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Resumo: Este trabalho pretende dialogar com autores e atores sociais sobre o 

evento da Miração nos rituais religiosos do Santo Daime, durante a ingestão do 

chá, sacramento dessa religião, que se trata de uma bebida produzida a partir 

de duas plantas amazônicas, Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis. Entender 

o que ocorre ou que experiência os atores sociais atualizam mediante o 

consumo, são pontos necessários para ampliar o conhecimento sobre os 

eventos imagéticos e de “expansão de consciência”, que são conhecidas como 

Miração. Através de trabalhos etnográficos realizados por observação 

participante em rituais do Santo Daime em 2014/2015 na cidade de Juiz de Fora, 

no estado de Minas Gerais - Brasil, busco relatar e fazer conexões teórico-

conceituais a partir da noção desenvolvida por Lévi- Strauss em sua obra Cru e 

Cozido sobre a semiótica dos sistemas de significação das transformações de 

figura-fundo, além do conceitos presentes na obra Inconsciente maquínico de 



Félix Guattari, buscando aproximações destes conceitos com categorias nativas 

de expansão de consciência e categorias como planta professora e 

intencionalidade vegetal. 

Palavras chave: Santo daime, Miração, Intencionalidade, Planta Professora. 

 

Introdução 

 

A maioria das sociedades humanas sempre teve em seu repertório de práticas 

métodos para a alteração da consciência (Escohotado, 2010). De uma criança 

que brinca de rodar - e com isso fica tonta - a religiões que usam a meditação e 

jejuns, a finalidade é a de alcançar estados mentais que não são ordinários, mas 

sim liminares. Entre os diversos investimentos encontra-se o uso de substâncias 

psicotrópicas. Para este fim, vegetais e fungos foram e ainda são usados das 

mais variadas formas e contextos. Da recreação a rituais religiosos, as 

substâncias psicoativas possuem um importante papel social e cultural. São 

promotoras da criatividade, mudanças sociais, profilaxias e também são causa 

de conflitos, ou seja, são extremamente icônicas e constitutivas da cultura 

(Mckenna et al, 1998). 

O continente americano é um repositório de inúmeras sociedades em que o uso 

de substâncias psicotrópicas é presente em suas culturas (Escohotado, 2010). 

Dentre inúmeras formas de utilização, pode-se afirmar que o significado religioso 

deste uso possui um relevo considerável (Schultes e Hofman, 2000). É nesta 

macrorregião e sua diversidade psicotrópica que foco no uso de uma substância 

advinda da Região Amazônica. Não se sabe com exatidão sua origem, mas era 

usada pelos Incas e em inúmeras sociedades ameríndias do oeste amazônico, 

que ainda continuam a utilizá-la (Schultes e Hofman, 2000). Sabe-se também 

que seu uso é milenar e religioso na maioria dos casos. Trata-se, na verdade, 

não de uma, mas de duas plantas, que são usadas na confecção de uma 

beberagem ou chá, feita a partir de um cipó - Banisteriopsis caapi - e um arbusto 

- Psychotria viridis. A pesar de haver variações de espécies vegetais na 

confecção da bebida, as duas supracitadas são denominadores comuns dos 

tipos produzidos. Os nomes também se diferenciam em cada região, mas os 

mais comuns são: yagé, caapi, mariri, kashi, oasca, vinho das almas, pequena 



morte, cipó dos espíritos e, o mais difundido com origem inca, o nome quíchua 

Ayahuasca. 

Populações do nordeste, centro oeste e sudeste brasileiro entraram contato com 

esta bebida a partir da intensificação da atividade de extração da borracha e 

madeira na região Amazônica, nos últimos 150 anos (Moreira, 2011). Tal 

encontró acabou por reinventar seu uso pelos emigrantes ali instalados, surgindo 

algunas religiões que se expandiram para todo o país e pelo mundo. As mais 

conhecidas destas são a Barquinha, o Santo Daime e União do Vegetal 

(Labate,2004). Todas elas fazem uso da bebida como sacramento, considerada 

dotada de poderes místicos, fornecendo inúmeras experiências imagéticas, 

visionárias e epifânicas. 

Este trabalho se concentra em tratar e refletir sobre os eventos imagéticos dentro 

da 

religião do Santo Daime, tentando situá-lo como um tipo de agenciamento. A 

experiência com o Daime é sinergeticamente causada pelos principios ativos 

contidos nas duas plantas. O cipó Banisteriopsis caapi é da família botánica 

Malpighiaceae, nativa da Amazônia e do sopé dos Andes. Possui em sua 

composição alcalóides ß-carbolinas inibidores da Monoamina Oxidase, a MAO, 

uma enzima produzida no fígado e intestinos humanos. Além dela há 

substâncias como a harmina, harmalina e tetra-hidro-harmalina, também 

alcalóides. A Psycotria viridis é uma planta da família botânica Rubiaceae, 

também nativa da região, e possui em sua composição o alcalóide N, N-

dimetiltriptamina, o DMT, que age sobre os receptores da serotonina no cérebro. 

O dimetiltriptamina (DMT) é um potente alucinógeno quando usado por via 

parenteral (que não passa pelo sistema digestório). Porém, por via enteral (que 

passa pelo sistema digestório), ele é inativado através da ação da enzima MAO 

(McKenna et al., 1998). O problema, então, é resolvido pelas ß-carbolinas 

presentes no cipó; além de propiedades psicotrópicas (Cazenave, 1996), 

também são inibidoras da MAO, ou seja, inibem a inativação intestinal/hepática 

do DMT, possibilitando a chegada deste ao cérebro, mesmo por via oral 

(Callaway et al. 1999). 

Assim acontecem os efeitos psicotrópicos no indivíduo, os quais aparecem entre 

30 e 40 minutos após a ingestão, podendo durar até 4 horas (McKenna et 

al.,1998). A engenhosidade de combinar uma planta com principio psicoativo que 



é inativada por uma enzima hepática/intestinal, junto com o inibidor que não a 

permite ser desativada, deixou uma incógnita sobre a origem da descoberta 

desse quebra cabeça vegetal. Em inúmeros mitos dos povos “usuários”, alega-

se este fato ter sido revelado pela própria planta ou por entes sobrenaturais 

(Labate, 2004). 

