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RESUMO

Neste trabalho de Narrativa Histórica pretendi percorrer o caminho de investigação sobre linhagens

de religiosidades forjadas pelo  “caldeirão dos seringais”  no cenário da tríplice-fronteira Bolívia-

Brasil-Peru. Evento, este, conhecido como “ciclo” ou “febre” da borracha, cuja cronologia pauta-se

por  registros  entre  os  anos  de  1879  e  1945,  quando  a  produção  da  borracha  amazônica  teria

alcançado e findado, respectivamente,  padrões de produção industrial  em larga escala.  Episódio

marcado por  rupturas,  fissões,  tensões  e  uma busca  incensante  dos  atores  em reconstituir  suas

próprias  narrativas  de  vida  em meio  ao  deslocamento  identitário  em que  estiveram  inseridos.

Porquanto, trata-se de um episódio que abriu a primeira grande leva migratória de trabalhadores

brasileiros em  busca  de  “uma  vida  melhor”,  longe  do  jugo  sob  o  poder  de  castas  coloniais

dominantes: a diáspora nordestina. De tal forma, defendo a tese de que são estas tramas híbridas e

diaspóricas que fizeram o “caldeirão da ayahuasca” fervilhar com a pujança que forjou a ‘Cruz de

Juramidam’ na formação do “Daime”, por mãos de retirantes de um  outro Brasil… em especial,

peregrinos do Maranhão e “além da fronteira”.  Eis, portanto,  as noções primevas do enunciado

deste  manuscrito:  «A Diáspora de  Juramidam – Tramas híbridas  de  formação do ‘Daime’ pela

Narrativa En’cantada de Raimundo Irineu Serra».

Palavras-Chave: Tramas  narrativas,  ‘religiosidades  híbridas’ e  ‘diáspora  nordestina’;  pajelança

afro-amazônicas,  catolicismo popular  e  linhagens encantadas;  tradição  e  tradução;  resistência  e

agenciamento; pensamento, imagem e pragmática íntima; oralidade e escritura.



ABSTRAIT

Dans ce travail de récit historique, j’avais l’intention d’explorer le chemin de la recherche sur les

lignées religieuses forgées par le “chaudron des plantations d’hévéa” dans le scénario de la triple

frontière  Bolivie-Brésil-Pérou.  Événement,  selon  ce  qu’on  appelle  “cycle”  ou  “fièvre”  de

caoutchouc,  dont  la  chronologie  est  guidée  par  des  documents  entre  les  années  1879 et  1945,

lorsque la production du caoutchouc et Amazon ont atteint findado respectivement les modèles de

production  industrielle  en  grande  échelle.  Episode  marquée  par  des  ruptures,  des  fissions,  les

tensions et  la recherche de incensante des acteurs de reconstituer leurs propres récits de vie au

milieu du changement d’identité dans laquelle ils ont été inscrits. Parce que, il est un épisode qui a

ouvert la première grande vague de migration des travailleurs brésiliens à la recherche d’une “vie

meilleure”, loin du joug sous le pouvoir des castes coloniales dominantes: la diaspora du nord-est.

De cette façon, ils font valoir que sont les cadres, hybrides et diasporique qui ont fait le “ayahuasca

pot” bouillonnant avec une force qui a forgé la “Cross Juramidam” dans la formation des mains

Daime par les mains de retraitants d’un outre Brésil… singulièrement, les pèlerins du Maranhão et

au-delà de la frontière. Enfin, ce sont les notions initiales de l’énocé de ce manuscrit: «La Diaspora

de Juramidam – Trames hybrides de formation du ‘Daime’ par Narrative En’cantada de Raimundo

Irineu Serra».

Mots-clés: Parcelles  narratives,  ‘religiosités  hybrides’ et  ‘diaspora  du nord-est’;  pajelance afro-

amazoniens, catholicisme populaire et les souches enchantées; tradition et traduction; résistance et

agence; pensée, image et la pragmatique intime; oralité et écriture.
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PPRÓLOGORÓLOGO

A DIÁSPORA DE JURAMIDAM

Um jovem nascido no Maranhão zarpa num navio rumo ao desconhecido.  Quais

seriam seus  sonhos?  Seus  medos… –  sua  sina?  O  que  será  que  esperava  do  mundo  ao

embarcar no rio caudaloso da vida e desaguar na Amazônia aos pés dos Andes? Quais seriam

seus  passos  rumo  ao  encontro  com  a  «ayahuasca»?  À  travessia  com uma  bebida  de

ancestralidade  ameríndia  sagrada  na  América  do  Sul…?  Quais  trilhas  e  encruzilhadas

atravessou rumo ao Eterno em seu íntimo? A final, quem foi Raimundo Irineu Serra? Quem é

Juramidam? Quais passos acompanharam seu devir no tempo? Quais rastros constituíram o

carácter  do  «Imperador  Juramidam»,  o  ‘mestre  fundador’ do  Daime?  Qual  o  legado  do

«Velho General»? Eis que os vejo, Irineu e Juramidam, como poetas…, e sua poética navega

por versos entre os mundos do Logos, do Mythus e do Aeon – navega por dobras vazias das

«portas da percepção» entre a razão, o mito e o tempo…

Eu canto nas alturas

Eu canto nas alturas
A minha voz é retinida

Porque eu sou filho de Deus
E tenho a minha mãe querida

A minha mãe que me ensinou
A minha mãe que me mandou

Eu sou filho de vós
Eu devo ter amor

Com amor tudo é verdade
Com amor tudo é certeza

Eu vivo neste mundo
Sou dono da riqueza

A minha mãe é a lua cheia
É a estrela que me guia

Estando bem perto de mim
Junto a mim é prenda minha

A riqueza todos têm
Mas é preciso compreender

Não é com fingimento
Todos querem merecer1

1 Hinário “O Cruzeiro Universal” de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 40: “Eu canto nas alturas” (p. 49). Disponí-
vel em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Por referência:  “Edição
oficial do CICLUMIG – Flor do Céu – 31-3649.6292 / Correção de texto feita em junho de 2005 a partir da revi -
são de Dona Percília Matos da Silva, zeladora do hinário” (p. 02). Padrão cântico do hino: repete-se os dois últi-
mos versos duas vezes, deste modo, uma vez toda a estrofe; tempo médio de 06 min. de execução ritual.
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Nascido em São Vicente de Ferrer, interior do Maranhão, o líder espiritual e fundador

da vertente religiosa contemporânea conhecida como ‘Linha do Daime’, era descendente de

uma  numerosa  família,  filho  de  Sanches  Martinho  de  Matos  e  Joana  Assunção  Serra.

Primogênito, fora batizado com o nome de Raimundo Irineu de Matos, herdando o sobrenome

de seu genitor paterno: ‘Matos’. O casal Sanches e Joana viria a ter outros dois filhos homens

e quatro mulheres, completando sete rebentos no lar do Maranhão.

As passagens sobre sua primeira infância são dispersas e possivelmente tenham se

perdido no vácuo do tempo por  falta  de  registro,  todavia,  ainda  nos  cabe o empenho de

imergir à investigação. Sabemos, por relatos orais dos pioneiros na história do ‘Daime’, que

ainda garoto seu pai  falecera,  indo morar  com um casal  de tios  de quem era afilhado:  o

padrinho  Paulo  Serra,  irmão  de  sua  mãe,  e  madrinha  Raimunda  Castro  Serra,  mantendo

residência em sua terra  natal.  A priori,  Raimundo Irineu adotara o sobrenome ‘Serra’ em

respeito ao padrinho que lhe criou como um filho. Nascido em algum 15 de dezembro no final

do século  XIX, o  jovem garoto  se  criou  na roça  com influência  do catolicismo popular,

crescendo  também cercado  pelas  ‘Festas  de  Crioulas’,  dos  ‘Tambores  de  Mina’ e  outras

manifestações da «Encantaria Sagrada» do Maranhão, tais como a ‘Festa de São Gonçalo’ e a

‘Festa do Divino Pai Eterno’, muito antigas a amplamente populares na Baixada Maranhense

(Ferretti, M., 2014). Seu ano de nascimento geralmente fora descrito em 1892, todavia, outra

fonte nos apontou dois anos antes: 1890 – conforme adiante veremos com a acuidade pertinaz.

Vencendo as adversidades humanas, Irineu se fez um guerreiro valoroso e vivenciou

o «Sagrado» em sua travessia, acabou por deixar um legado espiritual reverenciado à além do

Brasil também como sagrado. Legado que se sistematiza nos versos de sua poética de vida –

hoje, recordado com estima, carinho e admiração por milhares e milhares de corações entre

discípulos/as e devotos/as. Ainda em vida tornou-se um mito, fator que demonstra o vulto

alcançado por um homem que viveu com dignidade e honra a travessia que lhe coube. Acima

de tudo, registra-se nos anais do tempo que sua autoridade é recordada como a de um líder

religioso que soube ensinar aos seus seguidores e suas seguidoras, os preceitos elevados de

sua ‘Missão Espiritual’: a busca pelo aperfeiçoamento constante da condição humana através

de uma conduta que é lembrada como  séria  e  responsável  nos embates da vida e no uso

sacramental  da ayahuasca.  Compreendo  que  ao  nos  aproximarmos  por  via  de  narrativas

sagradas  acerca  dos  caminhos  percorridos  por  Irineu  Serra,  seus  companheiros  e  suas

companheiras de origem, temos melhores oportunidade de vislumbramos uma aproximação

com as rememorações e recordações (Benjamin, 1993) de suas experiências de vida.
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Delas,  podemos  extrair  lampejos,  fagulhas,  dos  valorosos  aprendizados  que  tais

atores  vivificaram  e  que  os  transformaram  no  teatro  da  história  (Deleuze,  1988-1997).

Ressalvo,  sobretudo,  que  não  busco  confrontar  o  mito  sagrado  de  nenhuma  fé.  Nem

desmereço a crença de nenhuma comunidade. Simplesmente busco um diálogo humano com a

experiência de seres humanos que souberam erguer com maestria em suas travessias, o saber

herdado  do  xamanismo  e  das  pajelanças  com a  ayahuasca,  nome  pelo  qual  uma  bebida

sagrada ameríndia é amplamente conhecida a partir da fronteira que aproxima a Amazônia e

os Andes. A questão sobre a possibilidade dos pais de mestre Irineu terem sido escravos no

Brasil  ou  ele  próprio  quase  ter  nascido  sob os  grilhões  desta  cruel  insanidade,  em nada

diminui a imagem do líder. Mais adiante em sua jornada, a realidade enfrentada nos seringais

fora a mesma de milhares de outros retirantes nordestinos que tiveram uma condição análoga

à escravidão. Ser humano e ser grande, um valoroso legado que ele nos deixou em reverência

à travessia percorrida com a bebida de sacralidade de pajés  e xamãs em meios  às piores

adversidades do sistema internacional de exploração erigido pela borracha crua da Amazônia.

Ao buscar tecer uma narrativa que se imante à poética da Diáspora de Juramidam

inscrita na formação do ‘Daime’, de modo algum compreendo que sua trajetória humana em

nada desmereça o valor de suas pegadas míticas… – nos registro de sua própria escritura, este

singular personagem da história brasileira haveria de expressar suas buscas e suas angústias:

Perguntei a todo mundo

Perguntei a todo mundo
Por onde vai o caminho
E ninguém me respondeu
Vou viajando sozinho

Deus na frente Deus na paz
Nas altura(s) onde ele está
Vou viajando com Deus
Um dia eu hei de chegar

Jesus Cristo vai comigo
Vai na minha companhia
Para um dia eu entrar
Dentro da soberania

Todo mundo quer ser grande
Me deixaram eu ficar só
Fico com a virgem Maria
Estou com a força maior2

2 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 94: “Perguntei a todo mundo” (p. 118).
Disponível em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição ofi-
cial do CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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Destarte, junto à travessia de Raimundo Irineu Serra, busco compreender a esfera

humana  de  pioneiros  e  pioneiras  na  travessia  com  a  ayahuasca  no  Brasil  urbano.

Primordialmente,  maranhenses  que  ao  lado  de  Juramidam  deram  um  batismo  cristão  ao

“Vinho das  Almas”,  à  “Videira  dos  Mortos”,  à  ayahuasca:  pela  Narrativa  En’cantada  de

Juramidam, o «daime»3.

Por vários caminhos e descaminhos, através dos cenários dos seringais (Reis, 1997),

entendo que a ayahuasca começou a penetrar na cultura de centros  urbanos,  brasileiros e

internacionais,  por  meio  de  procedimentos  adscritos  pela  literatura  enquanto  hibridação

cultural  (Canclini,  1990)  entre  diferentes  segmentos  de  religiosidades  afro-ameríndias  e

católicas  inseridas  no  curso  migratório  da  «diáspora  atlântica».  Metáfora  lançada  ao

pensamento  histórico  por  meio  de  uma releitura  do  termo abstraído,  por  Stuart  Hall,  da

literatura  e  tradição  judaicas,  perante  narrativas  sobre  êxodo  forçado,  cativeiro  e

holocausto/genocídio. “Diáspora”, esta, aplicada ao estudo da dispersão africana, em especial,

através das rotas atlânticas, mas também trabalhado em situações de culturas asiáticas. Agora,

tantas  outras  diásporas:  nordestina,  amazônica,  brasileira,  sul-americana…:  conceito  em

referência ao deslocamento de identidade em situações de desterritorialização prementes em

fluxos migratórios4. Por sua vez, estas linhagens encantadas referem-se a variados segmentos

de culturas ameríndias, bem como, africanas, que expressam percepções de “encantamento da

natureza” por diferentes níveis. A priori, noções de relações não-dicotômicas entre «Deus» e

«Mundo»,  mui  fortemente  presentes  nas  visões  de  mundo  comuns  às  religiosidades

afroameríndias brasileiras (Ferretti, M., 2000; Ferretti, S., 2013). Porquanto, poderia ser, esta,

uma diáspora de linhagens encantadas entre o Maranhão e o Acre?

Eis a história a ser contada…

Antes, porém, venho deslindar os parâmetros gerais da concepção de escrita por um

estilo em “Tramas Narrativas”. Por estas primeiras assertivas, elucido que a noção de Prólogo

3 Em vistas à distinção gráfica entre os significantes da terminologia referente à linhagem do «Daime» e à bebida
indígena “batizada” com a mesma pronúncia de «daime», ressalvo a influência da leitura de Jacques Derrida
acerca da concepção em que “arqui-escritura” aparece como “presença cultural do movimento da linguagem
quando o significado funciona como significante e apaga-se a si mesmo em sua produção” (DERRIDA, 2008, p.
134). Portanto, concebi os critérios a seguir arrolados: (a) «Daime», com inicial maiúscula, distinção à designa-
ção do nome da vertente fundada por Raimundo Irineu Serra; (b) «daime», com inicial minúscula e grifado em
itálico, trato o homônimo da vertente, atribuído primeiro à ayahuasca pelo fundador, em tese, por alusão a um
preceito divino de rogativo, “dai-me”, o que representaria, no campo moral-discursivo, um gesto de humildade,
sujeição e submissão à divindade; (c) «daimista» diz respeito aos elementos de pertencimento identitário (Serres,
2000), materiais e simbólicos, circunscritos às práticas culturais do «Daime» em comunhão do «daime». Estudos
correlatos ao tema serão tratados no decorrer do texto e problematizados ao final, inclusive, sobre o caráter divi-
no atribuído por Irineu à sua língua falada (Deshayes, 2006), de matriz luso-afro-ameríndia: afro-cabocla – afro-
maranhense (FERRETTI, S., 2012).
4 Em referência: HALL, Stuart. “Da diáspora: identidades e mediações culturais”. Belo Horizonte: UFMG, 2013.
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que articulo, por referência, traz o campo léxico e sintático de ser “aquilo que se diz antes”5:

em grego,  «prólogos»;  em latim,  «prōlogus/prologui»6.  Bem como,  faz-se  por  influência

literária,  em especial,  de clássicos do antigo teatro ateniense,  como a  parte inicial de um

acontecimento  ou  primeira  parte  da  tragédia,  em  forma  de  monólogo  ou  diálogo  de

personagens: “Designava, na tragédia grega, a parte anterior à entrada do coro e da orquestra,

na qual se anunciava o tema da peça. Por extensão, passou-se a denominar prólogo o texto

que precede ou introduz uma obra […]” (MOISÉS, 2004, p. 371). Em consonância,  tal é

também a definição etimológica de Aurélio Buarque de Holanda (2017): um prólogo é um

“texto que antecede a parte principal de uma obra literária”; diz respeito ao “primeiro ato de

um drama” – de uma trama narrativa “em que se representam acontecimentos passados antes

da ação principal”7.

Prepus em começar esta Dissertação por um prólogo. Muitos podem me perguntar

porque,  em  uma  dissertação,  ao  invés  das  tradicionais  “marcas  de  tese”,  começo  pelo

Prólogo, que é um tipo de discurso em que o narrador conta os antecedentes do “auto” que

será apresentado e que, em vias de regra, costuma ser utilizado em publicações quando o

trabalho,  uma  vez  tendo  passado  pelos  crivos  externos  das  Bancas  Examinadoras,  é

transformado em “livro”? Destarte, esta perspectiva relaciona-se à concepção de «Narrativa

Histórica» em curso, pelo viés de aproximação da escrita com o tema em estudo através do

estilo de uma ‘estética transversal’ – o estilo de uma  «Poética Narrativa»8. Embora, talvez

não  totalmente  imprescindível  à  tessitura  de  um  «Trabalho Monográfico» deste  nível  de

ensino, à trama que pretendo narrar, almejo que o Prólogo permita, possibilite, um primeiro

enlace de leitores e leitoras com os aspectos de maior relevância nos enredos históricos em

tratativa. Em primeiro, ressalvo um dos elementos mais sui generis do tema: o ‘Daime’, em

face oculta, guarda um forte segredo de sua gênesis sob um singular símbolo profético cristão,

em especial, nas inscrições do mistério  contido nos dois braços da “Cruz de Caravaca”, tão

importante  em  um  passado  distante  da  cristandade  primeva,  agora,  transmutada  e

ressignificada nos recônditos da floresta amazônica. Eis a importância da cruz que Juramidam

(re)batizou como “Santo Cruzeiro”. o campo doutrinário d

Com a proposta de um estilo de escrita em “Tramas Narrativas”, busco apresentar o

tema pelo desenrolar do enredo por meio da concepção de transversalidade (Deleuze, 2005):

o diálogo entre enunciados e postulados da narrativa. Esta é razão desta secção ter iniciado-se
5 Por referência: “Do grego πρόλογος = προ-, antes + logos/λόγος, palavra” ( KOUTANTOS, 2008, p. 147).
6 Em referência: Figueiredo, 1899. Disponível em «http://dicionario-aberto.net/dict.pdf». Acesso em 28/11/2018.
7 Disponível em «https://dicionariodoaurelio.com/prologo». Último acesso em 28/11/2017.
8 Por influência dos escritos de Zaratustra. Por referência: NIETZSCHE, Friedrich. “Assim Falou Zaratustra: um
livro para todos e para ninguém”. Tradução de Mário da Silva. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
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por uma  gradativa apresentação  dos enredos, pela via de uma abordagem que busquei ser

menos densa por critérios de uma escrita pouco “analítica”. Mas sim, mais aberta à estética

narrativa  (Benjamin,  1993)  de  interação  e  diálogo  por  vários  níveis  às  linguagens

intertextuais e imagéticas, que influem no texto com figuras de linguagens de interação entre

o “nativo” e o “erudito”. Metodologia inspirada a partir da noção de escrita que aproxime a

leitura às tramas narrativas do tema numa linguagem mais próxima de seus códigos pelos

perceptos e afetos  (Deleuze,  2005; Machado, 2009) dos narradores do enredo. São, estes,

tecelões e tecelãs de  «tramas ontológicas» por  «teias interculturais»:  filhos  e  filhas  de uma

natureza anfíbia.

Penso  esta  abordagem permeada  pela  intenção  de  um  olhar  mais  aberto  (quiça,

aprazível, ou, deleitável), em minha condição de observador e narrador. Um olhar que busque

não ser o Juízo da “condição alheia”, mas, sim, que busque ser justo ao olhar, antes, à beleza

poética da Diferença no Outro, invés de lançar mão da Palavra à atacá-la. Que busque não

julgar os referenciais do Outro por serem diferentes dos referenciais com que minha educação

foi admoestada a tratar enquanto familiares, enquanto “meus”. Um olhar que se paute, em não

sentenciar a condição do Outro à indiferença, ao desprezo, ao escárnio. Mas, antes, um olhar

ético  fundado pelo compromisso de respeito  às  travessias  humanas,  as  que se constituem

ligadas, umbilicalmente, às premissas culturais, civilizatórias, que as cosmologias (Langdon,

1996; Viveiros de Castro, 2006) das linhagens – “tradições” – caboclas formulam como atos

de resistência e agenciamento perante o «Poder» (Deleuze, 1995; Giddens, 1981). Respeito,

sobretudo, à capacidade de  transvaloração da tragédia  (Zaratustra/Nietzsche, 1998) através

de referenciais de pertencimento (Serres, 2000) e procedimentos éticos que as matrizes afro-

ameríndias forneceram e fornecem aos atores destes enredos históricos.

Por pensar  assim,  concebo as concepções  de  Prólogo  e  Preâmbulo, análogas aos

primeiros fios que antecedem às tramas e suas espirais de uma ‘Teia’ em pontos equidistantes

do  «espaço sagrado»  da  Diáspora de  Juramidam  na formação do ‘Daime’.  As  primeiras

linhas de pensamento que se cruzam no vazio entre extremidades temporais à espiral central

da travessia de Raimundo Irineu Serra com a ayahuasca no mundo da vida (Nietzsche, 1981-

2006a-2006b).  Duas  secções  que  permeiam os  aspectos  principais  das  tramas,  através  de

abordagens inicias na ‘Teia’ de uma que escrita busca trazer para si, aquilo que antes “estava

distante”, que pertencia “apenas” ao outro, que ainda não havia sido experimentado. Prisma,

este, primordial à tessitura da escrita ligada à concepção de narrativa histórica formulada por

Walter Benjamin (1993), enquanto ato criativo de luta contra o perigo do esquecimento que
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ameça a memória. Em similitude, o  perigo de morte  que ameaça os elos com o passado ao

atacar a permanência de suas recordações mais íntimas e sagradas…

Por tal, a problematização central que intento abordar de modo diluído no estilo de

uma narração inspirada às clássicas de outrora, em que o mito não era sinônimo de “mentira”

ou “demência”, mas sim, um enunciado da cultura de seu povo, uma inscrição da poesia de

vida de uma comunidade – um  postulado  das aspirações de uma determinada comunidade

cultural em seu meio natural. Não o caráter de um “mito fajuta”, um “gigante com pés de

barro”,  pelos  dizeres  do  velho  Zaratustra  em  sua  diáspora  sem-fim  em  meio  à  tragédia

civilizatória. Mas sim, os caracteres do “mito narrativo” enquanto filho do  «Mythus»  – um

modo de percepção e compreensão da experiência vivida tão digno e pertinaz à racionalidade

da  condição  humana  quanto  o  «Logos».  Alguns,  pintados  e  cantados  como o  mais  belo

«Espírito» de seu «Tempo». Algumas, amadas e louvadas como a mais bela «Rosa do Jardim»

– com a licença poética.

