suporte-leito para o Maï‟, um Maï de cãka, „vidente dos 

deuses‟, um ha’o we mo-ñĩña hã, „o que faz cantar as almas‟, e, por fim, um me’e peyo 

hã, „benzedor‟ (lit. „o que faz ventar [com o movimento do chocalho] sobre as coisas‟)” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 529-544). Novamente o deslocamento surge 

relacionado às atividades dos xamãs ameríndios. 

Em Cesarino (2013b, p. 197-198) encontramos no saiti sobre o Pajé Flor de 

Tabaco (Rome Owa Romeya) a relação entre xamãs (Pajé Flor de Tabaco, Pajé-Urubu e 

Pajé-Sucuri), que explica a posição privilegiada do pajé ameríndio. Após a morte, Flor 

de Tabaco decide não ser queimado, condição que não afeta seu duplo, diferente da 

cremação observada com a esposa raptada em “Raptada pelo Raio”, no entanto, é no 

direcionamento que Flor de Tabaco dá ao seus filhos que observamos a metáfora 

explicativa dos rios com os xamãs: “„Newere amairisho‟ Subam na direção / „Yove 

waka revo‟ Do alto Rio-Espírito / „Revo vosoinai‟ Onde rios se cruzam / [...] „Akatõ 

vekõi‟ Entre três rios / „A shokosho‟ Ali vivam / „Ea nĩkãtatsoma!‟ Atentos a mim!” 

Observem, por exemplo, o verso “Yove waka revo”, no qual o rio (revo) pertence 

aos domínios dos espíritos yove que, como vimos, trata-se dos espíritos benfazejos que 

auxiliam os xamãs em seus cantos de cura. Outro verso de igual relevância é “Revo 

vosoinai”, traduzido por Cesarino como “Onde rios se cruzam”, ponto de confluência e 

junção análogo à função do pajé, local de convergência das multiplas vozes que ecoam 

nos diversos domínios do cosmo marubo, pois está implícita nessa relação de 

subjetividades a relação de montante à jusante, própria do pajé ameríndio, nesse 

contexto, espiritizar (yovea) é a forma de acessar outros mundos, é uma maneira de 

inserir percepções sensoriais naquilo que se conta. 

Kaná kawã, Raptada pelo Raio, e a performance 



 

Todos os aspectos sensoriais que tocam a plateia faz parte da canção. Com tal 

observação, Zumthor (2014, p. 32) fala de “uma „forma‟: não fixa nem estável, uma 

forma-força, um dinamismo formalizado” para definir a performance como o colocar 

em ação uma experiência sinestésica. Nestes termos, a performance é uma ação que 

geralmente comunica um texto por meio de um conjunto de fatores que sensibiliza o 

corpo, sobretudo enquanto uma produção sonora e gestual, uma fala em movimento, 

uma situação que não estereliza o momento porque o torna único, transitório e efêmero. 

Por isso que aquilo que se comunica poeticamente, “texto, sonoridade, ritmos, 

elementos visuais” possivelmente audíveis e visíveis, compreende o que Zumthor define 

como obra, a totalidade dos elementos que compõe a execução de um ato. O texto, por 

seu lado, é a sequência linguística que implica o encadeamento de palavras, frases etc., 

o poema é o texto da obra e, justamente “do texto, a voz em performance extrai a obra”. 

Nesse palco, emitente e receptor encontram-se em confronto, mas apenas isso não é 

suficiente para colocar o texto/poema em funcionamento, o que se profere e o que se 

escuta soma-se ao “todo da performance que constitui o locus emocional em que o texto 

vocalizado se torna arte e donde procede e se mantém a totalidade das energias que 

constituem a obra viva”. Há um aflorar de sentimentos, o outro não é impacível, é dele 

requerido um envolvimento para que os elementos se completem. Claro que para a 

performance operar o texto é necessário que ele esteja inserido dentro de um grupo pois 

fora dele “o sentido esvai-se: texto é texto para aqueles que o esperam e, de certo modo, 

dele têm necessidade”, performance, nesse caso, é acontecimento (ZUMTHOR, 1993, p. 