Esse estado de alteração de consciência imagético, causado pela ingestão do 

chá, é comumente conhecido no Santo Daime como “Miração”, e trata-se de uma 

manifestação específica, dotada de uma semiótica própria, caracterizada por 

visões das mais variadas de animais, “seres da floresta”, divindades, demônios, 

sensação de voar, substituição do corpo pelo de outro ser (homem ou animal), 

experiências de diluição do “Eu”, acesso a regiões inconscientes, dentre outras, 

de acordo com a experiência individual (Cazenave, 2000). Esses “estados 

alterados de consciência” 

provocados pelo chá podem ser considerados como alterações da percepção, 

cognição, volição e afetividade (Costa et al, 2005). Entendê-los em seus 

sistemas simbólicos, além da bioquímica e psiquiatria, pode ampliar a 

compreensão desses agenciamentos vegetais psicotrópicos, das categorias 

presentes no discurso do usuário e da ideia de intencionalidade vegetal. Tal 

compreensão acaba por trazer enriquecimento a questões da teoria 

antropológica, como natureza/cultura, agência, e especificamente sobre a 

semiótica envolvida nos eventos de alteração de consciência. 

Emancipar-se conceitualmente das interpretações biológicas e toxicológicas, 

repensando o termo alucinógeno - que vem do grego,  λύειν, e significa “vagar 

errante” e allucinari “aquilo que não gera ou não vem da luz”, termo que já traz 

em si determinado etnocentrismo e contexto - é realizar outro tipo de recorte 

analítico para entender os sistemas simbólicos envolvidos no evento da Miração, 

tratando-o como um sistema de produção semântico da interação entre humano 

e vegetal. Para os usuários, a planta é dotada de um tipo de linguagem, que 

revela ao homem seu inconsciente, sua vida e os segredos da “natureza”. Esse 

viés é bem diferente de interpretações narcóticas e farmacológicas, onde a razão 

se perde e se degenera com o uso de drogas, dando lugar a comportamentos 

anti-sociais. Neste trabalho busco aparato conceitual nas teorias antropológicas 

e disciplinas afins com intuito de dar corpo teórico ao tema. Tal jornada se iniciará 

sobre os conceitos de natureza e cultura, a ideia de significado e significante , 



agenciamento e a intencionalidade e as 

semióticas particulares da Miração. 
 

Aspectos Etnográficos do Santo Daime 
 

Pesquisar a subjetividade que foge às categorias universais inteligíveis, tidas 

como lógico-racionais científicas, revela um campo de experiência que 

demonstra a potencial inteligibilidade do sensível. Isso ocorre sob o efeito 

psicoativo do Daime. 

Neste trabalho, experenciei e dialoguei com integrantes dessa religião na cidade 

de Juiz de Fora - MG, na Igreja Luz da Floresta. No tempo em que me encontró 

freqüentando o local, tenho adotado uma estratégia dialógica com os 

integrantes, a fim de entender esse sistema de significação da Miração, 

ampliando o vocabulário e noções envolvidas de todo o universo ao qual 

chamam de Astral, o qual é adentrado 

quando o Daime faz efeito. 

O efeito não é entendido como alucinação, onda, ou perda de juízo, mas como 

um estado de percepção e sensibilidade espirituais em que o mundo se revela 

de uma forma única e incomum. Quando o efeito começa, denomina-se que o 

sujeito está Pegado, ou teve uma Pega, um tipo de estado sensível ao Astral. 

Existem também algumas situações em que o sujeito, quando ingere a bebida, 

apresenta enjôos, vômitos, diarréias e visões ruins, consideradas como limpezas 

espirituais. 

Quando isso ocorre, o sujeito está com Peia. Desde julho de 2014, venho 

dialogando e ingerindo a bebida com os atores sociais para entender a Pega, o 

Astral, mas principalmente a Miração, que ocorre quando o ator está Pegado. A 

partir daí, procuro articular autores que podem dar corpo conceitual e que 

operem como instrumentos de tradução desse tipo de fenômeno, a fim de 

compreendê-lo melhor e entender como os integrantes o percebem. Nesse 

trajeto de leituras e campo, percebi nitidamente que havia um projeto distinto de 

produção semántica voltada não para a categorização lógico-científico-racional 

arquiteturado pela ideologia, mas para regimes semânticos que são atualizados 

a cada ritual quando se ingere o chá, com intuito de descobrir leis profundas da 



existência, do mundo e do Astral. 

Quando a bebida começa agir, o sujeito pode visualizar uma série de imagens, 

luzes, seres, ver seu passado, ter a sensação de seu corpo ter desaparecido, 

conversar com animais e plantas, sentir-se visitando outras dimensões e 

perceber seres espirituais de maneira bem realística. Há alguns relatos de 

pessoas que não possuem Miração, mas a maioria ao menos uma vez já teve. 

Acredito que a gama de experiências possíveis é infindável, visto os atores 

sociais sempre afirmarem: “(...) nunca é igual, e nunca será, cada vez que você 

toma o Daime é um tipo de trabalho (...)”. Ao ingerir várias vezes essa bebida no 

último ano, e ao conversar semanalmente com inúmeros integrantes dessa 

religião, percebi que se trata de um regime de sentido diferenciado, onde a 

visualização e ordenação do mundo ordinário são substituídas por outro tipo de 

“ordem”. Autores como Delleuze e Guattari expressaram em suas conceituações 

filosóficas, regimes de significações semelhantes ao que os atores vivenciam 

durante o efeito da bebida. A cada ritual realizado, existe o acesso a regiões do 

inefável, como presente em um hino religioso 

de seus rituais: 

“(...) A morada do meu Pai 
É no coração do mundo 
Aonde existe todo amor 

E tem um segredo profundo.” 
Hino: Flor das Águas/Hinário:Cruzeirinho 

 