Ainda,  relevo  que  poucos  temas  despertaram  tão  grande  polêmica  na  sociedade

brasileira, nos últimos anos, quanto à ayahuasca, uma  bebida sagrada  (Amaringo & Luna,

1999) com visões mágicas (Eliade, 1991) em cosmologias xamânicas (Langdon, 1996) entre

algumas  estirpes  de  culturas  originárias  da  América  do  Sul,  em  grande  parte,  as  que

circundam os altos lagos e os grandes rios com que os Andes e a Amazônia se entrelaçam

(Borges,  2012):  uma  substância  capaz  de  provocar  intensos  efeitos  neuroquímicos  à

percepção  psicossensorial  (Callaway  et  al.,  1999),  considerada  de  «natureza  divina»  e

«nobreza  sagrada»,  semelhante  a  uma  «poção  de  encantamento»  (Taussig,  1993),  por

ancestralidades que atribuem-lhe efeitos sacramentais e purgativos (Mercante, 2012).

Ao pensarmos as tramas deste caso, algumas questões se colocam: o despertar de

interesse pela ayahuasca, desde o campo privado das famílias à institucionalidade do Estado,

indicaria o que? Faço um primeiro apontamento sobre a perspectiva de existência de um certo

incômodo ante a presença dessa prática religiosa no mundo urbano brasileiro. Que incômodo

seria esse? Seria o medo do ‘elemento perigoso’ provindo da floresta ou o estranhamento do

‘rito  exótico’  praticado  pelas  ditas  ‘seitas  daimistas’9?  Por  certo  que  o  fato  de  um

agrupamento  com  identificação  religiosa,  ao  praticar  um  ato  de  fé  fundamentado  na

sacralização e ingestão de uma  ‘bebida sagrada’ à  ancestralidade ameríndia, similar a uma

“poção  mágica”  capaz  de  provocar  mudanças  no  modo  ordinário  de  percepção

9 Prepus por manter esse termo, ciente das críticas que poderiam ensejar, porque considero que se trata de uma
comunidade em que toda a construção daquilo que pejorativamente é caracterizado enquanto “seita”, compreen-
do que se deu posteriormente ao falecimento de Irineu, uma vez que durante sua travessia identifico a experiên-
cia como uma comunidade agrícola e seu respectivo ethos – modo de vida.
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psicossensorial,  cause  interesse,  espanto  e  tantas  outras  reações  possíveis  perante  o

desconhecido e o temor, seria perfeitamente compreensível.

Por  outro  lado,  essa  constatação  leva  em  conta  também  o  fato  de  que  nestas

comunidades  emergentes,  seus  signos,  valores,  liturgias,  ritos,  enunciam  importantes

elementos  culturais  de  histórias  de  vida  que  caminharam  no  subterrâneo  da  “sociedade

nacional”,  frutos de diversos processos históricos de “invisibilização”.  São, nesse sentido,

histórias  de  pessoas  e  povos  subalternizados,  maltratados,  perseguidos,  vilipendiados  no

respeito à dignidade da pessoa humana – e que sofreram nuances de invizibilização ao longo

da  história10.  Inclusive,  sobreleva-se  a  prática  do  “sistema  de  barracão”  e  formas  de

escravidão por dívida  (peonagem)  de seringueiros (Borges, 2012; Martins, J., 1994/95), em

pleno  “alvorecer”  do  período  que  era  aclamado  pela  mais  “fina-flor”  da  filosofia

europeia/alemã/hegeliana, enquanto o “Triunfo da Razão”.

Logo,  neste  trabalho  pretendo  percorrer  o  caminho  de  investigação  sobre  as

linhagens de religiosidades forjadas na saga dos seringais, episódio marcado com rupturas,

fissões, tensões e uma busca incensante dos atores em reconstituir suas próprias narrativas de

vida. Em meio ao turbilhão do lamaçal de caos (Taussig, 1993) em que as suas vidas foram

arrastadas, quando, doutro lado do Atlântico, houvera de ter o impulso descontrolado pela

borracha da Amazônia. O mundo do asfalto parecia ser insaciável, com isto, a floresta sangrou

o leite de uma de suas maiores árvores. Homens e mulheres foram escravizados/as, ou semi,

até meados do século XX – até mesmo Henri Ford haveria de ter seu punhado de chão e de

gente  na  Amazônia  brasileira.  Propriamente,  o  “objeto  de  estudo”  no  campo  entendido

enquanto  das  «Ciências  Humanas»,  pauta-se  pela  investigação  do  que  se  compreende

enquanto ‘fluxo’11 de elementos entre religiosidades com pertencimentos encantados  de um

extremo a outro da fronteira, o Maranhão, terra de partida, e o Acre, terra de chegada.

10 A respeito do problema de invisibilização e seu consequente silenciamento historiográfico, busco acompanhar
parte de um pensamento em movimento contrário, que visa demonstrar a importância da presença de religiosida-
des silenciadas pela narrativa oficial na Amazônia, incluindo, a força dos Terreiros de matrizes afro-caboclas
(Ferretti, S. 2013) e outras vertentes familiares às histórias de vida dos atores diaspóricos do Nordeste na febre
da borracha. Expressões de religiosidades inferiorizadas e subalternizadas pelas epistemologias dominantes, fato
que pode estar ligado a essa historiografia mais tradicional/canônica que tende a reafirmar uma espécie de geo-
política ocidental de conhecimento. Insere-se portanto, no movimento de crítica aos processos de silenciamento e
invisibilização.
11 Por referência: “Os antropólogos não são os únicos a falar de ‘fluxos’ nos dias de hoje, pelo contrário. O termo
já se tornou transdisciplinar, um modo de fazer referência a coisas que não permanecem no seu lugar, a mobilida-
des e expansões variadas, à globalização em muitas dimensões. Scott Lash e John Urry (1994:4,12), teóricos so -
ciais, dizem que as sociedades deste final de século se caracterizam por fluxos de capital, trabalho, mercadorias,
informações e imagens; e, por isso, economistas, demógrafos, pesquisadores da mídia, geógrafos e outros profis-
sionais, todos lidam com fluxos”. Em referência: HANNERZ, Ulf. “Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave
da antropologia transnacional”. Mana, v. 3, n. 1, p. 7-39, 1997.
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São estes, os parâmetros iniciais concernentes à concepção de “tramas híbridas”: um

fluxo diaspórico pelo qual iniciou-se um culto que se auto referenciou enquanto cristão no uso

ritual da ayahuasca no Brasil: a «Linha do Daime», do «Mestre Império Juramidam», filho da

‘Rainha Universal’. Tal como versam os versos da Narrativa En’cantada de Raimundo Irineu

Serra, um jovem que seguiu os passos rumo à fronteira desconhecida da condição humana e

soube manejar os instrumentos do tempo e do espaço a seu favor. Ao final, reconhecera a si

como sagrado e divino – tal como versa a visão encantada com a Lua Cheia, a Rainha Clara.

Compartilho  que  antes  de  vislumbrar  estas  questões  em específico,  já  havia  me

aproximado de temas relativos às culturas indígenas, história brasileira e latino-americana;

desde que me interessei, ainda criança, pelos estudos de história no Colégio de Aplicação da

Universidade  Federal  de  Goiás12.  A “História  da  América”  me  fascinava  de  maneira  sui

generis, em especial, as visões acima das névoas dos tempos de antes de a “América” ser

batizada  como  América.  Em  1999  comecei  o  curso  de  Graduação  em  História  na

Universidade  Federal  de  Goiás13.  Por  variados  caminhos  e  descaminhos, comecei  a

aproximar-me lenta e gradualmente ao curandeirismo, às pajelanças, ao xamanismo. Entre

campos tão distintos que estes saberes trazem, na letra narrativa institucional concentrei-me

no foco dos elos entre mito, rito e  ethos social  pela singularidade destas  noções de mundo

permeadas por visões de “encantamento da natureza”. Enquanto que paralelamente, percebi

que a relevância destes modos de vida faz-se por meio de parâmetros civilizatórios a partir das

relações sociais de um sistema de saúde pública, de aconselhamento, de devoção, compadrio,

amizade,  etc..  Portanto,  compreendi  tratar-se  de  complexos  culturais  formuladores  de

significativos  referenciais  culturais/civilizatórios  que  caminharam  e  sobreviveram  no

subterrâneo da colonização europeia, inclusive, nos porões da  narrativa oficial  da História.

Ao  final,  realizei  pesquisa  nos  seringais  do  Alto  Abunã  (Brasil-Bolívia)  em 2003,  cujos

registros  inscreveram-se  no  trabalho  monográfico  enunciado  por  «A  tradição  oral  de

curandeiros em seringais da Amazônia», sob a orientação do Dr. Luiz Sérgio Duarte da Silva.

Pude  trazer  desta  época,  a  compreensão  de  que  a  fronteira  entre  xamanismo  e

pajelança é muito tênue, ocasionalmente pode-se ler, sem com isso perder a coerência, que

não há  diferença.  Ambos  pertencem a  universos  culturais,  cosmologias,  que  nem mesmo

conceberam afastamento ou separação entre o  ser vivente e o  ser etéreo,  o  «Corpus» e o

«Spiritus», o carnal e o essencial, o mundo e o paraíso. Não lhes fora oportuno pensar numa

12 Em 1994 transformado em Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goi-
ás (CEPAE-UFG), local em que cursei o Ensino Fundamental (1988 à 1995) e o Ensino Médio (1996 à 1998).
13 Em que cursei Bacharelado e Licenciatura (1999 à 2003). Em 2002 realizei o trabalho de campo por vários tra-
jetos entre Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, permanecendo nos seringais entre fevereiro e março de 2003.
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«Natureza» diferente  do  «Divino»,  nem  em  suas  narrativas  estão  inscritas  as  noções  de

“sagrado” e “profano”. Mesmo a fronteira sendo tênue, a literatura voltou-se a refletir sobre

os enganos que haviam sido lançados sobre o xamanismo e a pajelança. A começar, por volta

dos anos 80, em retirá-los dos campos do “exótico”, “fabuloso” e “folclórico”. Empenho que

muitos  contribuíram,  mas  poucos,  no  Brasil,  como  as  duas  antropólogas  que  venho

trabalhando enquanto referenciais primordiais em cada lado da fronteira amazônica: Matteson

Langdon  sobre  o  xamanismo  na  Amazônia  Andina/Acre;  Mundicarmo  Ferretti  sobre  a

pajelança  na  Amazônia  Atlântica/Maranhão.  Mais  recente,  tenho  a  oportunidade  de

aprendizado com outra antropóloga, Mônica Pechincha, acerca da ruptura da dicotomia entre

«Natureza» e «Cultura» pelas leituras da chamada ‘Virada Ontológica’ – tratada no decorrer.

No intercurso destas travessias,  havia conhecido a ayahuasca em 28 de junho de

2002, uma sexta-feira, noite de Lua Cheia.  Realizei, gradualmente, uma vasta pesquisa de

observação  participativa  entre  diferentes  ramificações  ayahuasqueiras.  Percorri  caminhos

longos e até árduos, mas também, deliciosos14. No devir, centrei o estudo às relações entre a

materialidade e o abstrato da percepção humana, com foco, agora, na formação das vertentes

cristãs brasileiras, o Daime, a Barquinha e a União do Vegetal – as chamadas “linhas raízes”.

Entre os referenciais bibliográficos, à época tratava-se um campo muito restrito e escasso – ou

comprometido em demasia com a defesa de interesses político-religiosos. Aguardei que novos

trabalhos surgissem, acompanhando a renovação do campo teórico com entusiasmo e apreço. 

Dediquei-me por dez anos ao estudo de dois temas centrais: a relevância singular do

carácter encantado atribuído às visões da ayahuasca durante o voo xamânico nas cosmologias

ameríndias, um estado de êxtase relativo às percepções de sacralidade e imanência da bebida

e suas plantas; à tessitura de uma narrativa fundamentada, sobretudo, por fontes orais acerca

das “linhas raízes”. Em 2012 publiquei o manuscrito «História da Ayahuasca no Brasil: um

estudo  ontológico  sobre  as  fronteiras  da  travessia  humana  com  o  suprassensível».  Nele,

14 A partir de 2002 houve um crescimento exponencial de novas vertentes que fundiram diferentes ritos das cha -
madas linhas raízes com influências de outras tradições espiritualistas, incluindo afro-brasileiras, orientais e de
movimentos da “Nova Era”. Durante o período de 2002 à 2004 frequentei ritos ligados à União do Vegetal, de
2004 à 2006 do Daime e de novas vertentes, além de ter iniciado a comunhão da ayahuasca de modo solitário.
Neste período não mantive vínculo perene com nenhuma das vertentes, obtive mudas das plantas e aprendi a pre-
parar a ayahuasca. Compartilho que entre 2006 e 2012 tive vínculo com uma das novas vertentes, de caráter
“universalista” (proposta de congregar preceitos éticos de toda e qualquer linhagem metafísica/religiosa pela
busca do “bem comum”, sem um dogma ou rito definidos). Durante este período fui responsável por uma linha
de trabalho em Goiânia, que nomeei como “Fraternidade Universal”. Ressalto que desde 2012 não participo de
nenhuma cerimônia de caráter religioso coletivo, ligada à ayahuasca ou não. No momento de escrita final deste
trabalho, maio de 2018, fazem-se cerca de quatro (04) anos que não faço uso da ayahuasca. Momento que enten-
do como hermético – dedicado à busca per si do autoconhecimento –, inspirado, justamente, por percepções e
entendimentos que formulei em cerimônias que celebrei individualmente com a ayahuasca, conforme a prática
de “comunhões solitárias”, sem rito e nem mito, vieram a constituir-se como minha celebração sagrada no perí-
odo final desta travessia (prática iniciada desde 2004, porém, acentuada com o passar do tempo e cristalizada por
volta de 2010 à 2014).



27

reconheci que tratava-se de um rascunho em caráter autoral,  uma publicação sem o crivo

institucional de uma Banca Examinadora.

Destarte, nesta presente Dissertação, reelaborei a inspiração daquilo que os poetas de

outrora chamavam de “veia narrativa” da história contada sobre a formação do Daime. Isto,

devido à compreensão de que esta linha argumentativa traz – em si e por si – a sistematização

de uma poética narrativa que me julgo incapaz de elaborar com melhor inspiração. Todavia,

são  duas  escritas  completamente  diferentes,  tanto  em  relação  à  autenticidade  do  gênero

narrativo,  quanto  à  perspectiva  de  abordagem.  Outrossim,  este  Trabalho  Monográfico  no

Curso de Mestrado, faz-se por um meio viável que encontrei ao buscar trabalhar a concepção

de pensamento trágico inspirado por Friedrich Nietzsche e Gilles Deleuze dos “Gregos”, os

Antigos  (classificados pelo cânone platônico enquanto “poetas arcaicos”/sofistas), como nos

ensinam Roberto Machado e Scarlett Marton, aplicado à construção de uma narrativa trágica

sem  faltar  com  os  principais  parâmetros  institucionais  à  elaboração  uma  Dissertação  de

Mestrado. Ademais, ao final da publicação de 2012, ainda tratei de temas contemporâneos da

ayahuasca,  compartilhei  informações,  documentos  e  um pouco de minha travessia.  Desde

então, ao voar sobre o abismo sem-fim da trágica condição humana, as temáticas ontológicas

me atraem: farejar rastros humanos é a minha sina, talvez, em busca de  cheiro de vida  que

seja um alento perante a tragédia d’alma.
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PPREÂMBULOREÂMBULO

TRAMAS HÍBRIDAS DE FORMAÇÃO DO ‘DAIME’ PELA 
NARRATIVA EN’CANTADA DE RAIMUNDO IRINEU SERRA

Assim como as flores dirigem sua corola para o sol,
o passado, por força de um misterioso heliotropismo,

volta-se para o sol que se vem nascendo no céu da História.
Walter Benjamin, 1986.

No lugar de uma “Introdução” formal, prepus em prosseguir por um “preâmbulo”,

um conjunto de proposições de ordem inicial que aborda os parâmetros à Narrativa Histórica

e o quadro teórico sobre o qual apresento a tratativa do tema em questão. Doutro modo, de

acordo com as convenções científicas modernas,  pela matriz valorosa de Descartes,  Kant,

Hegel e outros, diz-se sobre o modo pelo qual construí e interpretei o “objeto de estudo” da

Dissertação. Doravante, pela leitura da ‘Filosofia da Diferença’15, trata-se de uma abordagem

aos  enunciados (Deleuze, 1995) do tema e às indicações dos caminhos percorridos em sua

construção: a problematização com os aspectos relevantes da substância discursiva (Foucault,

1996-2007) que permitem aos/às receptores/as (leitores/as) do texto, o ingresso no teor do que

nele  se  pretende  interagir,  comunicar,  ‘dialogar’16.  Esta  é  a  natureza  desta  secção,  o

«Preâmbulo»17,  um opúsculo que ao mesmo tempo “precede” e “vai adiante/em frente” às

peças narrativas  em obras literárias, musicais e jurídicas. Um procedimento filológico, por

ato ou efeito de preambular, proeminar: um prelúdio às tormentas vindouras18. Primeiro, por

definição (Aurélio, 2017), trata-se de um texto introdutório que apresenta o assunto principal.

Logo, a concepção deste Preâmbulo segue, tal-qualmente ao Prólogo, algumas referências

clássicas do teatro e de textos literários.

15 Outrossim, enquanto escopo do campo de pensamento que me identifico nas – referidas – ‘Humanidades’, de
matriz eurocêntrica, o que inclui o arcabouço das concepções e práticas teórico-metodológicas, faço menção, em
sentido  elucidativo,  ao  campo da  ‘Filosofia  da  Diferença’ (Spinoza,  1973;  Schopenhauer,  2015;  Nietzsche,
2006), bem como, sua expressão pela leitura ‘Pós-Estruturalista’ (Deleuze, 1995; Derrida, 2006; Foucault, 1996).
16 Em síntese, os modos pelos quais empenho-me em estabelecer um ‘diálogo’ com o conhecimento. Do grego,
«diálogos»; do latim, «dialŏgus». Em ambos, “passagem”, “movimento”: «dia», entendido como um tipo de rela-
ção entre dois ou mais, “por intermédio de”; «logos», entendido, nesta acepção, como “palavra”, “entendimen-
to”, um tipo de relação/interação por meio da conversação em busca do entendimento pela palavra.
17 Do latim, «praeambŭlus», «praeambulum» ou «praeambulae». Disponível em «https://www.dicio.com.br/pre-
ambulo». Acesso em 28/11/2017.
18 Em referência: “O passo inicial para; ação preliminar que antecede a realização de / A etapa inicial para o de -
senvolvimento ou para a resolução de alguma coisa / Prenúncio; sinal do que tende a ocorrer / [Música] Obra
musical que se utiliza como introdução a uma outra, podendo esta ser representada isoladamente. Disponível:
«https://www.dicio.com.br/preludio». Acesso em 28/11/2017.
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Proposta que situa-se, ao mesmo tempo, como um seguimento “que vai adiante” do

que  fora  apresentado  na  secção  anterior,  porém,  literalmente,  também  como  parte  “que

precede”  à  narrativa  de  abertura  da  tragédia:  a  primeira  Trama.  Entre  inúmeras  outras

acepções  de  preâmbulo,  portanto,  faço  menção  às  principais  referências  etimológicas,

jurídicas,  musicais  e  literárias,  que  lanço  mão.  Em  especial,  há  também um significado

difundido nas Ciências Jurídicas – com efeito na «Palavra da Lei», no «Poder do Estado» –,

de  ser  um  relatório  que  precede  uma  lei,  o  preâmbulo  constitucional:  peça  que  busca

apresentar um breve histórico da trajetória de elaboração de referida legislação.

Outro, nas Artes, como intervalo musical, sentido bem pertinaz ao lugar de intervalos

no  discurso  do texto, por referência à noção de composição musical que introduz outra: os

prelúdios regidos por maestros e maestrinas, à sintonia de orquestras e filarmônicas. Por fim,

minha  fundamentação  central  desta  concepção,  aliada  à  ressignificação  de  atributos

anteriores, diz respeito à expressão literária por um “[…] texto introdutório que, normalmente

conciso,  escrito  pelo autor  ou por outra  pessoa,  apresenta ou introduz o conteúdo de um

livro”19. Ressalvo, ainda, que outrora, nos idos do dezenove, em pleno “glamour” da  Belle

Époque,  estas  secções  eram  citadas  em  círculos  literários  em  algo  como  “preâmbulos

introdutórios”,  com  o  passar  do  tempo  procedeu-se  à  divisão  normativa  editorial  entre

“Prefácio” e “Introdução”20.

Por estes préstimos, argumento à favor da concepção de relação transversal entre

escrita e pesquisa, porquanto, a presente Dissertação centra-se à tratativa do que concebo e

expresso enquanto «Diáspora de Juramidam»: as inscrições da travessia de Raimundo Irineu

Serra com a ayahuasca através de suas «Narrativas En’cantadas» em meio às contingências

ordinárias da vida por vivência e sobrevivência. Narrativas encantadas e cantadas nos hinos

inspirados por Juramidam, O Cruzeiro Universal e Hinos Novos – os versos que registraram

as tramas híbridas das inscrições de formação do Daime. Trata, sobretudo, da travessia deste

jovem que zarpara do Maranhão rumo ao desconhecido de além-fronteiras…

19 Por esta leitura, o empenho do Preâmbulo à ‘concisão’ entre narrativas míticas, históricas e concepções teóri -
cas à ação de cortar fragmentos de eixos temáticos das tramas híbridas e diaspóricas que cercam a ‘Diáspora de
Juramidam’ na formação do Daime – gradativamente.
20 Saliento, todavia, que as circunstâncias destas mudanças vieram a cumprir, também, a objetivos relacionados
bem mais ao mercado editorial do que possíveis objetivos científicos, literários, filosóficos ou poéticos. Fatores
que começaram a gradativamente aproximar empresários de escritores notáveis em suas áreas de saber, quando,
alguns destes começaram a “prefaciar” obras por razões de contrato comercial com editoras e não por interesse
intelectual ou dedicação à Potência de Vontade ou Vontade de Saber. Fatores que provocaram outras reações,
como isolamento e a condenação ao ostracismo de autores não-alinhados com o mercado editorial, a exemplo de
Friedrich Nietzsche que era obrigado a custear a impressão de suas obras, caso contrário não as veriam publica-
das, em circulação, nas mãos de uma geração sedenta, como era a sua geração. Aliás, o próprio Nietzsche denun-
ciara em «A Filosofia na Época Trágica dos Gregos», que Schopenhauer fora obrigado a publicar a primeira edi-
ção de sua obra magistral, «O Mundo como Vontade e Representação», em maculatura: à época, um tipo de pa-
pel classificado como de “terceira categoria”, tido como “papel grosso e sujo” (NIETZSCHE, 1982, p. 08).
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São as tramas de vida deste  ator histórico  que tecem as tramas narrativas de um

«sujeito de fronteira» (Bhabha, 1998), um «sujeito diaspórico» (Hall, 2003): o mestre Irineu e

sua trajetória entre as aspirações do «Espírito» e as demandas da «Carne» na travessia entre

os encantos da ayahuasca e suas lutas de resistência. Por tais assertivas de pesquisa/escrita e

parâmetros de entendimento/pensamento, brevemente elencados, são estes os recortes deste

presente  trabalho:  temporal,  1912 à  1971; espacial,  Rio  Branco,  Acre  –  tríplice  fronteira

Brasil-Bolívia-Peru; temático, as inscrições poéticas da Diáspora de Juramidam em meio às

Tramas Narrativas – híbridas e diaspóricas – que constituíram a formação do Daime no curso

da travessia de Raimundo Irineu Serra com a ayahuasca, junto à comunidade de retirantes…

Em primeiro,  o recorte temporal – 1912 à 1971: ressalvo a ênfase para os eixos

históricos  centrais  que  deram vida  à  cultura  do  Povo  de  Juramidam  no  Acre21,  que  são

organizados em momentos  das  “Tramas  Narrativas”  que acompanham a travessia  do ator

histórico,  Irineu,  e  emergência  das  expressões  de  seu  personagem cultural,  Juramidam:  o

“Tempo de Diáspora”, aproximadamente, 1890/1892 e 1912/1914; o “Tempo de Hibridação”,

aproximadamente,  entre  1912/1914 e 1930;  o  “Tempo de Batalha”,  entre  1930 e 1958;  o

“Tempo de Colheita”, entre 1958 e 1970; bem como, a travessia paralela da ‘Barca Encantada’

da ‘Capelinha de São Francisco das  Chagas,  também entre  1930 e 1958;  e,  por  fim,  sua

despedida na “Trama Final”, em 1971. 