219-226), pois implica em aceitar a presença de um campo de concordância. 

Os saiti, entre outros, são artes verbais que necessitam da presença de um corpo, 

o que implica corporeidade coloca em destaque a voz viva do performer/cantor/xamã 

marubo, os saiti são antes de tudo poesia vocal por desprezarem a fala das relações 

cotidianas (veyô vana) e se valerem da “fala metafórica”, bela, correta (roaka), não 

exatamente por ser altamente eficiente para o ritual, mas por ser “um modo de 

conhecimento e de respeito (ese), uma maneira de revelar relações e formas de 

surgimento através, diríamos nós, da elaboração poética” (CESARINO, 2013a, 451).  



 

Vejamos um excerto do canto “Kaná kawã, „Raptada pelo Raio‟” cantada por 

Armando Mariano Marubo e traduzida por Pedro Cesarino: 

1 Vo Shono Romeya   Pajé Samaúma 

Yove kaya apai    Pajé mais forte 

Awẽ nimẽaitõ    Ali sempre vivia 

Ino Sheta Rekẽne   Mas Sheta Rekẽ 

5 Ino Sheta Wesí    Sheta Wesí 

Ayo Chai inisho   E Ayo Chai 

Yove vana kẽsho   Ao pajé invejam 

Sheni vana netãti   Soprocanto fazem 

Sheni vana nokoi   E chega o soprocanto 

Estes são os primeiros versos do saiti que relatam a cisão do relacionamento do 

Pajé Samaúma (Shono Romeya) com sua esposa Yene Maya por conta dos sentimentos 

cobiçosos dos espíritos yochĩ (Sheta Rekẽ, Sheta Wesí e Ayo Chai). O termo “sheni 

vana”, recriado por Cesarino como “soprocanto”, é um exemplo de uso metafórico das 

palavras que o antropólogo utiliza como meio de traduzir os cantos, pois ficamos 

sabendo em nota que literalmente significa “fala de velho”, a fala dos mais experientes 

nas artes verbais marubo. 

O rompimento do casal se dá pela morte da Yene Maya (a esposa grávida) por 

um raio enviado pelos yochĩ. Tal morte causa a cisão do duplo da esposa do Pajé 

Samaúma que vai morar nos domínios dos espíritos agressores, é a busca de Shono 

Romeya pelo duplo de  Yene que colocará em cena o deslocamento do pajé marubo nos 

diversos domínios a serem percorridos. Como observa Cesarino (2011) esse canto é 

classificado como oniska, ou seja, melancólico, triste, cuja lamentação do pajé pode ser 

observada no jogo imagético abaixo: 

Awẽ aĩ toya    Sua mulher grávida 

Kaná kawã yochĩni   Os espíritos do raio 

20 Shatẽkamaĩnõ    Rasgam e retalham 

A veroyakĩki    E ela tomba 

Pakei kawãmãi    Diante do marido 

Awẽ anõ aĩki    Que assim ampara 

Tetsõ pakei kashõki   A mulhe desfalecida 

25 Waishõ aoi    E começa a chorá-la 

Na obra estão vertidas para o português treze narrativas cantadas, “Kaná kawã” 

é um saiti, um episódio narrativo, todos são cuidadodamente “metrificados e 

versificados, capazes de se estenderem por dezenas de milhares de versos” 

(CESARINO, 2013a, p. 460), este que apresento é composto por 529 versos e está 



 

publicado em Cesarino (2013b) e segue uma armadura narrativa estruturada em três 

momentos: motivação, deslocamento e estabelecimento. Regra que serve de baliza 

quando o xamã entoa a canção. Para acessar o cosmo, o pajé necessita ingerir 

substâncias alucinógenas, como por exemplo ayahuasca e rapé, que fazem do 

xamanismo marubo um xamanismo psicotrópico, isso se confirma nos seguintes versos: 