O modelo de ritual daimista é conhecido como Trabalhos Espirituais, na maioria 

dos quais se baila, e todos são cantados. Existe, porém, um trabalho que é 

chamado de Concentração, em que geralmente fica-se uma hora sentado 

meditando, mas antes dessa uma hora e depois se cantam vários hinos (Labate, 

2004). As mulheres ficam em uma banda de um salão octogonal e os homens 

em outra. Cada um tem o seu lugar dentro do salão. Os hinos cantados são tidos 

como revelações de quando os atores acessaram as regiões do Astral, e os 

receberam de entidades ou de sua própria intuição. Ao questionar sobre quem 

havia criado aquele modelo, fui informado que o fundador da religião daimista, 

Mestre Raimundo Irineu Serra, aprendeu tal formato ritualístico em uma 

revelação com Nossa Senhora, mãe de Jesus Cristo. O salão seria um 



microuniverso, onde tudo se movimenta e se agita, onde o homem tem que se 

manter firme. “ Assim é a vida” me afirmou o dirigente do local, que é o Dirigente 

ou Comandante dos Trabalhos. Os integrantes também acreditam que a vida é 

semelhante ao efeito da bebida, um grande jogo de impermanência, como um 

fluxo de desaparecimento e reaparecimento de configurações. Dentro desse 

regime de produção de sentidos, é comum no discurso dos integrantes que eles 

parecem ter ficado horas no local, quando se passaram apenas minutos; a 

recíproca é verdadeira. 

O chá causa um tipo de mudança no “mundo mental”, o qual lhe permite ver 

coisas que estão ocultas na “natureza”, na mente e no “sobrenatural”. Também 

é presente no discurso dos integrantes a intencionalidade e a subjetividade da 

planta. 

Isso pode ser observado, por exemplo, na forma de tratamento nominal dado 

aos ingredientes da bebida. Como o chá é feito de dois vegetais, eles chamam 

o cipó de 

Jagube ou Rei sendo este a força masculina e o arbusto de Chacrona e Rainha, 

a força feminina, uma espécie de personalização da planta. O local onde são 

cultivadas essas plantas para confecção do chá é denominado Reinado. 

Há um consenso que o Daime “fala”, que o Daime “ensina”, “revela”, que dá vida, 

cura as pessoas, e o mais importante que é um Professor. Parece uma 

antropomorfização num primeiro momento, mas, ao dialogar sobre a linguagem 

da bebida, ou como ela fala, e, além disso, ao agir tentando ouvi-la, ou seja, 

ingerindo o 

chá, percebi mais uma ideomorfização de um complexo semântico envolvendo 

agenciamento e significações do sensível e do inteligível, do que 

antropomorfização. 

A antropomorfização denota um tipo de explicação sem o entendimento das 

cadeias 

causais dos fenômenos, um encurtamento metafórico do discurso lógico; no 

Daime, a explicação do que ocorre, ou a anunciação do que foi visto, não é tão 

incentivada a ser discursada, visto que o que foi vivido ser tão complexo que não 

se consegue, através de categorias lógico-inteligíveis, explanar os fenômenos 

vividos no trabalho. 

Ou seja, há apreensão do fenômeno, contudo não se consegue explicá-lo por 



falta de vocabulário no âmbito racionalista, o que deturparia a refinada 

experiência de expansão de consciência. Há falta de explicação, na verdade, 

não por falta do conhecimento da experiência, mas por causa do seu excesso. 

 
Noções sobre Natureza e Cultura, Figura e Fundo 
 

O juízo cartesiano fundamenta um dualismo do real. Tem por ideia que exista 

somente um mundo e vários modos de representação. A divisão entre o espírito 

humano e o mundo concatenará e amalgamará uma série de axiomas e 

fundamentações epistemológicas e ontológicas, as quais nortearão boa parte da 

cultura e ciência em suas respectivas noções e categorizações. Nesta 

concepção o mundo é rígido, fechado em si mesmo, e é coordenado por leis 

naturais se comportando como um fundo. O espírito humano seria dotado de 

uma natureza abstrata, representacional e simbólica, se comportando com uma 

figura inserida nesse fundo englobante. Assim, existe uma fundamental 

diferença entre os símbolos e as coisas que eles representam. Tal movimento é 

chamado de simbolização convencional segundo Roy Wagner (2010), e se trata 

de um mecanismo semiótico produtor de dois domínios que norteiam a ação 

humana: o Domínio do Inato – dado e objetivo, e o Domínio do Artificial - 

manipulável e inventivo. O primeiro é genericamente conhecido como Natureza, 

o segundo como Cultura. 

O domínio do Inato é a paisagem da causalidade; nela não há intencionalidade, 

subjetividade ou ação, apenas comportamento e leis matemáticas, físicas e 

químicas (Latour, 2012). A natureza apresenta também níveis de emergência e 

complexidade, cujas instâncias são superiores umas às outras não somente em 

grau, mas em gênero. O inorgânico – minerais - seria o substrato mais primordial, 

que acabou por gerar o orgânico, – proteínas, lipídeos e carboidratos – o “tijolo” 

dos organismos. Organismos também vão apresentar níveis distintos de 

complexidade, desde as bactérias até o Homo Sapiens moderno. O homem 

assim é um ser bidimensional, sendo parte do domínio Inato/Natureza e parte do 

dominio Artificial/ Cultura. Tal concepção, segundo Geertz, na maioria das 

teorías antropológicas possui um viés estratigráfico, cuja base de sua 

constituição é Biológica. Esta base, por meio de emoções, pulsões e instintos 

geraria o estrato Psicológico e, por conseguinte, o estrato Social, que mobilizaria 



a produção Cultural (Geertz, 2008). Tal perspectiva, que sustenta então 

determinada continuidade, procura sempre reduzir fenômenos emergentes a 

etapas anteriores, a fim de buscar sua origem e regras geradoras das novas 

constituições. 

Apesar de sua constituição natural, teorias antropológicas sustentam que o ser 

humano transcende-a com um novo tipo de dimensão. O produto secundário, 

constituído por representações, tradição, subjetividade, intencionalidade, 

capacidade de ação e consciência, acabou muito diferente de seu material 

primário bruto. O espírito humano, ou mente, na perspectiva durkeimiana, por 

exemplo, jamais seria contínuo ao mundo, pois existe um abismo entre a mente 

representacional e o objeto real (Durkeim, 1996). 