Em foco, portanto, o estudo sobre o desenrolar de momentos históricos permeados

por  grandes  e  intensas  transformações  causadas  pelo  líquido sangrado por  uma árvore:  o

referido “Clico da Borracha”, de acordo com a literatura  (Mikel Aramburu, 1994), tivera

início por volta de 1855 e 1860, seu auge é identificado de 1877 à 1912, com sobrevida nos

períodos  de  Guerra  Mundial.  Um  regime  de  exploração  mundial  de  recursos  naturais  e

humanos  do Brasil  e  América  do Sul,  envernizado pela  retórica  de  “Saga da  Batalha  da

Borracha”,  segundo  o  Estado  Novo.  Por  conseguinte,  um evento  acentuado  por  intensos

processos  migratórios  a  partir  da propalada  “expansão da  fronteira  amazônica”  durante  a

segunda metade do XIX (Pacheco Oliveira, 1979). Por esta razão, no curso da escrita tratarei

destas noções por outras ópticas, tais como «diáspora nordestina», «diáspora da borracha»,

«febre da borracha» e/ou «la fiebre del caucho» 22.

21 Tal a identidade religiosa em foco, classificada por seus partícipes entre as inúmeras vertentes criadas após o
falecimento do fundador, em vias de regra, enquanto “religião original”, quiça, “pura”, devido às “revelações de
Juramidam”.
22 Isto, sem a necessidade de que as mesmas sejam destacadas com caracteres especiais ou outras distinções
gráficas, uma vez que suas fundamentações já ocorrem a partir desta sistematização primeva e em cada circuns -
tância em que estiverem em trativa junto aos seus respectivos campos históricos e antropológicos.
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Em  segundo,  o  recorte  espacial  –  Rio  Branco,  Acre:  com  ressalva  às  notórias

influências dos seringais às “zonas de fronteira” de abrangência internacional, não somente

pela  realidade  sul-americana,  devido  à  pujança  que  o  comércio  da  borracha  alcançou  na

virada dos séculos XIX e XX. De modo que o primeiro ponto de investigação encontra-se no

espaço do ambiente cultural dos seringais deste ponto de encontro da Floresta Amazônica com

a Cordilheira dos Andes: «la Sierra Madre de Dios» – zona limítrofe entre Brasil, Bolívia e

Peru. Posteriormente, no espaço do modo de vida da nascente Rio Branco: às margens sociais

da capital do então conquistado e anexado, Território Federal do Acre, em luta de resistência

no  regime  de  posseiros  de  uma  área  de  posse  do  Exército.  Finalmente,  no  tempo  de

maturidade, o espaço à construção de uma comunidade agrícola com direito escriturário de

posse da terra em nome de Raimundo Irineu Serra.

Em terceiro,  o recorte  temático:  a  «Diáspora de Juramidam»  – isto  é,  os versos

inspirados por Raimundo Irineu Serra a partir de sua travessia com ayahuasca em meio às

contingências ordinárias da vida. Versos de uma poética inscrita nos hinários que constituem a

doutrina do Daime, autodefinida como uma doutrina cristã manifesta por uma “nova aliança”

do «Filho de Deus» com o mundo-Terra. Crença, esta, pautada no imperativo de mestre Irineu

ser o portador de uma nova revelação da divindade cristã. O título de «Mestre» – tal como a

grafia maiúscula lhe confere autoridade – é um atributo do modo pelo qual o fundador é

designado pelos seguidores da vertente. Logo, quando lançar mão desta expressão, estarei em

diálogo com o campo simbólico e discursivo dos referenciais de pertencimento (Serres, 2000)

da  «cultura daimista»  – esta, em sua ampla variabilidade no século XXI, aqui é entendida

pelas comunidades religiosas que se constituem de acordo com suas leituras e apropriações

específicas às Narrativas En’cantadas do legado de «Juramidam, o Mestre Império».

Ademais,  em referência  às  intersecções  da pesquisa e  escrita  com os  parâmetros

comuns  à  historiografia  e  demais  campos  de  saber,  gostaria,  primeiro,  de  compartilhar

algumas questões que me acompanham ao longo de minha “diáspora acadêmica”23 – que, por

alguns aspectos, influenciaram-me ao seguimento não-ordinário da “carreira”: porquanto, que

me são caras. Ressalvo o ambiente altamente pulverizado das ‘Humanidades’ no momento de

escrita  deste  trabalho,  em que as  mudanças/rupturas  provocadas  pela  chamada ‘Crise dos

Paradigmas’ ainda não foram confortavelmente “realocadas” no campo das próprias “Teoria”

e  “Filosofia”  da  História.  Para  alguns,  «Revolução  Pós-Moderna»,  um  movimento  que

alcançou o cume de grandes rupturas no pensamento, constituído por ressonâncias entendidas

23 Uma vez que conclui a Graduação em 2003 e somente em 2016 ingressei no Mestrado, concluindo-o em 2018.
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como ‘Virada Epistêmica’,  ‘Crise dos Paradigmas’,  ‘Morte  das Estruturas’ (Veiga-Neto24).

Penso ser inquestionável, tal ruptura dilacerou os alicerces clássicos do discurso historicista

de objetividade e neutralidade científica de caracteres personalistas, factuais, denunciado-o,

sobretudo,  como  ideologia  cientificista  e  evolucionista.  Nalguns  aspectos,  até  racista,

estratificante,  absolutizante,  acerca  das  relações  entre  “povos”/culturas/histórias  (Foucault,

2000; Deleuze, 1988; Derrida, 2008; et al. – conforme as obras em tratativa).

A “estrutura” rompeu-se no limiar da falta de «Sentido Histórico» ‘no’ e ‘do’ século

XX: o “contexto” explicatório ao “fato” em escrutínio, relativizou-se… – agora, encontra-se

diluído em meio à narrativa, por múltiplas possibilidades de intercruzamentos. Entretanto, um

extremo levou a outro, reação típica entre fundamentalismos. Formou-se um pensamento que,

ao oposto das concepções absolutizantes, radicalizou o questionamento fatal ao estatuto de

caráter científico ao conhecimento histórico (White25).  O que acabou por culminar com a

“morte  do  real”  (ad  infinitum) (Duayer  & Moraes26).  Por  outras  ressonâncias,  apesar  da

autonomia trazida ao pensamento e à escrita, por linhas de fuga (Deleuze, 2008) à clausura

(Derrida, 2008), abriu-se o questionamento à veracidade de tragédias dos piores pesadelos27.

Em reação ao que foi identificado como absolutização do relativismo, os cânones

historiográficos  de  maior  reverência  contemporânea  (Ankersmit28;  Certeau29;  Chartier30;

Koselleck31; Ricoeur32; Rüsen33), acabam por defender, em comum, a necessidade premente

de  manutenção  dos  preceitos  fundamentais  de  relevância  das  fontes  e  referenciais  de

veracidade das  narrativas.  Isto,  a  fim de  distinguir  um relato sistematicamente elaborado,

24 VEIGA-NETO, Alfredo José da. “Ciência e pós-modernidade”. Episteme (Porto Alegre): filosofia e história
das ciências em revista. Porto Alegre. Vol. 3, n. 5 (1998), p. 143-156, 1998.
25 WHITE,  Hayden.  “Meta-História.  A Imaginação  Histórica  do  Século  XX”.  São  Paulo:  EDUSP;  1995.  /
________. “Tópicos do discurso”. Tradução de Alípio C. de Franca Neto. São Paulo: Edusp, 1994.
26 DUAYER, Mario; MORAES, Maria Célia Marcondes de. “História, estórias: morte do real ou derrota do pen -
samento”. Perspectiva, v. 16, n. 29, 1998.
27 A exemplo de bandeiras nazifascistas que reacendem sua chama de ódio de forma preocupante na Europa e
nos Estados Unidos, no entanto, tal cenário inclui o Brasil como palco de uma acelerada escalada de violência,
política, social e econômica. Questões retomadas no decorrer das Tramas Narrativas com o diálogo sobre a capa-
cidade de resistência com que as comunidades do Daime e da Barquinha enfrentaram a perseguição.
28 ANKERSMIT, F. R.. “A escrita da história: a natureza da representação histórica”. Londrina: Eduel, 2012;
_____. “Historiografia e pós-modernismo”. Topoi (Rio de Janeiro), v. 2, n. 2, p. 113-136, 2001.
29 CERTEAU, Michel de. “A operação histórica”. História: novos problemas, v. 3, p. 17-48, 1976; _____. “A
operação historiográfica”. A escrita da história, v. 2, p. 65-109, 1982.
30 CHARTIER, Roger. “À beira da falésia: a história entre certezas e inquietude”. Porto Alegre: Editora UFRGS,
2002; _____. “Os desafios da escrita”. São Paulo: Unesp, 2002.
31 KOSELLECK, Reinhart. “Futuro passado”. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006; _____. “Uma história dos con-
ceitos: problemas teóricos e práticos”. Revista Estudos Históricos, v. 5, n. 10, p. 134-146, 1992.
32 RICOEUR, Paul. “A memória, a história, o esquecimento”. Campinas: Unicamp, 2007; _____. “Percurso do
reconhecimento”. São Paulo. Edições Loyola, 2006.
33 RÜSEN, Jörn. “Teoria da história: Razão histórica: os fundamentos da ciência histórica”. Trad. Estevão de Re-
zende Martins. Brasília: Ed. UnB, 2001; ____. “Teoria da história: Reconstrução do passado: os princípios da
pesquisa histórica”. Trad. Asta-Rose Alcaide. Rev. Estevão de Rezende Martins. Ed. UnB, 2007.
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critério que o tornaria  «Conhecimento», de formas midiáticas cada vez mais proliferadas e

poderosas  na  Era  Digital  (XXI),  que  agem  sem  quaisquer  critérios  comprobatórios  de

confirmação dos registros, cuidados epistemológicos, coerência narrativa, referencial teórico-

metodológico, em suma, sem respeito à «Arte de Narrar» e à «Vontade de Saber», contra isto,

que levanta-se o empenho de reconstrução do saber histórico perante o «Tribunal do Tempo».

Ademais, o atual momento de sistematização dos campos do conhecimento histórico,

pauta-se  pela  absorção  da  crítica  à  “história  historicizante/factual”,  o  que  se  traduz  pela

incorporação  da  ‘Virada  Linguística’  ao  texto/saber  histórico  (Albuquerque  Júnior34),

desprendendo-o do enclausuramento do “contexto” e de “processos rígidos”. As contingências

circundantes  à  expressão  do  evento/acontecimento  histórico,  são  tratadas  (investigadas,

confrontadas,  problematizadas,  deslocadas,  (re)interpretadas)  no decorrer  do próprio texto,

não como uma “caixa”/“estrutura”/“realidade” a partir da qual o texto é elaborado, mas sim

como um campo de possibilidades e diálogos.  Com efeito, situo minha pesquisa no devido

lugar  de  diálogo  entre  um  tema  (ainda  não  trabalhado  em  profundidade  no  campo

historiográfico, o que gera dificuldade pela escassez de fontes/referências) e as possibilidades

de leitura existentes. Elucido, então, que busco trabalhar a partir do  estado da arte  traçado

pela ‘Virada Linguística’ sem abandonar, por completo, os antigos modos de uma “narrativa

clássica”.  Ou seja,  busco aliar  o gosto por uma história bem contada,  ao estilo de Walter

Benjamin,  às  formulações  acentuadas  nas  searas  entre  as  «Ciências  do  Espírito» e  os

«Saberes  da  Carne» –  parafraseando,  paradoxalmente,  o  velho  Zaratustra…,  em  seus

Ditirambos Dionisíacos (Nietzsche, 2006a).

Enquanto  questão  de  alta  relevância,  friso,  desde  logo,  o  problema  acerca  das

relações com os referenciais bibliográficos: predomina-se a «reprodução do discurso oficial»

no lugar de um «empenho de elaboração do pensamento», por mais problemático e trabalhoso

que seja ou possa vir a ser. Por tal, entendo a tratativa com os referenciais teóricos como algo

não muito simples, às vezes, parece-me haver um “menu” à disposição do “cliente”, que faz

suas escolhas à moda do “mercado das letras”; sou crítico, desde antes meu afastamento do

“ambiente acadêmico”, da postura que considero de subserviência ao «critério de autoridade»

à citação de tais referenciais35. Compreendo que, diferente disto, estes devam ser identificados
34 ALBURQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. “História: a arte de inventar o passado”. Ensaios de teoria da
história. Bauru (SP): Edusc, 2007. 
35 “Critério de autoridade”, pelo qual, as referências cristalizaram-se por citações de forma magnânima e sobera-
na, a exemplo do clássico “segundo o grande e notável pensador…”, sem que houvesse a mínima necessidade ou
preocupação de justificativa, seja por sua relevância à construção do campo teórico e metodológico; e/ou, por
sua influência à formação do/a pesquisador/a. Logo, a posição deste “critério” no texto cristalizou-se similar-
mente a uma espécie de divindade em sua “autoridade” incontestável, que, ao ser citada, já trazia um “ponto fi-
nal” ao que estivesse a ser tratado, sem mais e sem menos. Concepção e prática que, a meu ver, de acordo com
todas minhas limitações, que não são poucas, claro, traduz-se por um velho dito da sabedoria do “povo”: o rei
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no  texto  por  critérios  explícitos,  por  sua  relevância  à  pesquisa  ou  pela  relação  de  seu

pensamento com as vivências e percepções do/a pesquisador/a – principalmente.

Isto  posto,  no decorrer  das  Tramas Narrativas  buscarei  situar  o  tema não só em

relação  ao  que  tradicionalmente  se  configurou  na  historiografia  como  sua  historicidade

(descrição de “fatos” e “processos”; classificação de “sujeitos”, classes e grupos; análise de

causas e consequências; etc.), mas também, em relação às formulações de temas transversais

ao  foco  da  pesquisa  e  às  implicações  político/filosóficas  dos  debates  teóricos  e  suas

possibilidades  de  leitura  ao  tema,  em  interação  com  os  códigos  inscritos  no  enredo.

Outrossim, as abordagens devam seguir uma determinada linha de raciocínio,  porém, sem

“acorrentar” as experiências a elas, mas sim, pautar-se por uma tentativa de diálogo crítico

entre “fato/processo” e “teoria/narrativa”. Por fim, especificadamente na Trama I buscarei o

aprofundamento aos parâmetros de trabalho especializado com as fontes orais, quando estas

começarem a ser arroladas; bem como, ao longo de sua linha de raciocínio buscarei delimitar

os parâmetros gerais de formulação sobre «religião» e «religiosidade», com foco à temática.

Tais como feixes de pensamento rumo ao prisma narrativo, todos estes parâmetros

justificam-se, em minha percepção – “consciência” –, ao intento de narrar a sina de um ator

histórico  que  inscreveu  sua  «Presença» (Spinoza,  1973;  Schopenhauer,  2015;  Nietzsche,

2006; Foucault, 1986; Deleuze, 1988; Derrida, 2008) pela condição de constituir-se, em sua

Narrativa En’cantada,  enquanto  um novo mensageiro da divindade cristã,  escolhido para

levar a  “Palavra Final”  de  “salvação das almas”  à humanidade aflita em seus  “pecados

mortais”;  logo no curso dos acontecimentos mais catastróficos do século XX. Posto isto,

trago a leitura de que a «doutrina daimista» anuncia a “Palavra da Salvação” pelos mistérios

que  transmutaram  Raimundo  Irineu  Serra  no  «Mestre  Império  Juramidam».  Porquanto,

compreendo que o culto do Daime nasceu envolto aos mistérios das Narrativas En’cantadas

de novas “revelações” do deus cristão/europeu, paradoxalmente, por meio de um sacramento

de ancestralidade xamânica de culturas ameríndias da América do Sul, a ayahuasca. Além de

que, entre o vasto campo teórico das “Humanidades” que poderíamos traçar relações com as

tramas  híbridas  de  formação  do  Daime,  pode-se  notar,  sugestivamente,  características

entendidas  enquanto  correlacionadas  às  teorias  sobre  culturas  híbridas  (Bhabha,  1998;

mandou, a água parou! Sempre que me deparei com sinais tão óbvios de subserviência como este, lamentei pro-
fundamente a falta de uma justificativa, de um diálogo, sobre o porquê daquela resposta/explicação ser a “chave
mestra” de todo o problema da pesquisa. De modo sumário e cabal, cansei de ver repetir-se, religiosamente, que
“de acordo com o ilustre e venerável mestre…”, eis aqui a “Verdade”, eis aqui a “Razão”, eis aqui o “fim do pro-
blema”, o “fim da dúvida”. Em meu parco entendimento, pensava: “eis aqui o fim do pensamento”; eis aqui a en-
trega de minha capacidade de discernimento; eis aqui a oferenda de minha dignidade. Justo, concepções e práti-
cas que vão de encontro a todo “projeto de emancipação” formulado por Kant, logo, por sua própria leitura, seri-
am condutas “pré-modernas”… – um paradoxo que a própria ‘Filosofia da Ciência’ de Kant criou por seus mo-
dos de “repetição das boas práticas”…
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Canclini, 1990; Hall, 2003) na “raiz” do Daime36.  Para tal, talvez, caso queiramos mover o

pensamento ao entendimento sem o véu de paixões dogmáticas, seja producente um voo sobre

os  enredos  das  tramas  antes  de  estacionarmos  nossa  visão às  narrativas  de  afirmação

identitária  sobre  a  emergência  de  uma  “religião  original  do  Brasil”,  “pura”.  Talvez,  em

observação  às  tramas  híbridas  de  uma  diáspora  sem-fim  no  Atlântico  Sul,  possamos

sutilmente ver a beleza narrativa de uma variável de pajelança cristã (Luna, 1986), fundada a

partir  do  uso  religioso  da  ayahuasca num ambiente  sociocultural  com predominância  de

enunciados  (Deleuze,  1995)  de  uma  substância  discursiva  (Foucault,  1996-2007)  de

pertencimento à moral cristã (Caeiro/Pessoa, 1986; Zaratustra/Nietzsche, 1998-2006a).

Refiro-me  à  «referenciais  de  pertencimento» por  influência  do  filósofo

contemporâneo Michel Serres,  em que “identidade” é  por ele compreendida enquanto um

conceito flutuante, longe de ser fixo ou estático: “[…] globalmente estável, mas localmente

variável. Ele é invariável por variação” (SERRES, 2000, p. 139). Serres argumenta que ao

longo da  história  houve uma grande confusão no entendimento  do que  seja  identidade e

pertencimento.  Em  sua  concepção,  a  valoração  mais  adequada  à  “identidade”  seria  pela

intersecção de todos os pertencimentos particulares e particularizados (p. 140), tais como, os

pertencimentos das ordens de gênero, sexual, afetiva, corpórea, estética, biológica, familiar,

étnica, cultural, linguística, nacional, religiosa, moral, ética, comunitária; e de tantos outros

gerados por relações abertas com o mundo: a noção de «identidade global» inclui referenciais

variáveis de pertencimento que estão sempre em constante mutação pelas variações da vida,

isto é,  às variações de nossas relações de afeto no mundo em que nos situamos, em que

existimos temporária e finitamente. Por cúmulo, a identidade, ao ser reduzida à apenas uma

fração de pertencimentos, geraria a confusão que culminou com a definição de racismo:

Não  me  agrada  que  as  pessoas  falem  em  “identidade  sexual”,
“identidade nacional”, “identidade cultural” etc.. Por quê? Porque elas
confundem identidade com pertencimento. Assim, quando falam, por
exemplo, em identidade brasileira, identidade francesa, confundem o
que seja identidade – identidade é “A” idêntico a “A”, isto é, “Michel
Serres” é idêntico a “Michel Serres”: isto é a identidade. O fato que
ele  seja  francês…  Isso  não  é  a  minha  identidade,  isso  é  meu
pertencimento.  O  fato  que  eu  seja  judeu,  católico,  protestante…
Pertencimento.  O  fato  que  eu  me  chame  Serres  é,  aliás,  um
pertencimento  a  uma  família.  O  fato  que  eu  me  chame  Michel  é
pertencimento ao conjunto de pessoas que se chamam Michel. Tudo
isso  são  pertencimentos.  E,  por  conseqüência,  confundir

36 A exemplo, Bhabha compreende o hibridismo enquanto uma condição e um processo. É uma condição do dis-
curso colonial na sua enunciação, dentro da qual a autoridade colonial/cultural é construída em situações de con-
fronto político entre posições de poderes desiguais: “[…] um modo de apropriação e de resistência, do pré-deter -
minado ao desejado” (BHABHA, 1994, p. 120). Como García Canclini e Stuart Hall também apontam, trata-se
de uma negociação cultural – conforme veremos do decorrer desta secção e em outras das Tramas Narrativas.
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pertencimento  com  identidade  é  a  própria  definição  de  racismo.
Porque se diz: ele é negro, ele é judeu, ele é católico, ele é… Não! Ele
é  Michel  Serres.  A  identidade  não  deve  ser  confundida  com
pertencimento. Uma coisa é: A = A (“A” idêntico a “A”); outra coisa
é: A pertence ao conjunto “A” (SERRES, 2000, p. 189)37.