Iki chinãvaiki    Aos parentes diz 

Makã tachi pei    E folha forte 

Peikia tsoasho    A folha coa 

Yaniaki avai    Do caldo bebe 

55 Awẽ yovekãia    Em espírito muda-se 

Kanã Mari sheni   E vai descendo 

Anõ iti vaĩse    Ali no caminho 

Yove pake aoi    Do velho Kanã Mari 

Imi tama sheni    E no Tronco-Sangue 

60 A nokopakesko    Ali vai chegando 

Vejamos os momentos de encontro com os diversos agentes que povoam o 

cosmo marubo: 

59 Imi tama sheni    E no Tronco-Sangue 

83 Ene yochĩ nawavos   E gente d‟água 

97 Kasotamá iriõ     Da árvore-espírito 

126 Wasi chai yochĩvo    E gente pássaro-capim 

133 Atsã chai yochĩvo    E gente pássaro mandioca 

140 Shõpã chai yochĩvo    E gente pássaro-mamão 

147 Manĩ chai yochĩvo    E gente pássaro-banana 

152 Washmẽ chai yochĩvo    E gente pássaro-algodão 

161 Chiwã chai yochĩvo    E gente pássaro-erva 

168 Mera chai yochĩvo    E outra gente-pássaro 

175 Chiwã chai yochĩvo    E gente pássaro-planta 

177 Chai Yove Nawavo    E Povo Pássaro-Espírito 

188 Wanĩ chai yochĩvo    E gente pássaro-pupunha 

195 Nisti chai yochĩvo    E gente pássaro-paxiúba 

234 Shono Yove Nawavo    E Povo Espírito da Samaúma 

250 Shai Yove Nawavo    E Povo Espírito da Envireira 

292 Shane Nea shokoa    Na gente Jacamim-Azulão 

307 Moka tama voroke    Gente lagarto-amargo 

311 Siná voĩ niáki     Ali nos Pica-Paus-Bravo 

343 Kaná Naí Shavaya    E ao Céu-Raio 

O saiti é o exercício de experiência com um outro que a plateia só pode 

experimentar por meio da música do xãma, música que é conhecimento. Os versos 

presentificam valores que podem ser acessados por meio de uma pessoa, elo que 

fortalece o contato com mundos aparentemente disjuntos. Performance nesses termos 

apresenta-se como um acontecimento social, já que agrega. 



 

A voz do yove realização uma ação, um trânsito/passagem pelo outro, violento 

tanto quanto necessário para o revigoramento, digamos, de ambos. Se performance 

denota voz e movimento, ela implica sobremodo competência, “um saber-ser no tempo 

e no espaço” o que coloca o corpo como responsável por nos coloca em um tempo e 

lugar bem marcados “a voz proclama, emanação do nosso ser” (ZUMTHOR, 2010, p. 

166). É o que explica Cesarino (2013b, p. 23), recriar no hic et nunc da performance 

uma experiência vivenciada alhures e transmiti-la a uma plateia dentro de uma 

comunidade narrativa requer, sobretudo, um intenso “investimento de memória, afeto e 

relação”. Esta observação me leva a concluir que a performance engloba um processo 

sinestésico, digo, ela opera a obra, pois consegue desencadeá-la por meio de um corpo. 

Considerações finais 

Se a arte da voz exige a presença de um corpo para se atualizar, coloca-se em 

oposição a ele um outro que é recepção, daí a voz não dar-se no vazio, há a prerrogativa 

de que ela seja compartilhada no aqui e agora da performance. Com isso quero dizer que 

os saiti entram na dinâmica da movência, principalmente por serem marcados pelo 

deslocamento do vaká. O que é a palavra vocalizada e a voz poética de um grupo que 

valoriza o deslocamento expresso em uma miríade de agentes cósmicos, igualmente 

nômades, se não a criação de uma arte verbal altamente singular que é nomadismo? 

Esse é o questionamento basilar deste artigo que privilegiou um olhar para a 

performance alicerçado na relação xamã-antropólogo, caminho sedutor para o trabalho 

com artes verbais, porém não é o único. A intenção é afunilar a ideia e encontrar um 

contraponto desviando a discussão para a relação texto-leitor, uma dimensão outra com 

a performance já estudada por Zumthor (2014), que pode ser explorada no material 

produzido por Cesarino (2013b). 
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