Este abismo só poderia ser mediado pela aparelhagem universal das categorias 

do pensamento, fruto do social, que por mais diferentes que fossem do mundo, 

visto serem sociais e abstratas, forneceriam aparato representacional capaz de 

lidar com o mundo através da classificação e ordenação do cosmos devido a 

certa solidariedade entre esses distintos domínios. Ou seja, o pensamento per 

si, nessa perspectiva, traz o gérmen da ordenação do mundo pelo inteligível – 

povoado por relações lógicas, hierárquicas e sistemáticas, onde ocorrem as 

representações - sobre a realidade, apresentando-se como caos cognitivo e 

semântico. Tal ordenação 

ocorre a partir das percepções do âmbito sensível – mundo das interações 

empíricas 

através das percepções - pelos sistemas lógicos do inteligível. 

 

Estruturalismo e Pós Estruturalismo, refletindo sobre as teorias na 
interpretação e construção da Miração 

 

O Estruturalismo Levistraussiano preconizou que, no fosso entre natureza e 

cultura existem pontes comunicantes que muitas vezes deixam dúvidas sobre 

sua intransponibilidade. Ao descrever sobre Henri Bergson, ele diz que o filósofo 

possuía certo desejo de apreensão global desses dois aspectos do real, os quais 

ele denomina de contínuo (natureza) e descontínuo (cultura), e que tal 

apreensão se faz 



ora por uma recusa comum em escolher entre os dois domínios, ora por um 

esforço para fazer deles duas perspectivas complementares que conduzem à 

mesma verdade (Lévi-Strauss, 1980). Lévi-Strauss inclui uma nova perspectiva, 

um insaciável ordenamento lógico do mundo realizado pelo inconsciente; esta 

sede construiria o fundamento próprio do homem, da realidade social e dos 

conceitos sobre a natureza. A divisão Natureza/Cultura trata-se mais de uma 

combinação de fatores diferenciais relativos aos critérios inconscientes e lógicos 

de cada cultura, do 

que uma realidade em si. Muitas sociedades separam tais domínios, mas em 

muitos pontos estes se confundem, sejam em práticas, rituais, noções, 

categorias e classificações. 

A natureza é, então, natureza por conta de operações lógicas inconscientes, e 

não por um domínio ontológico real. Isso não quer dizer que o real seja uma 

projeção, mas se trata de um universo passível de ser recombinado de diversas 

formas e manipulado segundo as operações lógicas, e mais que tudo, 

objetificado (Wagner, 2010). O cientista Jacques Monod afirmou em sua obra 

que a natureza só é passível de ser compreendida pela ciência através de 

modelos, que já são recortes arbitrários, constructos simbólico-lógicos; logo, se 

tal natureza existe, haverá sempre uma película embaçante diante do homem 

por conta de sua própria constituição simbólica (Monod, 1971). Ou seja, 

simplesmente ser “real” não significa ser compreensível ou experenciável, já que 

esse pode se apresentar em estado virtual ou imperceptível. O “real” necessita 

adentrar dentro de modelos semánticos humanos para que este se torne Real e 

apreensível para o humano1. Com toda a gama de tratamentos teóricos 

possíveis, a opção teórica desse trabalho se limita ao 

estruturalismo tardio e ao pós-estruturalismo na interpretação dessa “película”. 

A pretensão de uma natureza inata, captada por categorias classificatórias 

objetivasúnicas nessa perspectiva será reconfigurada e entendida na verdade 

                                                        
1  A título de exemplo, os átomos, que até então não eram compreendidos e entraram 
nos modelos abstratos humanos com ajuda de aparelhos e aproximações de outros 
fenômenos já bem conhecidos pela cultura ocidental: O átomo de Ernest Rutherford 
conhecido popularmente como Modelo Atômico Sistema Solar, ou as estruturas 
biológicas que eram incognoscíveis e foram “domesticadas” por categorias da lingü.stica 
e engenharia, por exemplo: a maquinaria genética, DNA mensageiros, Código genético 
etc. 



como “sócioobjetivas”( Durkheim, 1996), como “etno-objetividades” que são fruto 

de demandas, construções e recombinações não somente sociais, mas as 

ultrapassam, mas da lógica e do inconsciente, que opera involuntariamente à 

vontade, foram frutos de inúmeros desenvolvimentos teóricos das disciplinas. 

Estas operações lógicas é que dão forma ao aparelho cognitivo humano da 

mente. Tal idéia relativizou a consciência e a intencionalidade do sujeito, ou seja, 

seu poder de agência no mundo, sendo este uma consequência, e não a causa 

das operações. Como Paul Ricouer afirmou, o sujeito consciente foi substituído 

por uma idéia de hiperinteligência sintática inconsciente (Rocha apud Ricouer, 

2009). Tal inconsciente 

é um inconsciente estruturante, onde as posições, relações, sistemas dos 

significantes e significados, natureza e cultura serão engendradas por 

mecanismos e 

leis que podem ser entendidos pelo antropólogo. 

Com esta pulverização do sujeito existencial e acional vinda do estruturalismo, a 

noção de intencionalidade, ação e consciência do sujeito no mundo começa a 

mudar no cenário teórico conceitual da antropologia. O fosso “sujeito intencional” 

(cultura) e “objeto comportamental” (natureza) adquirem contornos mesclados. 

Para o estruturalismo, a natureza e cultura, o sujeito e o objeto se constituem 

mutuamente, não existindo primazia entre eles. Não são fruto de uma 

continuidade monista evolucionista, tampouco separatista cartesiana radical. 

Natureza e Cultura têm encontros e desencontros (Levi-Strauss, 2009). 

Possuem uma dinâmica relacional paradoxal. Podem ser pensados como 

espaços separados, sendo indissociáveis, mas paradoxalmente inconciliáveis. 

Com isso, as noções de sensível e inteligível ganham novos contornos. Se o 

inteligível possuía um segundo grau de refinamento em relação ao captador de 

dados brutos do sensível, com esta perspectiva, perdem sua diferenciação. A 

inteligibilidade não está somente no inteligível, mas em qualquer sistema capaz 

de relacionar elementos. 