Outrossim, Michel Serres conclui que quanto mais pertencimentos uma pessoa tem,

mais rica será a sua identidade – e menos racista/ignorante (em sentido literal: quem ignora as

potências  de  diversidade  e  diferença  em sua  própria  constituição  enquanto  pretenso  “ser

humano”). Por tal filosofia, subleva-se a noção de que a identidade global é flutuante e posta

à intersecção dos «pertencimentos», individual e coletivamente. Ademais, compreendo que

não  seria  em  absoluto  contraditório  incluir  o  “identitário”  associado  posteriormente  aos

“referenciais  de  pertencimento”:  exclusivamente,  e  quando  necessário,  para  facilitar  a

comunicação em certos pontos do texto com leitores/leitoras ainda não familiarizados com

esta  perspectiva.  Portanto,  entendo  estes  enredos  como  tramas  de  investigação  de

“pertencimentos identitários” que se assemelham a mosaicos: fragmentos amalgamados pelos

referenciais que compuseram a formação destas religiosidades em deslocamento identitário –

por tal, seriam, elas, «religiosidades diaspóricas encantadas» do século XX?

Como pressuposto à realização de um trabalho sobre as condições paradoxais de

“pertencimentos híbridos” em meio às visões e discursos de “pureza religiosa/identitária”,

ressalto três eixos teóricos transversais no campo de estudo entre ‘etnohistórias’ e ‘relações

étnicorraciais’. O primeiro refere-se às concepções teóricas mais ampla sobre ‘Fronteiras’ e

‘Interculturalidades’,  relativas  às  tramas  e  tragédias  de  colonização  amazônica,  cuja

abordagem faz-se pela intersecção ao enredo narrativo dos conceitos de ‘hibridação cultural’,

‘tradição e tradução’ e ‘modernidade tardia’. O segundo se refere às especificidades históricas

circunscritas às vertentes de sacralidade da ayahuasca na América do Sul, com recorte às

relações das experiências dos seringais com o ethos da comunidade fundadora do Daime, cuja

abordagem  faz-se  pela  intersecção  com  as  noções  acerca  de  ‘xamanismo’,  ‘pajelança’,

‘curandeirismo’, ‘vegetalismo’ e ‘religiosidades híbridas’. O terceiro refere-se ao foco próprio

de  constituição  da  comunidade  religiosa  do  Daime no Acre,  cuja  abordagem faz-se  pela

intersecção  da  ‘doutrina  daimista’ com os  conceitos  de  ‘cultura  diaspórica’,  ‘resistência’,

‘agenciamento’, por um lado, e ‘oralidade’, ‘narrativa’ e ‘mito’, por outro. Em comum aos

três  eixos,  à  análise  sobre  as  tramas  de  ‘emergência  identitária  religiosa’38,  sobrelevo  a

37 SERRES, Michel. “Novas tecnologias e sociedade pedagógica”. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v.
4, n. 6, p. 129-142, 2000.
38 Trabalho o termo de “emergência identitária” no sentido usado na antropologia para processos de etnogênese
por Arruti (1997), em que o étnico, bem como o cultural, são tratados como uma “categoria organizacional, e não
uma unidade substantiva” (p. 87); e também por Oliveira Filho (1998) sobre os agenciamentos políticos da mis-
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relevância  dos  ‘referenciais  de  pertencimento’  enquanto  perspectiva  transversal  à

problematização sobre  os  meios  e  procedimentos  de  reconstruções  identitárias  por  atores

desterrados de sua “gente-natal” e que tomaram as rédeas do «Destino» em suas mãos…

Observo por estas problematizações trazidas pelo tema de estudo (“objecto”), uma

rara oportunidade de potencializar a pesquisa por uma inflexão à travessia: elevar a potência

do devir histórico no ponto exato em que uma curva muda de sentido. Assim, relaciono outros

planos atribuídos à  Narrativa En’cantada  através dos ‘pontos de inflexão’39 em lugar dos

‘ângulos  de reflexão’40 no pensamento.  Por  estes  prismas ao movimento  de  curvatura do

pensamento,  ressalvo  a  relevância  da obra  de  Walter  Benjamin  (1975-1985)  por  sua

profundidade à busca de entendimento acerca da condição humana nas décadas iniciais do

século XX – justo, o mesmo “tempo” em que os enredos da Diáspora de Juramidam começam

a tomar corpo no «Espírito». Benjamin traz relevantes preceitos éticos e estéticos à Narrativa

Histórica sem limitar as perspectivas vivificadas na “sublime arte da recordação”: argumenta

que o  ofício  do  narrador  consiste  na  elaboração de  uma narrativa  com base  na  herança

daquilo  que  é  lembrado  durante  os  singulares  tempos  de  recordação  dos  fragmentos  do

passado que permaneceram vivos, presentes em instantes vindouros. Pondera, sobretudo, que

a conexão da recordação com o que “efetivamente foi” possui sua força na “tradição cultural”,

todavia, o grande empreendimento pauta-se em “[…] captar uma lembrança como ela fulgura

num instante em que o perigo do esquecimento o ameaça” (BENJAMIN, 1985, p. 156).

Ao centrar o foco na ligação que cada ator do teatro histórico estabelecerá com seu

passado, este instante mágico se manifesta. Paradoxalmente, somente através deste instante

que  podemos  vislumbrar  ter  contato  com  os  sinais  das  heranças  culturais  em  meio  à

narratividade,  ao passo em que este instante remonta aos tempos antigos de vivência das

recordações, por conciliação ou conflito: a manutenção da “tradição” ou a ruptura dos valores

entre  as  gerações.  Correlaciono estes  parâmetros  à  condição,  segundo Deleuze e  Guattari

(1997), de privilégio do ser vivo se reproduzir de dentro o potencial associado, pelo qual,

atualiza seu estado e individualiza seu corpo (p. 199) – o “corpo das recordações”. No caso,

ao pensar a condição do ser vivo no lugar de um ator histórico, este, reproduz de dentro das

tura em análise às comunidades indígenas do Nordeste: criação de uma nova unidade sociocultural mediante o
estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora (p. 55). Neste estudo de caso, comunidades religiosas
formadas no Acre majoritariamente por seringueiros negros nordestinos/maranhenses.
39 Em sentido literal de um ‘ponto de inflexão’: o “ponto em que uma curva muda de sentido”. Disponível em
«https://dicionariodoaurelio.com/inflexao». Último acesso em 23/02/2018.
40 Em sentido literal de um ‘ângulos de reflexão’: o “ângulo formado pela direção do movimento reflexo com a
superfície plana de incidência ou com a tangente à curva no ponto da incidência”; acrescido de outras relações de
sintaxes por valorações morais: “prudência; meditação; argumento, objeção; observações, comentários, conside-
rações”. Disponível em «https://dicionariodoaurelio.com/reflexao». Último acesso em 23/02/2018.
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reminiscências  da  memória,  os  procedimentos  de  ressignificação  do  que  é  recordável  à

perceptibilidade da narrativa pela captação de uma lembrança, sua interceptação justamente

como ela fulgura nos instantes perigosos que transitam entre o esquecimento e a permanência.

Em absoluto, a relevância maior que me traz a estas abordagens com o pensamento

de  Benjamin  em  meio  às  brenhas  da  Floresta  Amazônica,  diz  respeito  ao  perigo  do

esquecimento que nos ronda com a morte dos antigos sem herdeiros à memória.  Este é o

perigo  maior  que  me  ocupo  em  combater.  Por  todos  os  caminhos  de  pesquisa  em  que

aprofundei a tratativa com os saberes de  medicina popular  nos subterrâneos do  «Brasil de

Baixo» – entre camadas de populações trabalhadoras, principalmente, em zonas relativamente

isoladas do profundo interior deste Outro “Brasil” –, tenho constatado e registrado que muitos

dos  guardiães  da  memória  dos  saberes  de  Cura  estão  partindo  sem herdeiros  ao  legado

atemporal. Este é um perigo real que vivemos nos tempos cibernéticos, de modo que, a antiga

façanha  impetrada  pelo  «Poder»  ao  genocídio  cultural  destas  matrizes  ancestrais,

paradoxalmente, está a cumprir-se justo quando as fissuras das fronteiras tradicionais estão

por evaporar no mundo virtual – que alcança os patamares da Inteligência Artificial (AI).

Dessarte, ao propugnar-me o ofício de narrador, trago, por todas leituras e vivências,

o preceito sagrado de “interação antropófaga” com o mito: o que de fato possa nos interessar

(a quem dedica-se aos saberes das “coisas humanas”) na narrativa dos  atores históricos  é a

própria  narrativa  em  si  e  por  si:  seus  códigos  de  interação  entre  os  perceptos  e  afetos

(Deleuze,  2005;  Machado,  2009)  dos  narradores à  recordação  –  belíssimos  exemplos  de

narradores clássicos nas tramas de formação do Daime, em especial, os versos da narrativa

encantada  de  Juramidam.  Jamais,  um  debate  estéril  e  etnocêntrico  se  a  assim  chamada

narrativa mítica, seria “verdade” ou “mentira”: o que me interessa é o que o  Mythus  tem a

dizer acerca daqueles e daquelas que o contam às outras gerações. Fatalmente, contra este

pensamento pequeno de desqualificação ao pensamento racional do mito,  o antropólogo e

etnólogo Eduardo Viveiros de Castro (2006), por toda sua obra escrita e por conferências

proferidas ao longo das últimas décadas, assevera que o que nos interessa, de fato, são as

questões levantadas pela interação da narrativa mítica com a vivência – o ethos – de um dada

comunidade inserida em sua «natureza cultural»:

[…] o antropólogo, em certo sentido, é aquele que passa a pergunta
adiante,  porque quando ele  coloca  uma questão irrespondível  […],
como  o  problema  da  morte,  o  antropólogo  pergunta  para  àquelas
pessoas com quem ele estuda, junto a quem ele vive, o que elas acham
do  problema  […].  E  quando  ele  passa  a  questão  adiante,  ele  fica
prestando atenção menos ao modo como ela é respondida e mais ao
modo  como  ela  é  necessariamente  reformulada,  porque  é  muito



39

comum  se  imaginar  que  os  problemas  da  humanidade  são
essencialmente  os  mesmos  e  o  que  varia  são  as  respostas  que  as
diferentes culturas, as diferentes sociedades na história, no espaço e no
tempo,  dão  às  questões;  mas  as  questões  são  essencialmente  as
mesmas: nós somos todos humanos e etc.. Não é verdade. As questões
não são necessariamente as mesmas. Ao contrário, o que justamente
distingue as  culturas,  são os tipos de perguntas  que elas  fazem,  as
questões que elas se colocam. E são as questões que se diferem, muito
mais do que as respostas. O senso de estranheza,  o sentido de não
estar no lugar que você conhece – estar fora de casa –, está no fato de
que  as  pessoas  não  estão  preocupadas  com as  mesmas  coisas  que
você: percepção súbita de que as pessoas não estão falando a mesma
coisa  que você,  não estão preocupadas com as  mesmas coisas  que
você.  E  todo  o  problema do  antropólogo  é  descobrir  quais  são  as
perguntas, afinal, que a vida daquelas pessoas está respondendo, a que
perguntas  a  vida  delas  é  uma resposta  (VIVEIROS DE CASTRO,
2009, Conferência/01min50seg à 03min33seg)41.

Esta é questão: a que perguntas o modo de vida que uma comunidade se faz enquanto

resposta.  Benjamin, por sua vez,  discorre sobre vozes que ecoam do passado em atuação

nestas relações multidirecionais. Entendo, isto, como uma operação em que para além do

olhar do expectador no presente, o passado possui a genialidade de agir por “si próprio”: suas

“vozes” ecoam sem necessidade de invocação, influenciando, também, os padrões de leituras

que temos do tempo passado e do tempo presente. São rastros de intensidades inscritos na

memória, sedimentos da psique (conceito, em via pela abordagem clássica de Freud42), tais os

casos de sensações agradáveis que habitam as recordações, como uma brisa, uma melodia ou

um aroma, que podem remontar a episódios felizes de uma criança brincando com pessoas

amadas, despertando no adulto, no momento em que outro episódio do presente lhe remete à

recordação, sensações boas em que a própria pessoa que vivência as recordações não é capaz

de identificar a origem, posta sua manifestação inconsciente. Ou, noutro caso, os calafrios de

um trauma que ecoa do passado com rastros de dor e sofrimento, sem que, do mesmo modo, o

adulto  tenha  noção  da  “causa”.  Isto,  porque  estas  tramas  estariam  a  atuar  em  camadas

41 “A morte como quase acontecimento”: Conferência/Instituto CPFL, em 19 de outubro de 2009. Por considerar
formidável o modo com que Viveiros de Castro sistematiza este raciocínio nesta fala, sem desmerecer nenhuma
de suas formulações escritas, que são tão formidáveis quanto (e fonte de inspiração!), a privilegiei para ser cita -
da; cuja transcrição é de minha autoria e de acordo com os parâmetros de minha escrita. Os fragmentos por reti-
cências entre colchetes são referências que entendi pertencerem ao discurso oral, logo, ao acompanhar sua lin-
guagem escrita, ponderei ser mais pertinente assim proceder. Do mesmo modo, conforme seja padrão no trabalho
de “transcrições oficiais”, do campo universitário/acadêmico e/ou jurídico/legislativo, as expressões comuns à
linguagem falada, em vias de regra, são suprimidas do texto transcrito sem necessidade de referência direta à su-
pressão, logo, assim também procedi. Ressalvo, pelos preceitos éticos que nos instruem no trabalho com a orali-
dade narrativa, que esta transcrição é de minha única e exclusiva responsabilidade, não tendo, o autor, por sua
vez,  implicação  alguma  com  o  modo  pelo  qual  fundamentei  os  critérios  de  transcrição.  Disponível  em
«http://www.institutocpfl.org.br/2009/10/16/integra-a-morte-como-quase-acontecimento-eduardo-viveiros-de-
castro/». Último acesso em 06/07/2018.
42 FREUD, Sigmund. “A interpretação dos sonhos”. Porto Alegre: L&PM, 2012; ______. “O mal-estar na civili -
zação” (Edição Standard Brasileira, Vol. 21). Rio Janeiro: Imago, 1996.
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subterrâneas  da  percepção  e  suas  recordações  –  situações  que  podem  vir  a  constituir

patologias psiquiátricas, em casos extremos, mas reais. Eis os sulcos da vida na face humana.

É a infância que deixa rastros em nossa memória…, queiramos ou não: “Assim como as flores

dirigem sua corola para o sol, o passado, por força de um misterioso heliotropismo, volta-se

para o sol que se vem nascendo no céu da História” (BENJAMIN, 1986, p. 225).

Por obviedade, a tensão entre temporalidades não seria matéria-prima exclusiva da

travessia do Daime, ela acompanha a criação das grandes narrativas metafísicas, religiosas ou

não, que permeiam a compreensão da humanidade sobre si e suas relações no mundo. Pensar

a constituição de uma cultura sem os referenciais do passado, seria como conceber “seres

humanos” sem suas “humanidades”. Por isto, nesta inflexão, cito a tese de Walter Benjamin

(1986)  sobre  o  carácter  multidirecional  do  diálogo  entre  passado  e  presente,  portanto,

procedimentos/processos  – acontecimentos  (por Nietzsche)  – que não são estáticos,  fixos,

determinados, mas sim, maleáveis, mutáveis, abertos.

Nestes mesmos campos de problematizações, cito outro postulado de Michel Serres

que sistematiza uma antiga busca que sempre angustiou quando estive entre os cárceres de

ambientes  “acadêmicos”.  Serres  deslinda  os  postulados  de  formação  a  uma  espécie  de

«Filosofia Mestiça» ou de um modo de «mestiçagem intelectual», em que os «pertencimentos

do pensamento» devam estar  abertas ao movimento,  à circulação,  à  mistura,  à tensão,  ao

atrito,  às  relações.  Inclusive,  intencionalmente  lançados  a  superar  os  limites  de  origens

étnicas/raciais, nacionais/estatais, religiosas/morais, epistemológicas/metafísicas: a coerência

está  posta  à  soma  dos  referenciais  de  pertencimento  no  pensamento.  Isto,  para  Serres,

constitui uma identidade rica pela grandeza dos pertencimentos, inclusive no pensamento!

Justo,  por  reconhecer  a  diversidade  e  a  diferença  nos  referenciais  de  constituição  das

propostas de pesquisa e  até  mesmo de pesquisadores/as  enquanto seres  portadores  de um

amplo  campo  de  diversidade  e  diferença  em  seus  mais  variados  mundos.  Com  efeito,

trabalhar com a «Filosofia Mestiça» exige uma outra postura perante as correntes teóricas e

toda gama de “mourões” entre as diferentes “cercas” que segregam o  Pensar  entre “feudos

ilustrados”. Para tanto, trabalhar com a «mestiçagem intelectual» exige o reconhecimento de

um pouco do Outro em si: “[…] não é preciso, de modo algum, filosofias duras, armadas até o

pescoço para partilhar o espaço com o que há de tão duro quanto elas, mas pensamentos

doces, que possamos partilhar entre nós” (SERRES, 1990, p. 34)43.

43 Ele próprio, um pensador mestiço, suas principais áreas de atuação são como filósofo, historiador da ciência e
epistemólogo. Durante sua estadia no Brasil atuou como professor visitante da USP (anos 90), entre estudantes
que o acompanharam, cito Scarlett Marton, pensadora de primeira ordem dos assuntos “abstratos d’alma”.
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Esta  filosofia,  mestiça,  baseia-se  justo  numa  noção  de  “fronteira  porosa”

(Marcovitch, 2002), cuja constituição encontra-se na zona de contato, troca, relação, afeto: “o

foco está nas variações, nas bifurcações, nos desvios e encontros que caracterizam não só as

ciências  humanas,  mas  ciências  de  um modo geral,  bem como todas  as  nossas  práticas”

(ANCELMO, 2007, p. 07). Termo tão maldito, condição tão presente: mestiçagem. Outrora,

desígnio de degeneração, vista assim por olhares de superioridade de reinóis aos “gentílicos”

dos primeiros tempos de brasilização de Pindorama (e americanização de Pachamama/Abya

Yala  e  outras  expressões  ameríndias  ancestrais).  Mestiços,  cortadores  de  pau-brasil…,

‘brasileiros’44 gerados por desejo e necessidade, quando marinheiros lusíadas romperam as

fronteiras  dos  mares  em busca  de temperos  e  ervas  orientais  –  navegar  era  preciso,  mas

“povoar” também! Serres ainda produz uma análise de intersecção da mestiçagem intelectual

com aquela mal vista pelo discurso da autoridade colonial dos mundos ultramarinos, em que

os corpos cruzados já trariam uma espécie de armistício entre polos de atrito:

No Brasil, o que me encanta, é que a maioria dos brasileiros tem uma
genealogia totalmente cruzada, múltipla, complexa, extremamente rica
e  que,  em seus  corpos  vivos,  há  muito  tempo,  eles  atenuaram os
conflitos de hoje. Escrevi um livro, muito mais tarde, que chamei de
O  terceiro  instruído  e  que  foi  traduzido  por  um  belo  título  em
português onde aparece o adjetivo “mestiço”. E, nesse livro, eu dizia
que  todo  processo  de  conhecimento  é  uma  mestiçagem.  Porque,
quando  falamos  uma  outra  língua  –  e  lamento  muito  não  falar  o
português  –  temos  um  outro  corpo.  Quando  pensamos  em  outra
ciência,  entramos  em  outro  ser  humano.  E,  de  tanto  falar  línguas
diferentes, de tanto conhecer disciplinas diferentes, fabricamos em nós
um mestiço intelectual. E há, no conhecimento mestiço, uma espécie
de  paz  entre  as  disciplinas,  uma  espécie  de  armistício  entre  as
oposições do saber. É uma imagem intelectual do que acontece na vida
real no Brasil. Vocês conseguiram tantas mestiçagens entre todas as
populações  do  mundo,  porque,  no  Brasil,  o  mundo  inteiro  está
representado: asiáticos, europeus, americanos, nativos da América, do
Hemisfério Sul etc. Portanto, vocês conseguiram tão bem, na paz, esse
tipo de mestiçagem, que creio que deveriam ter consciência de que
têm o modelo das soluções requeridas  hoje pelas guerras  mundiais
(SERRES, 1999, 4§)45.

Corpos cruzados, rotas cruzadas, genealogias cruzadas… paradoxos do “tempo”.

Em tal gral, mencionarei, a seguir, as principais referências teóricas que estarão em

intersecção ao tema no decurso das Tramas Narrativas. A começar pelo pensamento de Stuart

44 Ironicamente, o sufixo “eiro” projeta-se como único entre “nacionalidades”; seu uso é mais comum às acep-
ções de ofícios e profissões, tais como “pedreiros”, “padeiros”, “engenheiros”, “carpinteiros”, “enfermeiros”…
45 Trecho de entrevista concedida ao “Programa Roda Viva – TV Cultura (SP)”, em oito de novembro de 1999. A
entrevista encontra-se facilmente disponível na rede mundial dos computadores, enquanto que a transcrição/tra-
dução, em que baseio esta citação, está disponível no espaço virtual “Fapesp-Memória Roda Viva/Fundação Pa-
dre Anchieta”. Disponível em «http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/386/entre». Acesso em 21/04/2017.
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Hall (2003) quanto ao processo de “deslocamento identitário” da  modernidade tardia,  em

meu entender,  abarca  diretamente  os  intricamentos  históricos  das  fronteiras  dos  seringais,

mesmo que no início do século XX. Hall defende a tese de que a Globalização não é um

fenômeno recente, mesmo que tardia na América Latina, a Modernidade desde cedo se fez

inteiramente globalizante, a começar pela implantação mundial do capitalismo por diversos

níveis  de relações  entre  diferentes  sociedades  e  Estados-Nação,  que fez constituir  tanto a

tendência à autonomia nacional quanto à globalização – temática retomada adiante.

No que diz respeito aos meios de hibridação cultural, Hall dialoga com a perspectiva

de que o deslocamento de identidades promove o processo de ‘tradução cultural’46: homens e

mulheres que atravessam e intersectam as fronteiras naturais e terão que negociar com as

novas  culturas  em que vivem “[…] sem simplesmente  serem assimiladas  por  elas  e  sem

perder completamente as suas identidades” (HALL, 2003, p. 88). Este sujeito, que é o homem

traduzido  na expressão de Hall, teve de aprender a habitar entre várias identidades, a falar

múltiplas linguagens culturais, a traduzir e negociar entre elas, sem perder a sua origem –

estas  poderiam  ser  as  fronteiras  entre  as  dimensões  humanas e  míticas de  nossos

personagens? Seria o processo de tradução cultural o anelo que vocaliza o mito e diferencia as

personalidades entre “personagens” e “atores”? O anelo que vocaliza o mito e diferencia as

personalidades  entre  Raimundo Irineu Serra  e  o  Mestre  Império  Juramidam,  entre  Daniel

Pereira de Mattos e Frei Daniel?

