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Resumo

Partindo de situações interativas vividas ao longo de qua-

tro anos de pesquisa de campo, tomo por objeto um ri-

tual terapêutico de consumo de ayahuasca conduzido por 

dois jovens pajés Kaxinawá na cidade do Rio de Janeiro. 

Discuto então as compatibilidades equívocas que tornam 

possíveis a interação de índios e brancos nesse contexto. 

Apresentando alguns contextos interativos que ultrapas-

sam o eixo espaço-temporal do rito, exploraremos esta 

sensação de mútua compreensão que acontece graças ao 

“efeito sinônimo” (synonymy effect). Tal efeito coloca, por 

exemplo, espíritos e seres mitológicos no mesmo patamar 

de estados psicológicos e sentimentais, criando um conti-

nuum metafórico entre os envolvidos na comunicação. Os 

dados etnográficos sugerem que os ritos urbanos do Nixi 

Pae exploram as compatibilidades equívocas entre dois 

termos que dão origem à comunicação em jogo: Yube e o 

inconsciente.
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Abstract

Setting out from interactions experienced throughout four 

years of field work studies, I focus on a therapeutic ritual 

involving ayahuasca consumption led by two young Kaxi-

nawá shamans. The article undertakes the discussion of 

the equivocal compatibilities that make possible the in-

teraction between Amerindians and non-Amerindians in 

this context. Citing a number of interactive contexts be-

yond the rite’s space-time axis, the text explores the 

sense of mutual understanding that occurs thanks to a 

‘synonymous effect’. This effect places spirits and mytho-

logical beings, for example, on the same psychological and 

sentimental level, creating a metaphorical continuum be-

tween those involved in the communication. Ethnograph-

ic data suggests that urban Nixi Pae rites explore the 

equivocal compatibility between two terms that give rise 

to this communication context: Yube and the unconscious.