Por anular o poder de agência do sujeito – ou seja, uma intencionalidade 

consciente de atuação sobre o mundo – muitos teóricos alegaram que o 

estruturalismo tinha a noção de um situacionismo transcendente da mesma 

natureza da alma ou da consciência do sujeito, e que apenas deslocava a 

transcendencia deste em relação ao mundo para uma máquina sem conteúdo, 



o operador relacional lógico do inconsciente. Estava inaugurado o debate 

Estrutura X Agência. A pesar de tal dicotomia, muitos autores afirmam que o 

estruturalismo já carregava em si o “gene da mutação” pós-estruturalista, em que 

aquela dicotomia se dilui (Castro, 2008). 

Deste diálogo surge um consenso defendendo que o sujeito é uma estrutura 

dinâmica, não fechada em uma caixa preta inconsciente controladora e 

produtora de signos. Se no estruturalismo tradicional natureza e cultura se 

permeiam, no estruturalismo tardio e no pós-estruturalismo os conceitos de 

estrutura e agencia interagem de maneira dinâmica: incessantemente 

atravessados por “fluxos semióticos, fluxos materiais e fluxos sociais” (Costa 

apud Deleuze & Guattari 2012), ou seja, a noção de relação é ampliada para 

além do inconsciente. Destarte, a natureza pode ser pensada como uma 

complexificação relacional, fruto dos múltiplos agenciamentos das estruturas 

inconscientes e conscientes, individuais e coletivas, concretas e abstratas. Ou 

seja, as estruturas do sujeito e da coletividade em que este se insere, bem como 

suas cercanias, são os agentes de informação e formação 

do que se entende por real. 

Fazendo um outro recorte conceitual estruturalista para além dessa discussão 

da ação do sujeito, ao pensar na natureza como fornecedora de um fluxo imenso 

de significantes em relação ao significado (Levi-Strauss, 2012), 

significante/significado são inseparáveis, formando o signo. Entende-se, aqui 

como significantes os elementos advindos da percepção do mundo sensível, e 

os significados são o modo 

como a cultura e o inconsciente estruturam e dão sentido àquilo que não tinha 

significado (Saussure, 2006). O sensível e o inteligível possuirão lógicas próprias 

para tratar aquilo que lhes advém. No pós-estruturalismo, o regime significante 

pode ser independente do significado. Isso quer dizer que cada domínio possui 

suas dinâmicas per si, além de interagirem entre si (James, 2012). Como Gilles 

Deleuze descreve, sistemas de significação assignificantes, pós-significantes ou 

prósignificantes irão problematizar ainda mais a “confusão” causada pelo 

estruturalismo sobre o sensível e inteligível. Como numa árvore genealógica, 

cada domínio vai ganhando autonomia constitutiva. Guatarri defende que a idéia 

de um Phylum universal abrangendo toda a humanidade e sua maquinaria 

comunicativa é imperialista, pois a noção de Langue e Parole demonstra uma 



tentativa de abranger todas as particularidades dos fenômenos de compreensão, 

comunicação e expressão (parole) a um grande sistema virtual maquínico 

(Langue) que coordena tudo de forma global (Guattarri, 1988). Para Guatarri 

essa perspectiva conserva um teor monoteísta estruturante na analítica dos 

fenômenos humanos. Um fundo universal, organizador e coercitivo dos 

fenômenos particulares, que se portariam como figuras coladas a esse fundo. 

Se de um ponto de vista durkheimiano toda experiência semântica é social 

(Durkheim,1996), pelo ponto de vista levistraussiano toda experiência semântica 

é estrutural, inconsciente e une o significante ao significado. Já pelo ponto de 

vista do agenciamento, o significado é semântico, assim como o significante 

também pode o ser. A noção de independência entre significante e significado 

permeia a noção de agência de Bruno Latour, ou Teoria Ator-Rede, em que as 

coisas (objetos e suas relações) presentes no âmbito social, que o unem e o 

significam, possuem regimes próprios, de natureza distinta da natureza do 

social. Tal perpesctiva pode ser aproximada do “politeísmo” maquínico 

desenvolvido por Guatarri, no qual os sistemas são determinados por 

agenciamentos, onde não existe língua em si, nem universalidade de atos de 

linguagem e modos de compreensão (Guattari,1988), mas 

que estes fenômenos de comunicação, compreensão e simbolização são frutos 

de agenciamentos de uma imensa cadeia de semióticas de todas as 

naturezas(perceptivas, mímicas, gestuais, iconográficas, materiais, sociais etc). 

Dessa forma, os objetos também possuem regime próprio e a capacidade de dar 

liga ao social “autonomicamente” nesta perspectiva. As experiências humanas, 

nesse caso, são diretamente abertas ao mundo (Latour, 2012) e não somente 

fruto de um macro sistema virtual de coordenação. Tais experiências diretas com 

o significante, ou seja, o mundo, ou com um tipo de “mundo”, também seriam 

dotadas de uma “semântica” própria, construídas através de experiências 

sensoriais, dotadas de uma lógica não discursiva, tampouco construídas por 

ideologias préestabelecidas. 

A superioridade da lógica maquínica de inteligível universal se desfaz. Primeiro 

por essa lógica realmente ser etno-lógica e segundo por não ser a única estrutura 

portadora de “lógica”, mas por atuar junto com outras lógicas como a “lógica” 

distinta do sensível, ou melhor, as etno-sensibilidades. Na perspectiva 

préestruturalista, o sensível seria equivalente à “mineração” do mundo, enquanto 



que o inteligível seria a “siderurgia” dos metais extraídos e padronizadores. Na 

perspectiva pós-estruturalista guatarriana, sensível e inteligível são 

“siderúrgicas” de significados, a primeira tratando das experiências diretas com 

o mundo, a segunda mediando os significados inseridos pela cultura, percepção, 

agenciamentos etc. As experiências do “sensível’ e do “inteligível” na verdade 

são maquinismos dos mais diversos tipos, inseridos nos mais diversos contextos 

e extratos, que foram diagramados por um sistema universalizante e 

axiomatizador, cujo intuito é unificar o entendimento da atividade humana 

(Guattari,1988). 