Se Stuart Hall compreende a formação do hibridismo a partir do deslocamento de

identidades promovido por uma diáspora, em que os agentes terão que negociar com a nova

cultura sem serem simplesmente assimilados, ele também identifica que tal dinâmica ocorre

como  um  processo  marcado  pela  ambivalência  e  antagonismo  resultantes  da  negociação

cultural,  destacando-se relações assimétricas  de poder e posições de legitimidade distintas

entre os atores envolvidos (Hall, 2003). Em consonância com este estudo, Homi Bhabha, ao

aprofundar a análise sobre as sociedades pós-coloniais (asiáticas e africanas caracterizadas

pelos processos de independência das potências europeias após a II Guerra Mundial), destaca

que o hibridismo é um ‘processo agonístico e antagonístico’47 que se localiza no interior dos

discursos entre colonizadores e colonizados, porque traz em si um embate pelas e nas relações

46 Tradução cultural: perspectiva processual e relacional sobre a vivência de ‘sujeitos’ inseridos na dinâmica de
deslocamento de identidades do hibridismo: “[…] um processo de tradução cultural, agonístico uma vez que
nunca se completa, mas que permanece em sua indecidibilidade” (HALL, 2003, p. 74).
47 Por referência: “O processo agonístico é entendido como intrínseco à tensão do contato com a ‘diferença’ em
espaços transnacionais: ‘O medo do que é estranho (ou dos estranhos) é profundamente arraigado […]. Fenôme-
nos de pânico de multidões muitas vezes proveem da mesma causa e são expressos nos mesmos movimentos
dramáticos de fuga e mal-estar”. Em referência: MOSCOVICI, Serge. “Representações sociais: investigações em
Psicologia Social”. Petrópolis: vozes, 2010 – p. 56.
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de poder,  domínio e  resistência,  por  onde a  cultura subalterna poderá emergir  como uma

ameaça  à  autoridade  dominante  no  momento  em que  se  apropria  de  valores  e  signos  da

hegemonia  e  os  transformam com a  releitura  de  uma nova sociabilidade,  manifesta  pelo

hibridismo, representado como “[…] aquele ‘desvio’ ambivalente do sujeito discriminado em

direção ao objeto aterrorizante” (BHABHA, 1998, p. 165).

Os  atores  envolvidos  nessa  trama  foram  obrigados  a  aprender  a  caminhar  nas

sombras sociais, em zonas de invisibilidade, limitadas pela  narrativa oficial  da  autoridade

hegemônica (Bhabha,  1994;  Hall,  2003).  Paradoxalmente,  as  religiosidades  nascidas  do

cruzamento  de  diferentes  matrizes  afro-ameríndias  e  afro-caboclas  (Ferretti,  M.,  2000;

Ferretti, S., 2013) tomaram novos rumos e viveram novas formas de hibridização nas rotas

diaspóricas dos seringais, dando origem às experiências acreanas do Daime e da Barquinha.

Essas  experiências,  no  curso  dos  contatos  interculturais  que  marcaram  suas  históricas,

acabaram  por  galgar  o  posto  de  autênticas  religiões  brasileiras.  Tratam-se  de  elementos

narrativos que cresceram e tomaram forma no curso da “expansão da ayahuasca” no século

XX, muito em função do “reconhecimento” internacional,  quando autoridades (científicas,

intelectuais, jurídicas/estatais) lançaram mão da inferência de “religiões brasileiras” ao Daime

e à Barquinha, em especial, por serem as pioneiras vertentes que se autodefiniram enquanto

cristãs e que se instalaram no “mundo urbano”.

Diferente de “religiões puras”, por este campo teórico, vejo tramas vivificadas por

‘agentes sociais’48 de distintas origens em teias diaspóricas, “sujeitos de fronteira” divergentes

em  rumos  e  propósitos,  mas  convergentes  nalgumas  intenções  do  porvir:  tramas  de

reciprocidades emaranhadas em teias de metafísicas encantadas – extrassensoriais. Unificados

pelo  ato  de  fé  cristianizado  na  comunhão  de  um  sacramento  indígena  por  peregrinos

nordestinos em comunidades de culturas híbridas/mestiças – de  encantos fragmentados.  As

manifestações de religiosidade ameríndias e africanas se organizaram no Brasil por meio de

várias práticas de resistência ao imputo colonial e de reconstrução às percepções dos sentidos

simbólicos. Tais manifestações são elementos de expressões culturais em diferentes níveis de

contato e fusão, responsáveis por garantir a uma significativa parte de agentes que arrisco em

chamá-los, com a devida licença poética, por “agentes encantados”.

48 Por estas perspectivas, tais tramas podem ser vistas como parte de agenciamentos ou de uma intencionalidade
e ação estratégica dos oprimidos e de sua sabedoria cosmopolita. A noção de agency –agência/agenciamento –,
atribui aos atores a capacidade de processar a experiência social e de delinear formas de enfrentar a vida, marca-
das por desejos, crenças, intenções e representações, mesmo sob as mais extremas formas de coerção (Giddens,
1981). Nesse sentido, esses atores atuam, fazem sua história, uma história que é, entretanto, como bem observou
Sahlins (1997), ordenada culturalmente de diferentes modos nas sociedades de acordo com os esquemas de sig-
nificação das coisas e que o contrário também é verdadeiro: esquemas culturais são ordenados historicamente,
porque em maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando agenciados na prática – e de acordo
com as contingências de cada época (Derrida, 2008).
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Registra-se  que  as  estruturas  sociais  constitutivas  destas  comunidades  permitem

interpretar  os  mecanismos  de  poder  colonial  que  imputaram historicamente  situações  de

subalternidades aos seus praticantes. Com esse estudo, podemos reconhecer a necessidade da

produção  de  outras  formas  de  saberes  que  busque  a  descolonização  das  culturas  –  das

crenças, das paisagens e dos territórios. Portanto, a partir dos fluxos migratórios amazônicos,

defendo  que  seja  possível pensarmos  em  procedimentos  mais  profícuos  para  o

reconhecimento  das  relações  de  território  e  territorialidades  destas  religiosidades,  vistas

como manifestações e espacialidades “simbólico-identitárias” concebidas nas e pelas culturas

híbridas de matrizes afro-indígenas e caboclas/mestiças no processo migratório em meio à

pujança da colonização amazônica.

No bojo das lutas de resistência entre tais comunidades de trabalhadores dispersados,

a luta por ressignificação “identitária” ocorre em meio a procedimentos das dinâmicas de

hibridação cultural. Lutas calcinantes a caminhar sempre no fio da navalha, postas sob a égide

de  subversão  da  «Ordem» pelo  princípio  de  sobrevivência  dos  agentes  sociais/culturais:

ameríndios, africanos caboclos, negros, mestiços, retirantes dispersados, errantes…Todavia,

apesar dos deslocamentos forçados, habitava em suas memórias o passado de sua terra-natal,

de  sua  “gente-natal”. Sem  titubear,  lançaram-se  ao  desafio  da  fronteira  desconhecida

amalgamando  existências  por  tramas  de  aprofundamento  do  sincretismo  religioso  e

metamorfoses de hibridação cultural em teias atemporais, trançadas por tramas xamânicas e

de pajelanças amazônicas e andinas, indígenas e caboclas, em contato com as tramas de magia

africana e cabocla do Nordeste. Procedimentos que além de promoverem ações decisivas no

equilíbrio da  saúde comunitária,  alimentaram o  ethos  social  de uma experiência  singular,

encontrando na formação de novas  religiosidades,  expressões sui generis  de contato entre

mundos e rompimento de fronteiras, elementos agregados aos referenciais que os constituíram

por «agentes culturais», «atores históricos», que não se sujeitam às intempéries de «Destino».

Logo, levanto  a  hipótese  central  de  que  estas  religiosidades  encantadas  da

Amazônia, ao contribuírem com o processo de reconhecimento identitário entre os atores das

tramas, trabalharam enquanto «agente civilizatório» no cenário dos ‘espaços transnacionais’49

no fluxo da borracha, em especial,  por fornecer referenciais de compreensão do drama da

fronteira  e  por  direcionar  as  aspirações  de  pertencimento  projetadas  ao  devir  do  tempo.

Fatores que se unificam e se traduzem pelo carácter de agenciamento ao estabelecer laços

49 Os espaços transnacionais não-metropolitanos se definem como aqueles espaços atravessados por mercadori-
as, saberes, fluxos migratórios, costumes e tradições compartilhados, além de práticas econômicas e religiosas
comuns. Reinterpretando Benedict Anderson, poderíamos pensar os espaços transnacionais como comunidades
imaginadas através de espaços interlocutórios comuns, isto é, comunidades que se imaginam através dos mesmos
referentes ou topoi (Fernando Rosa Ribeiro, 2002; Ligia Simonian & Rubens Ferreira 2005).
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sociais que atuaram como meios de suporte ao imigrante em sua realidade imediata, muitas

vezes relacionadas às necessidades de alimentação, abrigo, medicação, segurança, proteção,

direção, aconselhamento. Neste ínterim, destacavam-se as atuações de lideranças religiosas

populares como agentes de saúde, árbitros comunitários, conselheiros, parceiros econômicos,

etc., tais os casos em investigação de religiosidades formadas a partir do uso sacramental da

ayahuasca. Por estes prismas, ressalvo novamente o pensamento de Michel Serres a respeito

dos  aspectos  de  cruzamento  dos  referenciais  de  pertencimento  entre  matrizes  africanas,

indígenas e caboclas, que promoveu, entre outros aspectos, a absorção do legado xamânico da

ayahuasca e sua transformação nestas expressões de religiosidades com discurso à fé cristã.

Destarte, sistematizo o objetivo que pautou a investigação pela relação de influência

dos  pertencimentos  dos seringais na sociabilidade da comunidade daimista em Rio Branco.

Justo, para percorrer através da narrativa os caminhos de problematizações aos elementos de

hibridismo e/ou tradução cultural inseridos na formação da doutrina e liturgia do Daime. Para

tanto, a narrativa deverá trazer a problematização, junto a este enredo, sobre a manifestação

de elementos de ancestralidades ameríndias, caboclas e de matrizes africanas, perscrutando,

subsequentemente,  o  discurso  doutrinador  pela  especificidade  da  introjeção  de  preceitos

cristãos, presentes nos “Hinários” de Juramidam. Saliento que o início do enredo diaspórico

procedeu-se por volta de 1912, quando Irineu chegou à Amazônia, primeiro em Manaus e

depois  às  fronteiras  do  então  conquistado  Território  Federal  do  Acre.  Período  em que  a

maioria dos relatos registra esta data, porém, não há precisão consensual.

Por ordem cronológica, em destaque, as  religiosidades diaspóricas  vivificadas pelo

ambiente  intercultural  dos  seringais  e  organizadas  no  curso  destas  tramas  em  torno  da

ayahuasca:  o  “Círculo  de  Regeneração  e  Fé”  (CRF),  fundado  no  Acre  pelos  irmãos

maranhenses André e Antônio Costa em torno de 1913, a comunidade originária foi dissolvida

por volta de 1916 – há poucos registros sobre esta linhagem, a primeira de uso ritual da

ayahuasca em núcleos urbanos brasileiros (Borges, 2012; Clodomir Silva, 1983; Moreira &

MacRae, 2011-14); o Daime, fundado no Acre pelo maranhense Raimundo Irineu Serra em

1930 (Borges, 2012; Labate & Araújo, 2002; Moreira & MacRae, 2011-14); a Barquinha,

fundada no Acre pelo maranhense Daniel Pereira de Mattos em 1945 (Borges, 2012; Goulart,

2005; Oliveira, 2002; Souza, 1999); e a União do Vegetal, fundada em Rondônia pelo baiano

José Gabriel da Costa em 1961 (Borges, 2012; Brissac, 1999; De Andrade, 1995).

Ressalvo, a fim de aprofundar às justificativas teóricas metodológicas, considero que

os parâmetros da análise do discurso de Michel Foucault (1996) apresentam-se enquanto uma

das formulações mais pertinazes para o estudo das tramas híbridas e diaspóricas na formação
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do  Daime.  Negá-los,  seria  um  equívoco  que  se  assemelharia  um  mesmo  tipo  de

fundamentalismo dogmático, tão criticado por praticamente todas as correntes de pensamento

da Modernidade.  A obra de Foucault  sobre a  análise  do discurso,  em meu entendimento,

apresenta um método de investigação sobre as funções de controle, limitação e validação das

regras de poder numa dada sociedade ou grupo social, em que operariam sistemas de exclusão

internos e externos ao discurso. No caso, as estruturas religiosas, tradicionalmente rígidas (na

doutrinação), hierarquizadas (nas relações de poder) e excludentes (aos infratores). Por esta

perspectiva  aos  procedimentos  metodológicos,  o  trabalho  arqueológico  procura  “[…]

determinar as condições de existência do discurso tomado como acontecimento em relação a

outros acontecimentos, discursivos ou não” (MACHADO, 1981, p. 154). Por Foucault, teoria

e método para a descrição intrínseca do monumento:

“[…] em nossos dias, a história é o que transforma documentos em
monumentos  e  que  desdobra,  onde  se  decifravam rastros  deixados
pelos  homens,  onde  se  tentava  reconhecer  em profundidade  o  que
tinham  sido,  uma  massa  de  elementos  que  devem  ser  isolados,
agrupados,  tornados  pertinentes,  inter-relacionados,  organizados  em
conjuntos. Havia um tempo em que a arqueologia, como disciplina
dos monumentos mudos, dos rastros inertes, dos objetos sem contexto
e das coisas deixadas pelo passado,  se voltava para a história e só
tomava sentido pelo restabelecimento de um discurso histórico; que
poderíamos dizer, jogando um pouco com as palavras, que a história,
em  nossos  dias,  se  volta  para  a  arqueologia  –  para  a  descrição
intrínseca do monumento” (FOUCAULT, 2009, p. 08).

Logo,  no  curso  das  Tramas  Narrativas  tenho  a  perspectiva  de  perscrutar  os

repertórios doutrinários e litúrgicos do Daime, em especial, mas também com intersecções à

Barquinha, pelo propósito de investigar se há correlação das doutrinas com os preceitos de

controle, limitação e validação do «Poder» pelo discurso.

Nos referenciais bibliográficos de pesquisas sobre a historicidade das ‘linhas raízes’,

destaca-se a ampliação recente do interesse acadêmico pelo tema. Contudo, ainda há muitas

lacunas  e  contradições  postas  à  paixão  da  fé,  logo,  a  perspectiva  a  ser  trabalhada  nesta

pesquisa é levantar dentro do tema as referências possíveis que convergem ou divergem sobre

a narrativa do passado, buscando elementos que dialoguem com o processo de hibridação. E,

quando necessário, trabalhar com as diferentes narrativas sobre os mesmos fatos/processos,

indicando as respectivas referências na literatura especializada, para que o debate acadêmico

amadureça  o  processo  de  formulação  do  conhecimento.  Das  pesquisas  em  referência  e

consagradas nos meios acadêmicos, encontram-se MacRae e Clodomir da Silva, pioneiros na

pesquisa sobre as ‘linhas raízes’ na década de 80, em especial sobre o Daime. Primeiramente
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através de uma das vertentes criadas a partir da matriz de Rio Branco, para posteriormente

dedicarem pesquisa ao contexto de fundação da linhagem. Beatriz Labate e Sandra Goulart,

responsáveis por importante pesquisa sobre o  estado da arte do tema, expressões urbanas

contemporâneas  e  também de  especificidades  das  doutrinas  adscritas  como  raízes  e  suas

variantes  através  de  outras  organizações,  identificando  símbolos,  ritos,  referenciais  que

constituem particulares das comunidades e/ou doutrinas.

Por outro lado, há grande número de dissertações e teses independentes, elaboradas

nos  últimos  anos,  com registros  históricos  e  antropológicos  de  importantes  contribuições.

Visto o caso, a exemplo, da historiadora Rosana Martins Oliveira, já citada, que, em pesquisa

na terra natal dos mestres fundadores, cumpriu com fenomenal contribuição à elucidação de

um erro acadêmico sem precedentes a respeito da data de nascimento do personagem central

da trama de transmigração da ayahuasca, Raimundo Irineu Serra. Pesquisa, posteriormente

confirmada  por  outras  fontes.  Outro  referencial  de  maior  contemporaneidade  (e  grande

fôlego), trata-se de Marcelo Mercante (2000-2002-2006-2009-2011-2012-2013). Destaco sua

obra, primeiro por trazer novos enfoques à historicidade das ‘linhas raízes’ acreanas. Ao passo

em que, paralelamente, pautou a formação de sua obra por uma reconstrução singular dos

caminhos  de pesquisa sobre a  ayahuasca,  com profundidade à  problematização acerca  da

proximidade  às  relações  entre  o  “material”  e  o  “simbólico”,  com ênfase  às  relações  por

experiências  de  “transcendência”  e  “cura”  com a  ayahuasca.  Todo este  acervo  cumpre  o

importante trabalho de documentar a tradição oral e o acervo doutrinário das “linhas raízes”,

colaborando para  o registro histórico  dos  mesmos,  além de apresentar  as  perspectivas  de

interpretação existentes  no campo de pesquisa sobre a historicidade da ayahuasca,  muitas

vezes  em  conflito  ou  contradição.  As  fontes  primárias  trabalhadas  compõem os  acervos

doutrinários  e  musicais  das  expressões  híbridas  de  cada  ‘linha  raiz’.  Enquanto  que  as

secundárias, são os estudos acadêmicos que registram estes acervos e depoimentos históricos,

ao passo que produzem leituras pertinazes à documentação.

Na vertente do Daime, os acervos doutrinários principais são os hinários O Cruzeiro

Universal (132 Hinos) e  Hinos Novos (14 Hinos),  por autoria  de Raimundo Irineu Serra,

considerados pela linhagem como o “Terceiro Evangelho”. O primeiro, fundamental, criado

entre 1930 e 1945, o segundo por volta de 1970. Outros quatro Hinários foram reconhecidos

pelo fundador como  oficiais  da doutrina,  de autoria de pioneiros da fundação no mesmo

recorte entre 1930 e 1945:  Sois Baliza,  de Germano Guilherme;  Seis de Janeiro,  de João

Pereira; O Mensageiro, de Maria Damião; e Amor Divino, de Antônio Gomes da Silva – todos

arquivados  e  catalogados  pela  pesquisa.  Entre  os  discípulos,  figura  dona  Percília  Matos,
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“Zeladora Eterna da Doutrina” e “Gerente-Geral do Hinário”, logo, suas narrativas são fontes

preciosas, juntamente de outros pioneiros. Na vertente da Barquinha,  o acervo doutrinário

principal é o  Livro Azul  (cerca de 200  Hinos e  Salmos),  por autoria de Daniel Pereira de

Mattos entre 1945 e 1958. Outros hinários compõem a doutrina da Barquinha a partir  de

novas organizações surgidas  após o falecimento do fundador.  Em destaque,  o trabalho de

‘madrinha  Chica  Gabriel’,  cuja  inserção  popular  em  Rio  Branco  aconteceu  de  modo

vertiginoso, além de abertura de centros filiados em outras regiões do Brasil, como Niterói,

Recife e Brasília – únicos casos de expansão.

Destaca-se que o hinário daimista seja amplamente difundido em meios acadêmicos

e  de  comunidades  religiosas  –  além de  disseminação  por  meios  virtuais.  Contudo,  o  da

Barquinha  ainda  hoje  guarda  um  aspecto  secreto  maior,  isto,  devido  à  compreensão  de

preservação da tradição e sua pequena expansão. Entretanto, a par de uma rede de contatos

que estabeleci ao longo do tempo, possuo um arquivo das fontes primárias a partir de registros

de áudios de cerimônias cedidos por integrantes de vertentes desta linha no Acre, remetendo a

aproximadamente vinte horas de rituais diversos, além de outros arquivos já publicados por

pesquisas, com autorização dos dirigentes contemporâneos. Da mesma forma, há registros de

depoimentos compartilhados em trabalhos acadêmicos ou em espaços virtuais de centros de

pesquisa ou de comunidades religiosas vinculadas às linhagens acreanas. Todavia, ainda como

parte fundamental do projeto, a pesquisa apresenta a perspectiva de trabalho de campo no

Acre, a fim de melhor conhecer os hinários e perscrutá-los com remanescentes e autoridades

das tradições, caso haja esta abertura.

No  decorrer  do  texto,  procederei com  a  retomada  e  o  aprofundamento,  quando

melhor oportuno, desses eixos temáticos e teóricos. Por ora, os primeiros mergulhos. Sobre a

formação  do Daime e  da  Barquinha,  lançarei  mão da  reescrita  de  fragmentos  que  foram

tecidos em épocas anteriores (Borges, 2012). Todavia, tal como Jacques Derrida observa em

«Gramatologia» (1967-2006), a reescrita de um texto jamais permite que ele seja o mesmo de

outrora. Sua ocorrência está posta à emergência da Diferença acima do modelo fechado pela

«estrutura  do  livro»,  mas  sim,  inclinada  aos  fragmentos  abertos  pelos  ‘suplementos  do

texto’50:  “A  différance  é  o  jogo  sistemático  das  diferenças,  dos  traços  de  diferenças,  do

espaçamento pelo qual os elementos remetem uns aos outros” (DERRIDA, 2001, p. 33).

50 Por referência: “O texto não é pensável na forma, originária ou modificada, da presença. O texto inconsciente
já está tecido de traços puros, de diferenças em que se unem sentido e força, texto em parte alguma presente,
constituído por arquivos que são sempre já transcrições. Estampas originárias. Tudo começa pela reprodução.
Sempre já, isto é, depósitos de um sentido que nunca esteve presente, cujo presente significado é sempre recons-
tituído mais tarde, posteriormente, suplementarmente: nacträglich também significa suplementar. O apelo do su-
plemento é aqui originário e escava aquilo que se reconstitui mais tarde como presente” (DERRIDA, 2006, p.
200).
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Elucido, portanto, que me fundamentei por esta concepção ao estabelecer os critérios

de reelaboração da “veia narrativa” das tramas de formação do Daime por movimentos em

que,  por um lado,  busquei  a “preservação” de algumas linhas  argumentativas,  em que as

avalio enquanto satisfatórias, e, por outro, a “alteração” da “forma original”: a começar de

forma basilar pela linguagem entre primeira e terceira pessoa da narrativa, por acompanhar,

de mui bom grado, a revolução pela ‘Virada Linguística’.  Haja vista que a abordagem com

que  pautei  a  versão  de  2012,  fundamentada  pelos  parâmetros  que  o  último  conceito  do

enunciado expressa, “suprassensível”, cuja origem e matriz situa-se no pensamento socrático-

platônico, portanto, esta foi a diretriz com que a teci a narrativa. Todavia, entre as “estruturas”

do  trabalho  em  seus  nove  capítulos,  divididos  em  três  partes,  introduzi  entre  elas,  um

segmento  que  denominei  como  “Interlúdio”,  em referência  ao  “intervalo  musical”  que  o

mesmo evoca.  Por  sua  vez,  nesta  presente  Dissertação,  a  concepção com que trabalho  a

reelaboração da “veia narrativa”, pauta-se pela ‘Filosofia da Diferença’, tal como as linhas

argumentativas estão a ser tramadas. Destarte o narrador segue o curso do rio caudaloso…

Eis,  portanto,  a  sistematização  dos  “Tempos  Narrativos”  das  tramas  híbridas  e

diaspóricas na formação do Daime:

Trama  I  –  “Tempo  de  Diáspora”:  1890/1892  à  1912/1914,  narrativa  centrada  à

sondagem por sua história anterior à partida do Maranhão, bem como, por seu deslocamento

até os seringais amazônicos; narrativa a partir de fragmentos possíveis de sua biografia, haja

vista, a falta de precisão cronológica.