A título de exemplo, o filme “Os Deuses Devem Estar Loucos” (1980) é uma 

ótima amostra sobre tais maquinismos e agenciamentos. A história do filme se 

resume no conflito de uma tribo africana em contato com um objeto inédito. A 

estória começa quando um avião passa por cima de uma aldeia de uma etnia 

africana isolada - os Bosquímanos -, e o piloto do avião joga pela janela uma 

garrafa de refrigerante Coca-Cola. Essa garrafa cai no território da tribo e é 

achada por seus integrantes. Como veio do céu, a tribo em sua cosmologia local, 

crê que foi enviada pelos deuses. Essa garrafa se transforma em um instrumento 

com muitos usos, e no final acaba por ser tornar causa de discórdia, pois toda 

tribo queria usar o instrumento dado pelos deuses para várias finalidades, mas 

havia somente uma garrafa. No final do filme o objeto é jogado fora, pois a tribo 

chegou à conclusão que os deuses estavam loucos por enviar apenas uma 

unidade de um objeto tão útil. Tal ficção demonstra o potencial dos objetos na 

determinação de relação, crenças e semântica e que tais fenômenos são mais 

heteróclitos do que domesticáveis e modelados em uma macroestrutura que 

permeia o mundo e que opera como que uma “Langue”. 

Latour argumenta que, na sociedade ocidental pós-iluminista, as ciencias 

humanas e naturais se empenharam em eliminar tais frouxidões conceituais 

heteróclitas e noções híbridas, como a natureza dotada de subjetividade ou de 

conhecimentos motivados por volições políticas ou teológicas. A ideia de 

neutralidade científica, e de um único sistema de leis, axiomas, pressupostos 

regendo o mundo, obrigou a eliminar qualquer traço de ação ou singularidade 

daquilo que ela investigava. Assim, na cosmologia ocidental, a tentativa de definir 

bem entre aquilo que age livremente e aquilo que somente possui 

comportamento condicionado ganha um viés de verdade, e acaba por exagerar 



a noção de um sistema macroestrutural de leis que coordenam toda a realidade 

e que coage as singularidades. Uma relação de hierarquia na análise dos 

fenômenos se instalará no seio de qualquer pensamento que busque o status 

científico: o particular sempre estará sujeito ao geral. Assim os objetos, as 

relações, as semióticas sempre tenderão a ser analisadas sob o monitoramento 

das macroestruturas subjacentes. A proposta de Guattari defende que não se 

trata de dizer que não existem leis, mas se trata de pensar que existem mais de 

um sistema, tipos, texturas e leis dos mais variados tipos. 

Tal perspectiva nos fornece uma abertura para pensar as relações entre os 

integrantes da religião do Santo Daime e o uso do chá, ou seja, as características 

do agenciamento vegetal nessa religião. Esta pode ser vista pelo viés da crítica 

guatarriana, por possuir uma associação de entidades de diferentes ordens, 

como homens, vegetais e o sobrenatural que interagem entre si, e que fornece 

uma linha de fuga aos macro-sistemas de compreensão da lógica racional 

científica da linguagem universal e da constância perceptiva das dimensões do 

mundo. Na tentativa de criar novos meios explicativos, este trabalho visa não 

franquear os fenômenos ocorridos na religião a macro-sistemas englobantes, 

como a degeneração cognitiva ao atribuir a alteração de consciência à loucura, 

mas como distintos modos, e como micro etno-sistemas. Logo, entender sobre 

os fenómenos acontecidos durante o efeito do chá no indivíduo pode revelar 

muito sobre o caráter singular dessa socius humano-vegetal e sua semiose. 

 

Agenciamento e o Excesso 
 

Os agenciamentos vegetais são vivenciados intuitiva e corporeamente no 

Daime, em processos de modificação afetiva e cognitiva em meio a agitação 

imagética. As chamadas Mirações, na verdade, são bombardeios de visões 

significativas que o individuo apresenta enquanto está sob efeito. Nessas 

visualizações, o sujeito tem constantemente a sensação de estar conectado 

àquilo que vê. É presente na fala dos integrantes que certo ritual é bom quando 

todos estão bem firmes e participando, o que eleva o nível de espiritualidade. 

Quando se fala em imagens, quero denotar então que o Daime amalgama 

imagem e sentimento, imagem e sentido, realizando uma hiper-sinestesia no 



sujeito. 

Na Miração ocorre um regime de produção de sentido intenso e excessivo. O 

mundo é uma fonte de significante e o significado é o seu “engarrafamento”, 

“axiomatização” e “semantização”; no Daime “a fonte se transporta para dentro 

da garrafa”, ou seja, o individuo também passa a ser fonte de significantes que 

ocorrem com o bombardeio de luzes, visões, sensações corpóreas, dentre 

outros. Esse regime pode ser aproximado a uma noção presente na obra 

Levistraussiana do Cru e o Cozido. No capítulo 2 dessa obra, “A sonata dos bons 

costumes”, Lévi-Strauss alega que um grupo de mitos analisados até então 

possuem uma operação semiótica curiosa: invertem elementos que se portavam 

como fundo arquitetural e os 

transformam em figuras elementares, e vice e versa (Levi-strauss, 2004). Se os 

mitos revelam o espírito humano, podemos então esperar encontrar as 

operações cartografadas por Levi Strauss em outras manifestações em que o 

espírito humano “vem à superfície”. Cabe pensar a Miração como que 

mobilizando de duas maneiras os domínios da “natureza” e “cultura”, ou 

etnonaturezas e etnoculturas, que se instalam na “realidade” como Fundo e 

Figura respectivamente, invertendo-os e criando novas complementaridades e 

“mundos”. 

A primeira transformação se dá em relação ao mundo, à natureza. Essa 

realidade física de rigidez ontológica e empírica permite uma constância 

perceptiva desse. As dimensões de profundidade, largura, altura, textura, 

sonoridade, sua constituição químico-física, se portam como um fundo 

arquitetural fixo no qual as figuras subjetivas, o sentido, o eu, a ação, mais 

dinâmicas e etéreas, significam, agem e modelam a realidade. Durante a 

Miração o mundo se torna figura, fornecendo não somente elementos para os 

homens significarem, mas fornecendo entes, presenças, fenômenos que já são 

significações dadas e se apresentam como alteridades intencionais, ou seja, se 

portam como figuras e não como fundo. A subjetividade que se apresenta 

englobada pelo mundo, como subconjunto de um conjunto maior, ou seja, a 

natureza englobante, é invertida nesse processo. O mundo não fornece mais 

dados brutos, padronizados e comportamentais; os dados já chegam ao sujeito 

como mensagens, coordenadas criativas, acionais, que coagem e interagem 

com o individuo. A excitabilidade domesticada do aparelho sensorial engendrada 



pela cotidianidade, presente na homeostase orgânico-nervosa de cada sujeito é 

substituída por uma recombinação incessante de sons, luzes e cheiros. Se no 

pós-estruturalismo o sensível ganhou autonomia, conquistando status lógico, na 

Miração deslocamo-nos ainda mais para o “exterior”- o mundo gana status lógico 

e recombinante a partir do efeito, em que três instâncias lógicas operam 

sincronicamente: O inteligível, o sensível e o “mundo”. 

O segundo tipo de transformação trata-se de um deslocamento que caminha na 

direção inversa do primeiro. Se no primeiro houve uma subjetivação do mundo, 

na segunda há uma mundanização da subjetividade, fazendo-a deixar de ser 

somente uma instância ordenadora, semi-intuitiva e diagramadora do mundo, e 

se transformando numa maquinaria de produção de significantes intuitivos, 

internalizando o fundo - natureza - na figura. Tal processo ocorre nos eventos 

imagéticos, sonoros, táteis e intuitivos que ele vive. Tal experiência tende a 

emancipar o sujeito das percepções físicas do mundo. Se o mundo é a fonte dos 

significantes - como odores, imagens, ruídos, nas Mirações também podem 

ocorrer fenômenos que se apresentam descolados desse direcionamento 

perceptus - conceptus. Não se depende mais apenas de uma fonte externa – o 

mundo – pois, a fonte de significantes se internaliza no ator. Tal fato ocorreu-me 

quando em determinado Trabalho, ouvi um melódico dedilhar de violão. Estava 

de olhos fechados e, quando abri, não havia ninguém tocando o instrumento, e 

o som continuou por mais um tempo e parou. Relatos semelhantes, tais como 

ruídos que não foram feitos fisicamente, odores de moléculas que não estavam 

ao redor do sujeito e até sensações cutâneas fazem parte do repertório de 

testemunhos de quem já vivenciou variadas Mirações. 

O interior do sujeito se porta como o mundo, fornecedor de fenómenos 

“empíricos”; o mundo externo, fundo, se inverte e se transforma em individuo e 

figura. Daí, surgem muitos relatos nos quais as pessoas afirmam sentir-se um 

com o mundo, uma reconexão total com a “natureza”, com um aspecto de 

dissolução do Eu. O Eu virou o Mundo e o Mundo virou o Eu. Processos de 

visualizações de olhos fechados, de audição de sons que não estão ocorrendo 

no âmbito físico, de toques sem ação mecânica, assim como vivências de 

fenômenos onde o mundo se apresenta com intencionalidade, de forma onírica 

ou tendendo a aparecer semelhante a percepções deste em estados não 

alterados, apresentam um novo tipo de estar no mundo, e do mundo estar. 



De acordo com os integrantes da religião, quanto mais o individuo aprende a 

lidar com o chá, fazendo suas dietas específicas, se “santificando” e seguindo 

sua doutrina, maiores e mais complexos serão os níveis semânticos em que o 

ator irá se envolver quando ingerir a bebida. As experiências sensoriais e 

imagéticas do Daime, em suas ontogêneses de efeitos, inversões e fenômenos 

produzirão um regime de semântico diferenciado. 

Muito semelhante ao mito, a Miração parece ser a expressão do espírito humano, 

e não uma alucinação ou uma degeneração do espírito. Os integrantes do Santo 

Daime não acreditam estarem numa “onda”, ou “doidões”, pelo contrário; 

acreditam acessar esferas da realidade não disponíveis, mantidas em segredo 

em um estado mais desenvolvido da existência. Como Lévi-Strauss descreveu 

no final de “O cru e o Cozido”, a Ciência significa o mundo por meio do espírito, 

o Mito significa o espírito por meio do mundo (2004). A Miração talvez possa ser 

aproximada e conceituada, de maneira rascunhar, como um modo experimental 

semântico não estático, que desloca e transforma as categorias lógico-racionais 

que o espírito impôs ao mundo e a si mesmo. Tal sistema demonstra o potencial 

heterogêneo dos sistemas de significação humano. 

 

Modo de Agenciamento e Paralelismo 
 
Se, para Latour, o social não se explica por si, precisando da noção de agencia 

para daí pensar a relação humana com não humanos, pensar a agência da 

Miração necessita-se de um passo além. Segundo o autor, o não humano 

geralmente cai no esquecimento, dificultando a explicação do agenciamento e, 

por conseguinte, a pesquisa do sociólogo (Latour,2012). Objetos são 

esquecidos, documentos são arquivados, etc. Contudo, ao pensar a agência de 

não humanos animais, por exemplo, que já possuem manifestações 

comportamentais, emotivas e sensitivas diferentes de um copo ou uma faca, fica 

nítida a necessidade de uma diferencianção dos tipos de agenciamentos que 

podem existir. 

Pensar sobre uma planta psicotrópica é uma situação particular, visto que nesse 

caso a planta possui princípios ativos que interagem com o cérebro. As 

mudanças sensitivas, cognitivas, semânticas e orgânicas acontecem no sujeito, 

querendo ou não. São invasivas no bom sentido do termo. Possuem uma 



atividade incisiva, por conta da potência dos alcalóides. A vivência destes efeitos 

fenomenológicos é, em muitos casos, considerada como verdadeiras epifanias 

e contatos com o divino. Como pensar uma agência com essas características? 

Como supracitado, não se trata de uma antropomorfização de eventos, ou um 

tipo de fenômeno alucinatório. Trata-se de um regime de aprendizado de 

experiências que não são mediadas pela ideologia pré-estabelecida ou das 

modalidades abstratas científicas e racionalizantes O indivíduo parece não 

utilizar o aprendizado/memória como pré-requisito para ter as visões, pois está 

preso a um momento de produção de fenômenos no presente; isto demonstra o 

caráter desprendido da experiência desta ideologia préestabelecida. 