Trama II – “Tempo de Iniciação”: 1912/1914 à 1930, narrativa centrada nos tempos

de iniciação à  ayahuasca  através  da  vida  nos  seringais  e  seu  posterior  serviço  às  Forças

Armadas na demarcação de “limites e territórios” da tríplice fronteira, bem como, tempo das

“revelações divinas” que anunciaram o nascimento de Juramidam; registros a partir de relatos

de  pioneiros  e  pioneiras  do  Daime  que  vivenciaram  parte  da  trama  histórica  e/ou

testemunharam estes relatos na posteridade ao período.

Trama III – “Tempo de Batalha”: 1930 à 1958, narrativa centrada no eixo histórico

principal da pesquisa, o tempo quando Juramidam começou a “plantar as Santas Doutrinas”

através dos primeiros ritos de ingestão/comunhão da ayahuasca de acordo com as “instruções

da Rainha”, bem como, tempo quando deu início à primeira comunidade agropastoril formada

por imigrantes nordestinos, que ocuparam terras do Exército Brasileiro às margens de Rio

Branco, sob a liderança de Irineu Serra após a primeira bancarrota da borracha amazônica no

mercado mundial; seguimento de trabalho com os relatos, acrescido dos registros históricos

inscritos nos “Hinários” compostos por Irineu e outros(as) pioneiros(as).



50

Trama IV –  “Tempo de  Penitência”:  1930 à  1958. Compreendo  que  o  fluxo  de

religiosidades afroameríndias  se apresenta como eixo histórico e cultural capaz de articular

todo o campo de estudo, posto que seja este o tema em investigação. Logo, se a proposta de

estudo  pauta-se  na  singularidade  das  interações  interculturais  estabelecidas  entre  estas

linhagens  híbridas  e  diaspóricas,  porquanto,  ressalvo  a  relevância  não só do  Daime,  mas

também  da  Barquinha.  Suas  inscrições  encontram-se  emaranhada  às  cosmovisões

afroameríndias amazônicas entre o Acre e o Maranhão. Por meio do acervo doutrinário da

vertente  fundada  por  Daniel  Pereira  de  Mattos,  faz-se  possível  realizar  a  intersecção  da

experiência humana de circularidade cultural com o fenômeno de introjeção da fé cristã à

prática cerimonial de consagração da ayahuasca.

Trama V –  “Tempo de  Colheita”:  1958 à  1970,  narrativa  centrada  no  tempo de

institucionalização religiosa,  tal  como, o registro civil  de uma entidade religiosa com seu

devido  estatuto,  as  relações  de  proximidades  com outras  vertentes  místicas  consideradas

esotéricas, a exemplo da ordem “Antiga e Mística Loja Rosa Cruz”, bem como, o tempo de

reconhecimento  social  e  formação da  segunda e  última comunidade,  desta  vez  registrada

como propriedade particular em nome de Raimundo Irineu Serra, que tornar-se-á responsável,

na  década  de  60,  por  abastecer  Rio  Branco  com  sua  produção  agrícola;  desfecho  que

acompanha o seguimento de trabalho com os relatos de pioneiros e registros dos Hinários.

Trama Final – “Pisei na Terra Fria”: 1971, narrativa centrada no tempo das últimas

pegadas de Raimundo Irineu Serra em sua comunidade, suas expectativas e angústias acerca

do “advento de seu herdeiro”,  bem como,  o tempo das últimas palavras  de Juramidam à

doutrina do Daime pela inspiração de um segundo “Hinário”. Despedida que acompanha o

seguimento de trabalho com os relatos de pioneiros e pelos registros dos Hinários. Ao encerrar

estas Tramas Narrativas, busco, primeiro, uma breve descrição e relato sucinto dos processos

de fragmentação da comunidade daimista nas décadas posteriores ao falecimento do mestre

fundador, décadas de 80 e 90; em segundo, breves apontamentos à articulação dos tempos

narrativos envoltos à formação do Daime com as tramas híbridas e diaspóricas da Encantaria

Maranhense (Ferretti, M., 2014; Ferretti, S., 2012), com fulcro à Baixada Maranhense.

Por  fim,  o  «Epílogo»  – “Tempo de  Travessia”:  tal  como a  construção  teórica  e

estética do Prólogo e deste Preâmbulo às Tramas Narrativas, uma breve sistematização acerca

de meu interesse intelectual com o tema específico do Daime,  mas também, busco traçar

alguns paralelos acerca das implicações destes aspectos com minhas relações de percepção e

afecção com o conhecimento histórico e antropológico sob o prisma do pensamento trágico

implicado ao que atrevo em chamar por “História Antiga das Américas”.
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TTRAMA RAMA II
TEMPO DE DIÁSPORA:

AS VEIAS ABERTAS DA AMAZÔNIA NA ‘FEBRE DA BORRACHA’
 1890/1892  1912/1914≅

1.1 Tramas históricas por religiosidades entre o Maranhão e o Acre

Ao  elaborar  este  trabalho  de  Dissertação  no  campo  da  ‘(H)história’51,  algumas

questões se colocam: quais foram os atores históricos – e míticos – que partilharam a tessitura

das tramas narrativas – híbridas e diaspóricas – com Irineu Serra? Quem foi esse homem que

verteu-se no ‘Mestre Imperador Juramidam’? Quais os seus sonhos?  O que o fez embarcar

rumo à Amazônia Andina? O que esperou da “terra” ao lá pisar? Quais seriam as inscrições

contidas nas Narrativas En’cantadas que Raimundo Irineu Serra, o ator diaspórico, anunciara

o nascimento de Juramidam, o personagem mítico? Ainda, quais seriam as inscrições contidas

no símbolo sagrado, a antiga Cruz dos Patriarcas ou Cruz de Caravaca,  sobre a  Mesa de

Trabalho do Daime, o equivalente a um altar – e que cobre o sepulcro do fundador da vertente

e de dois de seus companheiros mais fiéis ao seu lado? Destarte, estas  Tramas Narrativas

centram-se na perspectiva de investigar a  formação mítica  inscrita no  discurso doutrinário

daimista. Para tal, como pautei a argumentação nas secções iniciais, vislumbro o percurso de

uma  narrativa  acerca  das  tramas  híbridas  e  diaspóricas  vivenciadas  na  formação  da

comunidade espiritual de Raimundo Irineu Serra no curso de sua travessia amazônica por

volta de 1912 à 1971. 

Cenário  de  tramas  históricas  e  míticas  que  fizeram  por  meio  de  relações

interculturais por peregrinos deslocados de sua terra-natal por meio da diáspora nordestina,

em que retirantes nordestinos que se entrecruzaram pelas fronteiras amazônicas e andinas pela

travessia  às  novas  fronteiras  em suas  existências  por  meios  de  agenciamento  político  da

mistura  (Arruti,  1997; Oliveira Filho, 1998) de uma “nova mistura”. Inserido num projeto

mundial de exploração do látex, o Acre, através de seus seringais, vivenciou intensas relações

51 Um dos fatores mais instigantes deste campo de saber dedicado à narrativa do tempo, diz respeito à polissemia
entre (H)história e (h)História (ainda mais sendo o h uma letra tão sutil). No decorrer da Trama III, buscarei
apresentar as reflexões que formaram as concepções de escrita e escritura desta pesquisa (Derrida/Nietzsche),
por ora, ressalto que sem associar valorações morais à distinção de significantes, utilizarei as referências: (a) gra-
fia de história com “h” minúsculo em referência ao fenômeno de ação humana vivida no transcurso de espaço-
tempo; (b) grafia de História com “h” maiúsculo enquanto o conhecimento histórico sistematicamente elaborado
por critérios historiográficos de pesquisa, fundamentados pelo trabalho com as fontes, descrição e análise de do-
cumentos, interpretações, problematizações, etc.. Por conseguinte, as áreas de conhecimento serão discriminadas
com o mesmo referencial de inicial maiúscula, sem que haja qualquer valoração moral de ordem superior a isto.
Busco apenas uma distinção comum oriunda desta distinção sobre a área do ofício que me dedico.
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interculturais  nos  tempos  finais  do século  XIX e iniciais  do  XX. Conforme o  enunciado

principal deste trabalho,  A Diáspora de Juramidam, trata-se de um evento que compreendo

relacionar-se com algumas formulações pertinazes do pensamento Pós-Estruturalista (Bhabha,

1998;  Fanon,  1978;  Hall,  2003),  acentuadamente,  a  concepção  diaspórica  por  ondas

migratórias  em  massa,  movidas  pela  força  do  capital  na  Modernidade  –  zona  temporal

limítrofe aos séculos XVIII e XIX, por seus marcos históricos doravante perenes. Logo, por

esta  leitura,  aponto  que  o  cenário  dos  seringais  vivenciou,  neste  período,  a  formação  de

religiosidades que trazem elementos interculturais sui generis na formação de uma de vertente

religiosa/espiritual  de doutrina cristã,  com práticas sacramentais  e purgativas de pajelança

através da ayahuasca: a purga (práticas de depuração/limpeza/purificação – orgânica, mental e

espiritual) e  o  voo  xamânico  (estado  de  êxtase/enlevação/encantamento  –  percepção  de

deslocamento multidimensional).

O problema central  que  ensejou o início  da  pesquisa,  ainda  pelos  idos  de 2002,

pautou-se  pelo  foco  de  investigação  arqueológica  –  fundamentada  pelo  prisma  da

«Arqueologia  do  Saber»  de  Michel  Foucault  (1974)  –,  acerca  das  tramas  históricas  que

promoveram  a  transmigração  da  ayahuasca  de  seus  mundos  ancestrais,  em  matrizes

xamânicas e de pajelanças no ponto de encontro da Amazônia com a Cordilheira dos Andes,

por meio da formação de comunidades de seringueiros nordestinos, lideradas, sobretudo, por

maranhenses em zonas fronteiriças da borracha: os espaços transnacionais. Já  no Curso de

Mestrado,  pelos  idos  de  2015  à  201852,  três  problemas  se  apresentaram,  gradativamente.

Consoante  a  minha  compreensão  à  época,  o  primeiro  pautou-se  pela  formação  de

comunidades religiosas cristãs, ou cristianizadas, de uso ritual da ayahuasca; o que demarquei

no projeto inicial proposta de pesquisa enquanto “processo de cristianização da ayahuasca”

por meio da formação de comunidades de seringueiros nordestinos em espaços transnacionais

amazônicos,  originando  as  vertentes  religiosas  conhecidas  mundialmente  como  “religiões

brasileiras”. O segundo volveu-se à temática de 2002 e ateve-se sobre as possíveis influências

do xamanismo e vegetalismo nas práticas e cosmovisões dos novos cultos, com ênfase já pela

presença da ayahuasca  e  demais  plantas  curativas/sagradas.  O terceiro,  e  mais  complexo,

sobre as possíveis influências das  Encantarias Maranhenses  (Ferretti, M., 2014; Ferretti, S.

2012):  manifestações  que agregam fragmentos  de  todo o caldo das  tradições  de matrizes

africanas, indígenas e afro-ameríndias nordestinas e amazônicas.

São questões postas à investigação e que alimentaram meu campo de hipóteses e

transitaram entre diversas fases da pesquisa e escrita, de modo que estas Tramas Narrativas

52 Do Processo Seletivo à conclusão, isto é, ao Exame Final da Banca de Defesa.
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centram-se em aspectos dos dois primeiros problemas. No entanto, compreendo que parte das

respostas  possa  estar  justo  no  terceiro  problema,  o  mais  complexo:  a  ressignificação  de

narrativas históricas no fluxo entre religiosidades do Maranhão e do Acre.  O que põe em

relevância as possíveis influências das matrizes de Encantarias e Pajelanças maranhenses no

Daime e na Barquinha, por excelência53 – por estas trilhas, adiante, noutros trabalhos, ainda

pretendo  perquirir  os  referenciais  de  constituição  dos  «pertencimentos  híbridos»  em

deslocamento  no  seio  de  elementos  entre  religiosidades  encantadas  da  Amazônia.  Teria

havido  uma  ação  propositiva  de  reconhecimento  dos  referenciais  de  pertencimento  afro-

indígenas  ou  uma  ação  direcionada  à  tentativa  de  anulação  destes  referenciais?  Aqui  se

destaca a importância do trabalho de campo na Baixada Maranhense, realizado em janeiro de

2017,  a  fim  de  aproximar  minha  percepção  às  visões  encantadas  e  tentativa  de

reconhecimento  e  interpretação  de  alguns  símbolos/signos  presentes,  mas  ocultos  e

camuflados, nas “linhas” – ditas – “raízes” do Maranhão no Acre.

Devido  às  especificidades  das  linhagens  encantadas,  as  diferencio  de  sistemas

religiosos. De modo que as manifestações de religiosidades apresentam como eixo central as

experiências vivificadas em comunidades populares, portanto, a primeira característica é de

constituírem-se  enquanto  expressão  de  religiosidade  popular  (Brandão,  1986).  Estas,  são

carentes de elementos rígidos de institucionalização característicos de estruturas de poder em

sistemas religiosos e teológicos/filosóficos, que pautam-se, em grau maior, pela primazia de

intersecção institucional com o sagrado por meio de estruturas de poder do corpo sacerdotal

oficial, que requer exclusividade sobre os signos divinos, como o “perdão” e a “salvação” – os

de maior valoração moral nas matrizes religiosas judaico-cristãs, ocidentais. Conquanto, as

religiosidades populares maranhenses em referência, apresentam-se como «atos de fé» não-

referenciados  por  matrizes  culturais  hegemônicas  (Manoel,  2007).  Isto  é,  são  expressões

populares  que  transitam  em  territorialidades  separadas  e  temporalidades  distintas  das

narrativas oficiais,  que possuem códigos de valores e linguagens metafísicas específicas à

«realidade vivida»:

No Maranhão, o termo encantado é utilizado nos terreiros de mina,
tanto nos fundados por africanos, como a Casa das Minas, quanto nos
mais novos e sincréticos, e é também utilizado nos salões de curadores

53 Por estas trilhas, adiante, noutros trabalhos, ainda pretendo perquirir os referenciais de constituição dos «per -
tencimentos híbridos» em deslocamento no seio de elementos entre as religiosidades encantadas da Amazônia.
Teria havido uma ação propositiva de reconhecimento dos referenciais de pertencimento afro-indígenas ou uma
ação direcionada à tentativa de anulação destes referenciais? Aqui se destaca a importância do trabalho de campo
no Maranhão, realizado em 2017, a fim de aproximar minha percepção às visões encantadas e tentativa de reco-
nhecimento e interpretação de símbolos/signos presentes, mas ocultos e camuflados nas “linhas” – ditas – “raí -
zes”.
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e pajés. Refere-se a seres espirituais africanos (voduns e orixás) e não
africanos,  recebidos  em  transe  mediúnico  nos  terreiros,  que  não
podem ser observados diretamente,  mas que se afirma poderem ser
vistos, ouvidos em sonho ou por pessoas dotadas de poderes especiais
e podem ser observados por todos, quando incorporados.
Os encantados não africanos, que têm sido objeto de nossa atenção
especial desde 1984, são conhecidos na comunidade religiosa como
seres  humanos  que  tiveram  vida  terrena  e  que,  há  muitos  anos,
desapareceram  misteriosamente  e/ou  tornaram-se  invisíveis
(encantaram-se) (FERRETTI, M., 2003, p. 66)54.

Por  estarem  em  fluxo permanente  em ‘zonas  de  fronteiras’55,  acabam por  se

entrecruzar em pontos específicos do presente, das demandas diárias de sobrevivência e não

sob a lógica do discurso hegemônico que apregoa um sentido de poder/evolução, inclusive

para  a  metafísica.  Na  análise  do  historiador  Ivan  Manoel  (2007),  a  religiosidade  é  uma

condição  humana  que  apresenta  um  sentido  de  atuação  tanto  em  planos

simbólicos/metafísicos,  quanto  em  aspectos  práticos/cotidianos  da  vida  comunitária.  No

entanto, apesar de toda sua significação e abrangência, por conta de ser um ato de fé ligado às

camadas populares, sofrem diversas ordens de avarias persecutórias e difamatórias, inclusive

porque seu “atributo humano” não está em referência a nenhuma religião específica. Logo, o

referido  autor  defende  que  tornaram-se  um  domínio  mais  pertinente  aos  antropólogos  e

psicanalistas, do que a historiadores. Em sua conclusão, Manoel assinala que, por essa razão,

estas religiosidades são “entendidas” como bruxaria e feitiçaria. Porquanto, a concepção de

religiosidades  pensa  experiências  populares  comumente  carentes  de  elementos  rígidos  de

institucionalização, característicos de estruturas de poder em religiões que se pautam, em grau

maior, pela primazia de intersecção com o sagrado e exclusividade sobre “perdão e salvação”:

A religiosidade,  na  sua  condição  de  característica  exclusivamente
humana,  revela  um  atributo  humano  de  busca  do  sagrado,  sem
especificar o que seja esse sagrado, tanto como fuga,  quanto como
explicação para  o real  vivido,  ou ainda mesmo para negociações  e
entendimentos com a ou as divindades na procura de resoluções de
problemas  cotidianos.  Esse  atributo  humano  não  está  referido  a

54 Ferretti, Mundicarmo. Encantaria Maranhense: um encontro do negro, do índio e do branco na cultura afro-
brasileira. In. NUNES, Izaurina Maria de Azevedo. Olhar, memória e reflexões sobre a gente do Maranhão. São
Luís: Comissão Maranhense de Folclore, 2003 – p. 66.
55 Em referência, Leandro Mendes Rocha problematiza as “zonas de fronteiras” como locus de encontro intercul-
tural: “Neste estudo […] assume-se a idéia de ‘fronteira’ no seu sentido mais amplo, como o locus em que se en-
contram culturas,  sociedades,  economias e populações diferentes,  enfim, o  locus  em que ocorrem mudanças
quantitativas e qualitativas nas vidas das populações envolvidas como grupos sociais, classes e etnias. As frontei-
ras, incluindo as políticas, que marcam os limites da soberania de um Estado, devem ser vistas em seu dinamis -
mo, onde interagem, de forma dialética, os diversos atores envolvidos, do ponto de vista tanto sociocultural
como político e econômico”. Por referência: ROCHA, Leandro Mendes. “O Estado, as Fronteiras e os Índios no
Brasil: Algumas Considerações”. In. BRASIL. “I Encontro de Estudos: Questão Indígena”. Brasília: Gabinete de
Segurança Institucional; Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais, 2003 – p. 49-50.
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nenhuma  religião  específica,  e  é  um  domínio  mais  pertinente  aos
antropólogos e psicanalistas do que ao historiador.
Por essa razão, as práticas da religiosidade, muitas vezes entendidas
como  bruxaria,  feitiçaria,  “espiritismo”,  nada  mais  são  do  que
manifestações não institucionalizadas  da religiosidade e  exatamente
por isso são sincréticas, livres e além de qualquer ortodoxia dominante
(MANOEL, 2007, p. 1074)56.

Portanto, minha concepção de que as religiosidades ligadas às linhagens encantadas

em tratativa,  trazem elementos  híbridos  em seus  referenciais  de  pertencimento:  negociam

situacionalmente o lugar de suas identidades num jogo em que as regras estão – ou são –

abertas pelas possibilidades de agenciamento dos atores envolvidos. Por necessidade operam

a “tradução da tradição”: um procedimento pensado por Stuart Hall (2003) como intrínseco à

hibridação  cultural  de  identidades  diaspóricas:  perspectiva  sobre  o  deslocamento  de

identidades vivenciado por sujeitos dispersados para sempre de sua terra-natal e inseridos em

dinâmicas de emergência de novas identidades, novos referenciais de pertencimento. Homens

e mulheres que atravessam e intersectam as fronteiras naturais e terão que negociar com as

novas culturas  em que vivem  sem serem assimiladas  completamente.  Paralelo à  narrativa

oficial, «Encantados», «Orixás» e «Voduns», transitam à similaridade de “Anjos da Guarda”:

Nos  terreiros  maranhenses  os  encantados  são  freqüentemente
comparados  aos  “anjos  de  guarda”.  São  protetores  dos  homens
(“pecadores”), dotados de poderes especiais, que estão abaixo de Deus
e dos santos. Mas, ao contrário dos “anjos de guarda”, podem castigar
severamente seus protegidos. Afirma-se, em São Luís, que eles nunca
levam propriamente  as  pessoas  ao  mal,  embora  possam levá-las  a
comportamentos  desaprovados  socialmente,  pois  muitos  são
alcoólatras,  violentos,  irreverentes  e,  quando  incorporados,  podem
beber  muito,  brigar  ou  tomar  atitudes  inconvenientes,  o  que
geralmente ocorre depois dos rituais.
Apesar do termo encantado ser mais usado em terreiros maranhenses
para  designar  entidades  espirituais  não  africanas,  fala-se
freqüentemente que os voduns pertencem à encantaria africana e que
as entidades espirituais não africanas, que são recebidas nos terreiros
da  capital  e  do  interior,  pertencem  à  encantaria  brasileira  ou  à
maranhense. Assim, quando falamos em “encantaria maranhense” não
estamos  nos  referindo  a  voduns  e  a  orixás,  divindades  africanas
amplamente  conhecidas.  Estamos  nos  referindo  a  outras  entidades
espirituais recebidas no Maranhão em terreiros fundados por africanos
ou por seus descendentes: nobres europeus associados a orixás e/ou a
santos católicos (como Dom Luís, Rei de França), entidades caboclas
de  origem nobre  (como Rei  da  Turquia  e  Antônio  Luís,  o  “Corre
Beirada”) ou representante de camadas populares e indígenas (como o
controvertido  Légua  Bogi  e  Caboclo  Velho)  e  também  seres  não
inteiramente humanos (como as mães d’água, os Surrupiras, os botos e

56 MANOEL, Ivan Ap.. História, religião e religiosidade. Revista de Cultura Teológica. ISSN (impresso) 0104-
0529 (eletrônico) 2317-4307, n. 59, p. 105-128, 2007.
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outros  de  quem  nos  ocuparemos  um  pouco  mais  nesse  trabalho
(FERRETTI, M., 2003, p. 66-67)57.

O  carácter  encantado está  relacionado  às  cosmologias multidimensionais  da

Natureza nas «Encantarias Amazônicas»; fendas oníricas em que a matéria e o etéreo cruzam

sobre si  mesmos, quando os “encantos do tempo” se “abrem” ao operar-se a mistura dos

planos “espiritual” e “natural”, “temporal” e “espacial” – paradoxos, por excelência58. Magia

que traz à geração, os  «Encantados»:  “[…] as entidades  sobrenaturais  no Maranhão e na

Amazônia  são  também  denominadas  de  encantados,  pois  vivem  num  mundo  ou  reino

especial, a encantaria” (FERRETTI, S., 2013, p. 265-266). Isto é, ausência de separação entre

o «mundo» e o «sagrado»: santuários naturais. Percepções de deslocamento de realidade por

visões de encantamento do mundo,  um movimento de transmutação de  corpos em níveis

substanciais do  mundo  vivido.  Metamorfoses  entre  humanos,  animais,  plantas,  pedras,

elementos e locais, os encantes, moradas dos encantados no fundo das águas, escondidas no

ar, ocultas nas rochas, abaixo das dunas, no espírito das plantas, na magia dos animais, no

poder do fogo… Ad infinitum:

As  histórias  de  encantados,  como  também  as  letras  das  músicas
recolhidas  em  terreiros  de  São  Luís,  são  cheias  de  referências  a
lugares  de  encantaria,  onde  se  acredita  que  eles  habitam:  pedra,
árvore, poço, rio, baia, praia, ilha e outros. Alguns desses lugares são
localizáveis em mapas geográficos e em cartas náuticas do Maranhão
e do Pará, como as praias dos Lençóis, de São José de Ribamar, do
Olho  d´Água;  a  Ilha  dos  Caranguejos;  a  Pedra  do  Itacolomi  e  o
Boqueirão.  Outros  são  conhecidos  pelo  povo  da  região  como  o
pequizeiro da mulata, em Cururupu. Mas alguns dos lugares que são
referidos nas histórias de encantados parecem desconhecidos, como é
o caso da Mata do Gangá, onde reinam os Surrupiras (FERRETTI, M.,
2000, p. 02)59.

Por  fim,  venho  compartilhar  o  relato  do  mui  estimado  professor  e  antropólogo,

Sérgio Ferretti, no artigo  «Uma Visão Maranhense», em que aponta observações acerca de

uma possível aproximação cultural entre elementos do Daime com outros de religiosidades

57 Ferretti, Mundicarmo. Encantaria Maranhense: um encontro do negro, do índio e do branco na cultura afro-
brasileira. In. NUNES, Izaurina Maria de Azevedo. Olhar, memória e reflexões sobre a gente do Maranhão. São
Luís: Comissão Maranhense de Folclore, 2003.
58 Penso a multidimensionalidade destas noções sobre o Cosmos – “cosmologias” em sentido estrito, sem men-
ção às escatologias teológicas de matrizes hegemônicas na filosofia ocidental – aplicada à temporalidade da con-
dição humana por sua travessia, sua tragédia, enquanto visões singulares acerca do intervalo entre o “aqui”, o
“ali” e o “acolá”; “isso” e “aquilo”; “antes” e “depois”: o “entre-mundos”, aquilo que se faz entre o nascer e o
morrer (Zaratustra/Nietzsche, 2006a).
59 FERRETTI, Mundicarmo. “Maranhão encantado: encantaria maranhense e outras histórias”. UEMA Editora,
2000.
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encantadas, justo, da Baixada Maranhense. Isto, após participar de um rito numa das diversas

linhagens contemporâneas da “Família Juramidam”:

Ao regressar, de imediato lembrei o Baile de São Gonçalo que gosto e
costumo assistir  no Maranhão.  É um ritual  do catolicismo popular,
uma  forma  de  pagamento  de  promessa,  de  origem  portuguesa,
provavelmente trazida por açorianos e muito comum na região dos
lagos de Viana da Baixada Maranhense.  Os brincantes  dançam em
filas, vestidos com roupas parecidas às vestimentas do Daime, todos
de branco usando fitas coloridas, as mulheres com coroas ou grinaldas
na cabeça e os homens com chapéu de veludo bordado. O Baile de
São Gonçalo, ao som de instrumentos de corda, costuma ser realizado
no período do verão, no segundo semestre do ano, época em que não
chove. Pessoas procedentes de Viana, São Vicente Ferrer, Cajarí, São
João Batista e municípios vizinhos se reúnem e pagam promessas com
o baile de São Gonçalo que é frequentemente realizado em bairros da
periferia  de  São  Luís.  O  ritual  do  Santo  Daime  lembra  também
aspectos dos toques de Tambor de Mina,  religião afro-brasileira do
Maranhão em que cânticos ou doutrinas entoados são repetidos várias
vezes pelo coro. Tem também relações com a Pajelança ou Cura, que
se  inclui  no  universo  da  religiosidade  popular  afro-indígena
maranhense. Possui elementos da Festa do Divino, como comentam
Labate e Pacheco3 (FERRETTI, S., 2011/12014, p. 38-39).

Seriam,  estes,  portanto,  fortes  elementos  que  compõe  os  “mosaicos  identitários”

abordados no Preâmbulo: fragmentos de pertencimentos que compuseram a formação destas

religiosidades  encantadas  em  ‘terras  anfíbias’60 –  religiosidades  sincréticas,  híbridas,

traduzidas por seus ‘pertencimentos anfíbios’. Mesmo no que pese a influência do discurso

hegemônico cristão, levanto a tese de que os elementos de ancestralidade ameríndia, cabocla e

de matrizes africanas, também imprimiram, com bastante força, suas digitais na cosmovisão

das novas comunidades, por meio das práticas de cura no  modus vivendi das comunidades.

Logo, identifico características sinérgicas no processo intercultural, a começar pela própria

ingestão da ayahuasca com seus signos e valores simbólicos, aliada às práticas curandeiras

das pajelanças cabocla e  afro-indígenas,  de tal  modo, a  análise  da influência do discurso

60 Concebo as terras anfíbias a partir da noção de cidades anfíbias aplicada em relação às territorialidades urba-
nas permeadas por rios de grandeza oceânica, que, além de proverem o sustento pela água, foram (e continuam a
ser) os principais meios de locomoção. Já foi dito que a cidade – civitas – é o lugar do Homem, se são anfíbias,
este coabita entre os dois elementos, terra e água. O artigo “Eu vi o Acre nascer”, publicado em 2005 pela Casa
de Memória Daniel Pereira de Mattos, o autor, Marcus Vinícios Neves, faz uso desta terminologia ao identificar
Rio Branco. Considera-a uma cidade anfíbia, por ser um “[…] nascente povoado que todo ano era invadido pelas
águas barrentas por ocasião das abundantes chuvas amazônicas que todo ano, de novembro a abril pelo menos,
transformava suas ruas em extensões dos rios” (NEVES, 2005, p. 59). Pensar em cidades anfíbias da Belle Épo-
que Amazônica, colaborou para sistematizar o estudo de um período passado e lançar mão de outra noção, o ho-
mem anfíbio (formulação de 2003), personagem anfíbio (formulação de 2015) e, por fim, pertencimentos anfí-
bios (formulação de 2017). Expressões àqueles que transitam entre as “linhas do fundo, da terra e do ar” das En-
cantarias.
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cristianizador da ayahuasca e das práticas sociais, faz-se possível também pela leitura acerca

das condições espirituais de uma «cultura de fronteira»:

Fronteiras  são  construções:  processos  social  e  historicamente
produzidos,  ou  seja,  simbolicamente  produzidos.  Devem  ser  lidas
mais  como  abertura  e  atualidade  do  que  como  acabamento  […].
Elaboram  originalidade  pela  via  da  multiplicação  da  experiência.
Realizam  modificações  espirituais  que  as  aproximações  sucessivas
possibilitam (SILVA, L. 2014, p. 15).

Noutro aspecto, em consonância entre a concepção diaspórica e as noções de cultura

de fronteira, Stuart Hall (2003) lança mão de uma questão profunda sobre o próprio valor ou

significado  do  conceito  de  identidade,  compreendendo  que “[…]  as  identidades  estão

localizadas no espaço e tempo simbólicos” (HALL, 2003, p. 71). São, portanto, manifestações

de uma sociabilidade em permanente transformação, em especial, no “mundo globalizado”61.

Eis  o  labirinto  dos  mosaicos  identitários:  os  pontos  cruzados  da  identidade  humana…

Partindo do entendimento de que esta pesquisa, que ora me dedico, esteja inclusa no projeto

de diálogo crítico do ‘Sul Global’62 e de construção da visão de “mundo pluriversal”, com

ênfase  para  a  emancipação  epistemológica  não  só  da  América  Latina,  mas  pelo

reconhecimento da ancestralidade reunida nas cosmovisões ameríndias e africanas.

Neste aspecto,  Bhabha argumenta que o hibridismo “[…] é uma problemática de

representação e  de individuação colonial  que reverte  os  efeitos  da  recusa  colonialista,  de

modo que outros saberes ‘negados’ se infiltrem no discurso dominante e tornem estranha a

base  de  sua  autoridade  –  suas  regras  de  reconhecimento”  (BHABHA,  1998,  p.  165).  A

presença  do  discurso  cristianizado  em  meio  à  comunhão  da  ayahuasca  teria  estas

características ou seria a introjeção da autoridade colonial na mentalidade dos dominados?

Mestre Irineu ao fundir sua representação social e religiosa com a de Jesus Cristo, estaria se

infiltrando no discurso dominante ou o discurso dominante que teria se infiltrado à resistência

da metafísica subalterna? Frei  Daniel  ao estabelecer  o  Exército  de Jesus  no seio de uma

comunidade perseguida,  acabaria  por  fortalecer  sua  irmandade  em níveis  subjetivos  ou  a

conduzindo a algum grau de passividade por aceitação do discurso hegemônico? Os batismos

61 Em referência: “Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas que estão suspen-
sas, em transição, entre diferentes posições, que retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições
culturais; e o que são o produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais co -
muns no mundo globalizado” (Hall, 2013, p. 88).
62 Ramón Grosfoguel (2008) postula sobre o pensamento crítico de fronteira no diálogo do Sul Global, cujo obje-
tivo pauta-se por formular uma resposta crítica às limitações de toda ordem de fundamentalismos, “sejam eles
hegemônicos ou marginais” (p. 117). Não classifico pensamentos e pensadores enquanto “nobres e plebeus”,
nem “puros e contaminados”, salvaguardo às especificidades de cada vertente/escola, defendo que a coerência
esteja posta às formulações teóricas entre centralidade e marginalidade históricas.
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cristãos da ayahuasca, que ambas as tradições realizaram, teria alguma relação com isto? E

quanto  à  figura  emblemática  de  Nossa  Senhora da  Conceição,  seria  parte  do  sincretismo

associá-la a uma das plantas constitutivas da ayahuasca, ou este gesto representaria também

uma  vontade  de  distanciamento  das  tradições  indígenas  e  de  suas  inúmeras  divindades

femininas?

Destarte, a formação da comunidade daimista ocorreu no decurso de longas quarenta

décadas sob a liderança de mestre Irineu, 1,98 m, retirante, negro, nascido em São Vicente

Ferrer, Baixada Maranhense, em 15 de dezembro de 1890, um colosso –  facto.  Vejo estes

espaços  amazônicos  pela  metáfora  de  um  labirinto,  uma  encruzilhada  de  emergências

identitárias  não-referenciadas  por  matrizes  fixas,  mas  frutos  de  experiências  híbridas,

mestizas par  excellence. Deslocadas  da  fonte  de  origem  por  força  do  turbilhão  de

acontecimentos  que  arrastou  a  Terra  à  mundialização da  “Modernidade”,  mas que  jamais

perderam o gosto de sua terra-natal. Jamais perderam por completo o novelo no labirinto; a

não ser os casos em que comunidades étnicas, “nações”, foram francamente aniquiladas na

rota da expansão marítimo-comercial europeia.

Os  espaços  transnacionais  se  definem como  as  territorialidades  atravessadas  por

fluxos migratórios; partilhas de existências, contato de costumes e tradições, “fusões-tensões”,

ideias, dores, saberes, sabores, sons, cheiros, cores, sonhos, medo…, permeando, a tudo isto e

além,  a  fé  que  move  a  pessoa  de  fronteira:  sua  visão  aberta  ao  novo,  junto  de  suas

necessidades, práticas, relações e coisas. As zonas de fronteira dos seringais constituem os

cenários destas tramas, seja pelo locus de dispersão ou o de reorganização da vida social de

“sujeitos diaspóricos”. Em especial, as fronteiras da Amazônia que aproximaram o Nordeste,

a África e os Andes. Cada espacialidade em seu termo, em suas especificidades, posto que

ocorressem profundos cruzamentos culturais na engrenagem dos seringais – erigidos sob a

lógica do capital transnacional. Entre as riquezas da floresta, o interesse pelo látex moveu o

processo  migratório,  dispersou  povos  e  remodelou  espaços,  contudo,  por  esta  tensão  de

conflitos e necessidades, fragmentação de identidades, operou-se outra engenhosa maquinaria

na fusão de mundos, nasceu o seringueiro, um elemento criativo em busca de sobrevivência.

Uns deslocados de uma longínqua terra natal (que não seria propriamente tão “natal”, uma vez

que seus  ancestrais  já  haviam aberto as  veias  da diáspora africana  no Atlântico).  Outros,

deslocados no seio de sua própria terra (que também já não seria tão “própria”, uma vez que

seus ancestrais já haviam aberto as veias da diáspora indígena na América Latina).

A história do Daime e a história do mestre Irineu se fundem numa só: eis a força do

legado deixado por ele – seus passos foram tão decisivos que para adentrarmos aos portais
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históricos do Daime, precisamos percorrer  os caminhos traçados pelo mestre  fundador da

tradição, conhecendo e desvelando os segredos de seu percurso. De tal forma, nossa narrativa

se  inicia  com  a  história  de  vida  do  ser  humano  que  ele  foi,  acompanhando  os  marcos

históricos de sua vida para compreendermos o curso de implantação da “Doutrina da Rainha”.

1.2 Oralidade e narrativa: perspectivas teóricas e questões metodológicas

Ao pensar o início da travessia de Raimundo Irineu Serra por estas rotas, destaco que

a principal  referência  historiográfica  sobre  esta  assertiva  situa-se  no  trabalho  pioneiro  da

historiadora Rosana Martins de Oliveira: “De Folha e Cipó é a Capelinha de São Francisco: a

religiosidade popular na cidade de Rio Branco – Acre (1945 – 1958)”. Um estudo sobre a

formação de cultos caboclos em Rio Branco no início do século XX, com foco primordial

para a formação da Tradição da Barquinha da Santa Cruz. Contudo, como a história desta

linhagem é diretamente ligada à origem da ‘Tradição do Daime’, a historiadora faz referência

à pesquisa realizada no Arquivo da Casa Paroquial de São Vicente Ferrer esclarecendo sobre o

ano de nascimento de Raimundo Irineu Serra:

Todos os trabalhos produzidos até os dias de hoje apontam a data de
nascimento de Raimundo Irineu Serra no ano de 1892, no entanto, em
recente pesquisa no arquivo da casa paroquial de São Vicente Ferrer,
encontramos no livro de registro de batismo da paróquia a data do seu
nascimento de 1890 (OLIVEIRA, 2002, p. 49).

Partindo da premissa desta informação ser verdadeira, fato arrolado pela pesquisa

pioneira de Rosana de Oliveira, temos o nascimento do pequeno rebento no Maranhão, apenas

dois anos após a abolição formal da escravatura, proclamada pela Lei Áurea em 13 de maio de

1888. Os relatos comuns em todas as correntes daimistas, contam que o mesmo fora “neto de

escravos”, logo, alguém que viveu as mudanças de seu tempo com intensidade, desde o ventre

de  seu  lar…, o  «Lar» dos  antepassados  – «A Casa dos  Mortos»;  o  mundo dos  vivos:  a

dimensão em que  Mortos  e  Vivos  convivem sem grandes  distinções  reais  de  natureza  ou

existência,  a memória).  Eis,  portanto,  um caso clássico de quando o «Homem» encarna o

«Mythus»: suas pegadas costumam metamorfosear-se junto de sua condição.

A narrativa  histórica  nem sempre  é  escrita  pela  linguagem hegemônica,  nalguns

casos, como este, o critério de verdade não é examinado pelo escrutínio dos arquivos, pelas

fontes  formais/oficiais,  mas  sim,  por  outros  centros  referenciais,  em que  a  confiança  na

‘palavra  dada’ se  configura  como  critério  de  autoridade.  Sobre  este  tópico,  faz-se  jus à
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citação, o relato de Marcus Vinícios Neves63, que investigou os mesmos arquivos na Casa

Paroquial  em  São  Vicente  Ferrer.  Não  temos  conhecimento,  na  escrita  dele,  se  antes  já

conhecera a referência do trabalho de Rosana Martins Oliveira. O notório, está no mérito de

ter-lhe auferido a mesma constatação. Desta vez,  o pesquisador encaminhou a novidade à

viúva de Irineu,  Peregrina Gomes Serra.  Observemos a sutileza da relação entre  discurso

oficial  (cartorial/paroquial) e  narrativa histórica –  por seus  referenciais de pertencimento e

ambiguidades que os amalgamam:

Lá conheci  o  lugar  vazio onde antes  havia  existido uma tapera  de
adobe e palha,  na qual,  segundo os moradores locais,  teria nascido
Irineu.  Pouco  depois,  encontrei  com  um  sobrinho  de  Irineu  que
conhecia bem a história do jovem que partiu para ganhar o mundo e
voltou como um homem feito dono do mundo, importante líder de
uma  comunidade.  E,  finalmente,  fui  ao  pequeno  e  improvisado
arquivo da paróquia da cidade, onde encontrei o livro de registro de
batismos no qual me deparei com uma informação nova. Ao invés de
nascido em 1892,  como difundido no Alto Santo e por  todos seus
demais seguidores, constava que Irineu havia nascido em 1890.
Esta,  portanto,  deveria  ser  uma informação importante  para  toda  a
comunidade  daimista.  Trouxe,  então,  a  fotografia  do  registro  onde
constavam os nomes do pai e da mãe de Irineu, ou seja, sem margem à
dúvida. E, assim que cheguei, fui ao Alto Santo dar conta à Madrinha
Peregrina7 do que havia encontrado. Ao que ouvi surpreso. “Que Bom!
Você encontrou um documento sobre ‘Meu Velho’. Mas, se ele disse
pra  nós  que  nasceu  em  1892,  então  nasceu  em  1892  mesmo.
Obrigada” (NEVES In. MOREIRA & MACRAE, 2011-14, p. 30)64.

A questão originária destas reflexões veio com a imprecisão da biografia de Irineu65.

Isto  se  dá,  em tese,  devido  ao  alcance  do  mito,  mas  também,  à  incrível  longevidade do

peregrino, que fez dele um timoneiro em zonas úmidas da floresta cultural amazônica. Como

procedimento metodológico, busco tratar as diferentes narrativas de sua história, respeitadas

as  contingências  (Derrida,  2008)  de  suas  elaborações,  respeitada  a  dignidade humana  do

velho Juramidam e de seu povo.

Logo, esta é a admiração que trago por esta história, por sua engenhosidade em meio

às tramas de uma narrativa em pleno curso no passado. Vejo que, vencendo as adversidades

humanas, Irineu se fez um bravo guerreiro que buscou vivenciar e testificar o Sagrado em sua

63 Presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Rio Branco, AC. No artigo “Acre – Esfinge Amazônica”, publicado
como um tópico entre o Prefácio e a Introdução do livro “Eu venho de longe: Mestre Irineu e seus companhei-
ros”, de autoria de Edward MacRae (antropólogo) e Paulo Moreira (historiador): a data de registro SIBI/UFBA-
CDD é de 2011 e da 1ª reimpressão em 2014 – de acordo com os autores/organizadores.
64 Em nota, Neves esclarece: 7 “Madrinha Peregrina Gomes Serra, última esposa, atual líder e “Dignatária” do
Alto Santo” (p. 35).
65 Mesmo assim, grande número de publicações acadêmicas e/ou jornalísticas acabam ainda incorrendo no mes-
mo equívoco. Ao longo de dez anos busquei reunir os possíveis relatos dispersos, muitas vezes contraditórios, da
biografia de Raimundo Irineu Serra.
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jornada,  por  fim,  deixou  um  legado  espiritual,  hoje  é  recordado  com  estima,  carinho  e

admiração, por milhares de corações – suas “almas” devotas, seus discípulos, inclusive, entre

“patrões” e “doutores” (espectros do ápice de castas dominantes, por ele, “doutrinados”, de

acordo  com os  parâmetros  e  linguagem das  próprias  linhagens  daimistas).  Sua  trajetória

humana em nada desmerece o valor de suas pegadas míticas… – penso, eu. Ainda em vida,

tornou-se um mito, fator que demonstra o vulto alcançado por um homem que viveu com

simplicidade e dignidade, a trajetória que lhe coube. E, acima de tudo, soube compartilhar seu

aprendizado com as pessoas que o acompanhavam na travessia, ensinar os excelsos preceitos

de sua missão espiritual, que, por sua doutrina registrada nos hinos, estaria por alcançar um –

conforme traduzo – ‘aperfeiçoamento constante da condição humana através de uma conduta

séria e responsável na comunhão da ayahuasca e nos embates da vida’.  Busco, porquanto,

compreender  a  esfera  humana  dos  pioneiros  dos  ritos  com  a  ayahuasca  no  Brasil

contemporâneo, cujo “berço” destas travessias, de fato, se fez no Acre, nos braços com que a

Sierra Madre de Dios  e a Amazônia se tocam, aos pés dos Andes, logo abaixo do Caribe,

embalado, desde antes, pela «Magia» do Maranhão…

Penso que aproximarmo-nos do caminho percorrido por estes bravos – termo comum

em  designação  aos  senhores  que  compuseram  a  mão  de  obra  na  febre  da  borracha  –,

poderemos tentar  melhor  nos  aproximar de suas  experiências,  delas,  quiça,  extrairmos os

valorosos aprendizados que tais vivificaram e que os transformaram. Não confronto o mito

sagrado de nenhuma fé e nem desmereço a crença de nenhuma comunidade. Simplesmente

busco um diálogo humano com a experiência de seres humanos, que souberam erguer com

maestria, o saber transmitido pelo xamanismo e pela bebida sacramental consagrada com o

nome de ayahuasca. A questão sobre a possibilidade dos pais de mestre Irineu terem sido

escravizados  no  Brasil,  ou  ele  próprio  quase  ter  nascido  sob  os  grilhões  desta  cruel

insanidade,  em  nada  diminui  a  imagem  do  líder,  pois,  mais  adiante  em  sua  jornada,  a

realidade enfrentada nos seringais foi a mesma de milhares de outros retirantes nordestinos

que tiveram uma condição análoga  à  escravidão.  Ser  humano e ser  grande,  um valoroso

legado que ele nos deixou em reverência à ayahuasca e à vida.