Ainda que haja relatos de vivencia de cenas passadas – uma espécie de 

regressão, conforme relatos – estas cenas são vivenciadas no presente, e muitas 

vezes possuem caráter emocional diferenciado. As cenas vêm a despeito da 

vontade do indivíduo, ou seja, há uma alteridade imagética e sensorial. Isso pode 

explicar o fato de que pessoas que estão há anos usando o chá, têm em algum 

momento uma Peia, ou seja, visões e sensações ruins, a despeito de sua 

situação emocional. O indivíduo tem sempre a sensação de estar no “modo 

gerúndio” do tempo, ou seja, em uma ação contínua, que está, esteve, ou estará 

em andamento, ou seja, um tempo não finalizado. O Daime, então ganha um 

caráter de imprevisibilidade. 

Nos próprios ritos o paralelismo se faz presente, através da estrutura dos 

Trabalhos; canta-se, dança-se, ingere-se o chá, tem-se Mirações, tudo em uma 

ordenação difícil para quem não faz parte da religião. O paralelismo dos eventos 

deixa a experiência rebelde à noção de um tempo seqüencial – passado, 

presente e futuro. Tudo é presente e um campo aberto para ação do mundo, do 

sujeito e dos agenciamentos, em um tipo de virtualidade. 

 
Subjetividade e Alteridade- Daime, O Professor 
 

A noção que a própria subjetividade é um território (Nascimento apud Rolnik, 

2012), a constitui de um aspecto dinâmico. Como todo território, pode ser 

englobado ou englobar outros. As ditas experiências de expansão de 

consciência na Miração, podem ser entendidas da mesma forma, ou seja, 

funcionam como um complexo englobante de subjetividades alteras. Isso pode 



ser visto em vários hinos cantados, como o que segue: 

“Todos Seres se aproximam 
À santa cruz que aqui está 

(...) 
Viva o Divino Pai Eterno 

Viva a Rainha Iemanjá 
E viva todos os Seres Divinos 

Que aqui estão a iluminar.” 
Hino: Eu chamo a força do cipó/ Hinário:Chico Corrente 

 

Como Rolnik escreveu: “As subjetividades, independentemente de sua morada, 

tendem a ser povoadas por afetos dessa profusão cambiante de universos; uma 

constante mestiçagem de forças delineia cartografias mutáveis e coloca em 

cheque seus habituais contornos” (idem). A “natureza”, como um fundo 

continente restrito de leis, reações, comportamentos mecânicos e físicos, não é 

anulada na Miração, mas a maneira como é diagrama é ressignificada, revelando 

outros tipos de diagramações, no entendimento de que cada reação do mundo 

natural é um evento 

digno de admiração e complexidades imanentes. Admiração é outra palavra 

chave para os efeitos psicoativos da planta. A admiração não é negadora da 

maquinação ecológica ocidental da natureza, antes disso, como dito acima, em 

inúmeros discursos, vi muitos integrantes discorrerem sobre leis científicas, não 

no sentido redutor, mas no sentido de que eram eventos que ocorriam 

paralelamente em mais do que uma realidade. A “natureza” é tida como 

multidimensional, logo sem uma instância privilegiada, ou macro estrutura 

ordenadora do cosmos, cristalizada, esta se torna imprevisível. 

 

Conclusão 
 

De um ponto de vista da mente lógica e representativa, o sensível fornece 

material empírico como formas, ruídos, sons, tonalidades para o inteligível 

organizálos e hierarquizá-los a fim de construir os sistemas lógicos do 

pensamento. Desse pensamento lógico organizado e formado socialmente, as 

Mirações poderiam ser vistas como um momento de ausência de juízo. No 

desenvolver das teorías antropológicas e em áreas afins, o sensível ganhou 



autonomia e lugar na produção de sistemas significativos ao lado do inteligível. 

Pensar em uma maquinaria do sensível, ativa e produtora, não significa resumir-

se ao empirismo, visto este ainda ser tutelado pelo inteligível, mas antes repensa 

a relação de estruturas monoenglobantes em analises de fenômenos de outras 

naturezas (Guattarri, 1988). Essas experiências, segundo Deleuze, são sentidas, 

e não intelectualizas ou reconhecidas (Deleuze, 1998). Tal perspectiva 

enriquece a noção de agência, na qual os não humanos podem interagir em 

outros modus operandis, em tipologias de relações ainda a serem esclarecidas, 

e não somente tuteladas pelo inteligível lógico racional. 

Como Roy Wagner explicitou, a antropologia está disposta a relativizar o 

subjetivo, mas não disposta a relativizar o objetivo (2010). Pensar que a noção 

de subjetivo e objetivo são frutos de um processo semiótico retira a noção da 

“planta falar” da metaforização antropomórfica, antes revela que a língua e 

linguagem não é Una, mas Pluri, assim também como o aprender e o ensinar. 

O Daime fala, mas por um idioma diferenciado: cinético-imagético, sensitivo, 

acional e onírico, onde figura e fundo se invertem a todo instante. As relações, 

os termos, o que é visto, ouvido e sentido, todos os fenômenos de consciência 

alterada, possuem um tipo de ordenamento do “mundo” distinto das 

hierarquizações do inteligível. A intencionalidade parece ter a ver com o nível de 

eficácia simbólica de tal evento; o movimento imagético sempre tende a colocar 

no lugar elementos que não estavam. Parece algo certeiro, como um operador 

de mentes desarranjadas. 

A noção de agência, da “inteligibilidade” do sensível e do caráter heteróclito da 

semiotização humana abriu campo epistêmico permitindo descobrir faces 

ocultas de fenômenos que até então eram somente fetichizados ou tutelados por 

metadiscursos ou metaesquemas, permitindo serem tratados agora como 

realidades/virtualidades singulares que possuem uma dinâmica própria. A 

relação homem-planta pode ser considerada também como a relação planta-

homem, demonstrando o papel ativo desse vegetal para os integrantes da 

religião e da virtualidade vivenciada da Miração. Na verdade, a transformação 

de Fundo em Figura começou há muito tempo, quando as duas espécies de 

plantas separadas e camufladas em uma floresta, foram unidas, tornando-se 

uma figura ativa produtora de novos regimes semânticos. 
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