Por estes exemplos, já busquei apresentar e demonstrar meu posicionamento teórico

perante  o método de  trabalho com as  fontes  históricas  que  se classificam pela ordem da

‘tradição oral’ – outrossim, pelas relações entre  oralidade e  narrativa  inseridas no curso de

acontecimentos comuns ao cotidiano pelos partícipes da trama histórica. De modo que, por

esta metodologia, as fontes primárias de pesquisa são os depoimentos dos contemporâneos de

Raimundo Irineu Serra, registrados por vários meios já consensuais de suas autenticidades.
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Entretanto, o registro desta trajetória sofre com informações que ora se contrapõem, ora se

perdem,  no  vazio…,  com  lapsos  de  memória,  por  esquecimento…  se  haveria  ou  não  o

interesse em “esquecer” algumas passagens, não saberemos jamais responder. Compreendo

que as perspectivas de idealização do mito não podem sobrepor seus cânones à  memória

histórica, já que o perigo do esquecimento nos ronda a cada instante, com calafrios de agonia

e morte, se assim permitirmos que a história seja direcionada ao esquecimento ou obtusão.

Os  relatos  a  seguir  se  referem  aos  registros  que  foram  possíveis  concatenar  no

decorrer desta investigação, através de depoimentos colhidos em pesquisa de campo realizada

na região Norte  do Brasil  (citada  anteriormente,  que,  apesar  de não ter  ocorrido  na  sede

histórica da doutrina, contou com informações e colaborações preciosas) e por comunidades

daimistas espalhadas pelo país. Depoimentos disponíveis em outros trabalhos de pesquisa,

registros  visuais  e  depoimentos  compartilhados  na  rede  mundial  de  computadores,  em

especial, no espaço virtual intitulado “A Família Juramidam”66. Como já esclarecido, temos

lacunas  na biografia  do mestre  Irineu que vão desde seu nome de batismo à data  de seu

nascimento,  de  modo  que  outras  lacunas  devam  existir,  portanto,  quando  necessário

apresentarei a problematização. Como referência, cito os registros relatados por Jairo da Silva

Carioca, filho de Júlio Chaves carioca e Maria de Lordes Carioca, integrantes da comunidade

daimista a partir dos anos finais da década de 50. No plano de registros da tradição oral, os

registros de Jairo Carioca compõe um trabalho digno de nota, por reunir um amplo acervo

documental de relatos dos mais antigos pioneiros do Daime, juntamente à organização do

percurso cronológico da experiência. Ao confrontar a disposição dos relatos destes registros

em suas  lacunas,  identifico  a  coerência  da  pesquisa,  fato  que  corrobora  para  a  assertiva

apropriada da narração: todos os depoimentos por ele citados são referências confirmadas

pelos próprios depoentes ainda em vida ou por outras testemunhas, logo, suas lacunas podem

nos indicar o valor monumental que o silêncio também ocupa nas relações de recordação.

De  tal  modo,  a  formação  da  primeira  comunidade  do  Daime  a  partir  de  1930.

Igualmente,  a  maioria  dos  relatos  registra  que  os  primeiros  contatos  de  Irineu  com  a

ayahuasca ocorrera por volta de 1912 através de caboclos vegetalistas peruanos (Eliade, 1998;

Luna, 1986): curandeiros que já expressavam elementos de hibridação cultural. Será esta, a

época  de “iniciação” e  “revelação”  de sua ‘Missão’ como filho da Rainha da Floresta,  a

mesma Nossa Senhora da Conceição, a mãe do redentor – pelo cânone daimista (Silva, C.,

1983). No entanto, somente a partir de 1930 é que se procederá à formação do “Batalhão da

66 O Portal virtual da comunidade “A Família Juramidam” constitui-se enquanto maior acervo de fontes históri-
cas do Daime, com ênfase à fotografia, relatos e entrevistas com pioneiras e pioneiros da vertente. Disponível
em «http://www.afamiliajuramidam.org».
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Rainha”,  percorrendo,  prioritariamente,  os  próximos  quinze  anos  com  a  formação  da

“Doutrina”. Será esta, a época em que se procedeu à formação do campo doutrinário cristão,

identificação de símbolos e recebimento das instruções do Hinário “O Cruzeiro Universal”, e,

fundamentalmente, o “batismo da Missão” e até da ayahuasca, agora, chamada por “dai-me”,

um rogativo que passou a denominar genericamente o agrupamento religioso. Contudo, nesta

época, a «Missão» será identificada como «Centro Livre».

Ao final deste período se dará a formação da outra vertente por meio destas mesmas

tramas diaspóricas: a Barquinha, por obra de outro maranhense diaspórico que iniciara sua

jornada com a ayahuasca pelas mãos de Juramidam e por suas mãos receberá o daime para

começar  seu  próprio  trabalho,  pelos  idos  de  1945.  A partir  destes  episódios,  brevemente

relatados, houve a fundação destas religiosidades identificadas como “linhas raízes”, desde

então,  o  Acre  é  aclamado como o “berço  da  ayahuasca”  no Brasil67.  O Daime,  primeiro

«Centro Livre», década de 30 (Borges, 2012; Oliveira, 2002; Silva, C. 1983); depois, «Centro

de Iluminação Cristã Luz Universal»,  década de 60 (Goulart,  1996;  Labate,  2002; Souza,

1999).  Em interação às  tramas deste  percurso,  a Barquinha:  primeiro,  «Capelinha de São

Francisco das Chagas», década de 40 (Mercante, 2012); depois, «Centro Espírita e Culto de

Oração “Casa de Jesus – Fonte de Luz”», década de 60 (Oliveira, 2002)68.

Importante, também, o diálogo com as perspectivas de Ecléa Bosi (1994), pois sua

compreensão amplia a  possibilidade de pesquisa com as fontes orais,  matéria-prima desta

Narrativa Histórica em construção. Ao estudar os complexos culturais destas religiosidades,

temos oportunidade para pensar sobre nexos entre a experiência apresentada pela autora: sua

proposição  teórica  respeita  a  condição  dos  colaboradores  e  das  colaboradoras  enquanto

«agentes culturais»: um ser cuja condição existencial em seu mundo porta sentido e afetos

(Deleuze, 1997)69. Por este critério ético, Bosi formula que o interesse da pesquisa histórica

está no que foi lembrado, naquilo “[…] que foi escolhido para perpetuar-se na história de sua

vida” (BOSI, 1994, p. 37). 

67 As vezes, dita: berço da ayahuasca no Brasil – um discurso em construção de forma não muito precisa e que
se espalhou pela retórica corrente (nativa/erudita/jornalística), consolidando-se sem grandes formulações especi-
alizadas. O argumento, pouco convincente, refere-se a uma noção de que originou-se entre a “opinião pública”.
68 Outra vertente é identificada como a terceira matriz das ‘linhas raízes’, contudo, esta, a União do Vegetal, si -
tua-se noutro tempo e espaço, fundada em 1961 no seringal “Sunta”, na Bolívia, pelo baiano José Gabriel da
Costa, e implantada em 1964 em Porto Velho, Rondônia, logo encontra-se fora do recorte temporal e espacial do
objeto de estudo.
69 Logo, um ser que é capaz de «agenciar» suas tramas pessoais perante as contingências dadas, sejam elas, as pi-
ores possíveis – em último caso, Deleuze aponta que o ato de findar sua própria vida, como numa eutanásia, se-
ria um último e extremo ato de «agenciamento». Adiante, outras referências a respeito das noções/leituras sobre
«agenciamento».
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Questionando os paradigmas de “verdade” da comunidade acadêmica, Jean Marie

Gagnebin (1998) apresenta uma postura crítica quanto à “[…] relação que nosso presente

entretém  com  o  passado”  (GAGNEBIN,  1998,  p.  214),  realizando  deste  modo,  uma

problematização  fundamental  quanto  à  postura  do  interlocutor  com  suas  lembranças,

questiona: é possível resgatar algo? Estamos aqui para isto? Sua contribuição neste estudo

vem no sentido de pautar que a relação entre presente e passado é uma relação histórica e que

as noções de “verdade” não podem ser tidas fora das contingências da narratividade, de forma

abstrata,  mas  sempre  localizadas  em  um  âmbito  humano.  Ou  seja,  como  Benjamin

compreendeu que ao recordar estamos nos criando, Gagnebin elucida que ao estabelecer um

pressuposto de “verdade”,  faz-se necessário  que  tenhamos a  compreensão,  antes  de tudo,

sobre  nossa  “vontade  de  verdade”,  sobre  nossas  intenções…  –  bem  ao  pensamento  de

Nietzsche  e  demais  formuladores  da  «Filosofia  da  Diferença».  Percebe-se,  assim,  uma

verdade e não “a Verdade”, uma história  e não “a História”: um tempo dinâmico, variável,

flexível, enfim, um tempo sujeito às variações de acordo com cada compreensão de quem o

assimila entre diferentes vivências do tempo e forma como as recordações de transmutam.

Pela tradição oral, Bosi (1994), Gagnebin (1994) e Meihy (1996) contribuem com a

fundamentação da metodologia de pesquisa e parâmetros conceituais e éticos da História Oral,

em primazia pelo respeito às fontes e perspectiva de correlação entre os indícios apontados

pela rememoração de um/uma depoente com outros possíveis. Bosi argumenta que o trabalho

da História situa-se “[…] naquela fronteira em que se cruzam os modos de ser do indivíduo e

da sua cultura […]. Nosso interesse está no que foi escolhido para perpetuar-se na história de

sua vida” (BOSI, 1994, p. 37). Portanto, caberia ao historiador identificar o discurso no lugar

da narrativa de reconstrução do passado, interpretando os significados e sinais da “palavra” e

do  “silêncio”,  já  que  os  personagens  centrais  são  responsáveis  pelas  fontes  de  maior

relevância, uma vez que vivenciaram as tramas históricas e que transitaram entre as fronteiras

interculturais, constituindo a si próprios como  agentes  e não apenas espectadores, além de

preservar  espectros  da memória dos  mestres  fundadores.  Estes, ao mesmo tempo em que

adquiriram dimensões  míticas  e  divinas  na  representação de  suas  comunidades,  existiram

como homens  e  mulheres,  pessoas  reais  que  viveram suas  vidas  reais  e  assim  deixaram

pegadas intrínsecas à hibridação. Outrossim, o discurso do silêncio sobre alguns temas pode

elucidar mais profundamente do que horas de preleção ritual, tal como identifiquei nalguns

pontos das Tramas Narrativas e que serão abordados em seu devido tempo.

Tais preceitos, conforme a linha de raciocínio em construção já a partir das secções

iniciais, circunda os debates acerca do ambiente historiográfico no início deste milênio.  De
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minha parte, busco em me situar em meu tempo: referendo a relevância das fontes e busco

acompanhar o acúmulo do pensamento histórico-filosófico. Portanto, parto da compreensão

de que no campo das ‘Humanidades’, as singulares formas de pensar da contemporaneidade,

abarcam  novos  quadros  de  estudo  e  estimulam  a  percepção  de  profundos  e  complexos

cruzamentos temáticos à dimensão intercultural do conhecimento histórico. O que possibilita

a  emergência  de  novas  abordagens,  perspectivas  e  narrativas  –  muitas  destas,  outrora,

desprezadas pelos cânones eurocentrados e mitificadas por insígnias de inferioridade.

Destarte, são estes, os caminhos de inflexão do pensamento que constituíram minha

noção de respeito aos atores e às tramas da Diáspora de Juramidam, por onde, então, estou a

tecer a narrativa em função à justificativa da capacidade de ressignificação do terror advindo

do  «Poder» –  ressignificação  dada  pela  potência  de  transvaloração  da  sentença  moral

condenatória. Forças, cuja atuação trabalha por operar não apenas no campo simbólico da

linguagem  (metafísica  ou  não),  mas  que  penetram  às  fronteiras  dos  campos  de  poder

simbólicos e atuam em caráter de resistência e subversão à «Ordem». Uma resistência irônica,

audaz, criativa. Capaz de afrontar a autoridade cultural em seus domínios e lhe desferir um

ataque frontal ao agenciar o discurso cristão em suas próprias dinâmicas com a ayahuasca e

seus efeitos psicoativos em meio aos discursos de pertencimento da cultura daimista.

Pensar  o  passado enquanto  um elemento  vivo  e  dinâmico,  é  compreender  que a

narração  também  é  uma  criação  de  si  mesmo,  é  um  novelo  no  labirinto:  ao  invocar

lembranças, o sujeito histórico possui a oportunidade de se projetar ao “futuro”. A relação

entre  a  memória  e  a  narratividade  possui  uma  síntese  que  nos  permite  dialogar  com  a

experiência  histórica em seu  todo social.  Dela captar as nuances  das projeções mentais  e

sociais, bem como as especificidades existenciais e representações simbólicas dos sistemas

religiosos, incluindo suas idealizações – transcendentais. Neste momento da escrita, tenho a

perspectiva de intercalar um debate sobre a conexão entre o sujeito e sua comunidade em dois

planos primordiais: a experiência individual do agente, sua memória e a dinâmica de como ela

será  tecida  (a  rememoração  do passado),  em conexão  com a  experiência  coletiva  de  sua

comunidade,  arguindo  as  estratégias  de  como  esta  memória  sobreviverá  e  será  criada  e

recriada a cada nova condição dada pela diáspora. Outro ponto importante a ser abordado, é a

compreensão da tradição oral enquanto um elemento vivo, mas que não existe por si só, mas

sim, inserida em uma comunidade cultural que possui em seus integrantes, os reais agentes

culturais, geradores e receptores dos elementos simbólicos e suprassensíveis. Portanto, estão

também  nas  tradições  destes  sujeitos,  os  indícios que  nos  permitem  aproximar  das

características  identitárias  destes  singulares  rizomas  culturais  entre  as  pajelanças  e  as
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linhagens  encantadas.  Neste  campo do saber,  conforme venho fundamentando,  a  obra  de

Carlo Ginzburg manifesta-se central: o paradigma indiciário é o meio pelo qual as narrativas

históricas podem ser tecidas entre os indícios recordáveis, ‘os sinais de suas pegadas pelas

florestas’…, que abrem sua historicidade.

Investigando  os  pormenores de  elementos  simbólicos  e  afetivos  da  recordação,

apreendendo a força da tradição em sua narração, interagindo nossa compreensão histórica

com a visão de mundo dos antigos, somos convidados a investigar também os pormenores de

nossa  própria  noção  de  história,  ampliando  os  horizontes de  abordagem.  Os  vestígios

ancestrais na tradição indo-europeia nos trazem a antiga compreensão de «história» enquanto

«wid-weid», que  significa  «ver».  De  onde  derivou  o  termo  grego,  em  dialeto  jônico,

«historie», criando, nas línguas românicas, os campos sintáxicos de «história»: em sânscrito,

«vettas»; em grego,  «histor». Ambos, em referência aos significados de “testemunha” pelo

sentido de “aquele que vê”. Apurando a investigação, cito Jaques Le Goff (1996) quando este

elabora que o narrador é quem procura a visão do passado: historiar, portanto, seria ampliar a

visão e alcançar o ‘espírito’ de outrora. O historiador, um caçador nas teias do tempo: “[…]

esta concepção da visão como fonte essencial de conhecimento leva-nos à idéia que  histor

‘aquele que vê’ é também aquele que sabe;  historien  em grego antigo é ‘procurar saber’.

Historie significa pois ‘procurar’ […]” (LE GOFF, 1996, p. 17).

O narrador:  ‘aquele que  vê’.  Aquele  que é  testemunha de si  mesmo,  aquele  que

‘procura  saber’,  conhecer  o  que  habita  em  sua  memória,  decifrar  os  códigos  de  sua

comunidade,  historiar  seu  passado,  lembrar  e  testemunhar  sua  “tradição”,  conhecer  seu

íntimo, superar suas fraquezas, atravessar fronteiras. Portanto, estas são as percepções com

que trabalho: trago os postulados de que compreender a própria historicidade das «noções de

(H)história»,  permite-nos,  quiça,  que  nos  lancemos  à  conduta  que  melhor  apraz  ao

cumprimento  do  «Dever  de  Ofício»,  conforme  seja  o  legado  desde  a  antiga  poética  de

Heródoto  –  a  bem de  focarmos  nos  referenciais  da  matriz  ocidental,  tal  o  debate  neste

perímetro da escrita. Sabendo, primeiramente, que toda construção cultural pode ser posta em

uma perspectiva  de  desconstrução  (Derrida,  2008),  inclusive,  as  noções  fundamentais  do

pensamento histórico como tempo e espaço. Assim, no empenho de dialogar com o passado, a

narrativa, sua oralidade e escrita, constituem-se enquanto uma fonte de conhecimento, pois,

ao ‘procurar  saber’ (historiar),  já  estaríamos criando sentido e  significado do tempo e do

espaço. Le Goff conclui apresentando a noção de  «história» com duas teses primordiais, a

procura das  ações  realizadas  pelos  homens e o sentido de narração à  história:  “[…] uma
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história é uma narração […] com base na ‘realidade histórica’ ou puramente imaginária –

pode ser uma narração histórica ou uma fábula” (LE GOFF, 1996, p. 18).

Portanto,  ao  situar  a  oralidade  ou  tradição  oral  dos  agentes  destas  linhagens

encantadas no campo de tramas subterrâneas, entendo suas narrativas históricas elaboradas

em diferentes dimensões de uma realidade dinâmica e viva. Meio pelo qual, a ideia e o fato

possuem uma íntima  ligação:  a  especificidade  da  experiência  é  apresentada  pelo  viés  de

proximidade entre o que se compreende por «mundo espiritual» e «mundo material». Nestas

culturas, ambas as dimensões da realidade se interagem em todo o tempo por  rizomas das

temporalidades  em  jogo  (Deleuze,  2002).  Ponto  em  que  se  abre  uma  espécie  de  fenda

paradoxal  e  ocorre  um  trânsito  entre  as  vivências  “cotidianas”  e  “espirituais”,  desde  as

doenças, à cura…

1.3  Partida  da  terra-natal,  São  Vicente  Ferrer,  Maranhão:  caminhos  humanos,
narrativas míticas

A respeito de sua infância, mestre Irineu narrava interessantes histórias de contato

com uma distinta senhora que lhe disciplinava em sonhos.  Sendo um garoto saudável,  às

vezes era peralta ao “arengar com os coleguinhas… ou quando com má criação respondia” –

nas palavras de seus contemporâneos. Quando assim procedia, esta distinta senhora a noite lhe

aparecia, pegava-o pela mão e a ele daria uma lição. Segue o relato de Saturnino Brito do

Nascimento, afilhado de Irineu, filho de Luís Mendes do Nascimento e Rizelda de Brito do

Nascimento:

Em cima de arroz com casca
Ou então de areia quente
Ela fazia ele rolar
O castigo era ardente
E depois ela ralhava
Com ele fervorosamente
– Isto é pra você Irineu
Essas coisas não praticar
Mesmo sendo você pequenino
Mas eu vou te alertar
Se repetires novamente
Voltarei a castigar.
E quando ele acordava
Se apalpando percebia
O seu corpo todo dolorido
E no decorrer do dia
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Lembrava sempre do sonho
Que teve quando dormia
(NASCIMENTO, 2005, p. 16).

Esta história contada pelo mestre Irineu atravessou gerações e hoje é compartilhada

nestas  páginas  através  das  recordações  daqueles  que  com ele  conviveram.  O  esforço  de

Saturnino Brito com certeza merece nossos cumprimentos ao buscar registrar um pouco das

pegadas humanas do mestre fundador de sua tradição. O livro «No Brilho da Lua Branca»,

escrito em versos de proza por Saturnino Brito, é um admirável trabalho em homenagem ao

Centenário de mestre Irineu (“1992”), expressando os sentimentos de um discípulo que além

de tudo foi seu afilhado de batismo. Por este viés, suas escritas são tomadas pelo forte calor da

emoção,  regadas  a  singulares  narrativas  que  abarcam  a  memória  de  muitos  dos  antigos

companheiros  de  jornada  no  Daime,  inclusive  de  seu  pai  Luís  Mendes.  Numa  ampla

perspectiva de investigação, estes registros de memórias são fontes documentais  válidas e

preciosas, pois expressam as recordações de quem vivenciou parte da história, mesmo que

estas recordações sejam tomadas pelo calor das emoções e da paixão, cabe a nós, portanto,

dialogar com esta fonte documental através de outros relatos e outras perspectivas.

A respeito da passagem de aparecimento em sonho desta senhora ao pequeno Irineu,

tantos  outros  depoimentos  comprovam a veracidade  da narrativa.  Quanto  à  interpretação,

identifico claramente nos relatos daimistas, ser este o primeiro sinal da “missão sagrada do

Mestre”, que se inicia pelo aparecimento de Nossa Senhora da Conceição na infância e depois

na  jornada  com a  ayahuasca:  o  marco  fundador  da  tradição  espiritual  “d’A Doutrina  da

Rainha”. Sendo assim, a Senhora já viria trazer disciplina ao garoto peralta lhe preparando

para a jornada espiritual,  que exigiria muita disciplina para si e seus discípulos. Uma das

maiores  idealizações  a  respeito  da  vida  do  mestre  Irineu  se  encontra  em sua  partida  do

Maranhão à Amazônia, tendo em vista a saga posterior, muitos de seus discípulos buscam

idealizar já a partir daí o cumprimento da “missão espiritual”, por vezes, desconsiderando as

razões objetivas que o levaram a atravessar a floresta e se aventurar nos seringais. Como toda

narrativa  se  faz  sob  uma  questão  de  ponto  de  vista  e  interpretação,  podemos  investigar

também  os  indícios  humanos  de  sua  partida  seguindo  os  mesmos  motivos  que  levaram

milhares  de  nordestinos  rumo  à  mesma  jornada  de  migração,  sem  desmerecer  o  legado

posterior.

As versões sobre este episódio são díspares,  algumas contam a existência  de um

romance no Maranhão e o consequente conselho de seu padrinho Paulo Serra para que ele

primeiro conhecesse o mundo antes de se casar. Em outras versões, relata-se que houve uma
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confusão numa noite de festa por aquelas bandas  da baixada maranhense que acabou em

briga, motivando-o a zarpar rumo aos seringais. Contudo, o fator preponderante que podemos

apresentar numa perspectiva histórica foi sua inserção na grande leva migratória do Nordeste

em busca de melhores condições de vida, em fuga da miséria, da fome e da seca. Vejamos,

portanto,  a  sequência  de  narrativas  sobre  os  fatos  singulares  que  marcaram  sua  decisão

pessoal de realizar a travessia. De acordo com o conjunto de relatos, eis a primeira narrativa:

aos 17 anos o jovem Irineu conversou com seu padrinho Paulo Serra que estava gostando de

uma moça da família  e  com ela  desejava se casar  – Jairo Carioca narra  diretamente esta

passagem atribuindo o romance a uma prima, se referindo à versão de Luís Mendes. No livro

de Saturnino Brito do Nascimento há um relato sobre este episódio:

O tempo passa vem o moço
De estatura elevada,
Alegre, robusto, formoso,
E junto da rapaziada
Sua pele enegrecida
Não lhe diminuía em nada.
Tudo isso reunido
num jovem bem dotado,
fez que logo entre as moças
o jovem fosse notado,
e dentro da correspondência
por uma foi cortejado.
Naqueles tempos antigos,
A coisa era diferente.
Quem namorava uma moça,
Já tinha que ter em mente,
Assumir responsabilidade,
Casando naturalmente.
Quando disse a sua mãe
Que estava nesta intenção
Ela disse: – Irineu,
Não é do meu agrado não.
Vai te aconselhar com o Paulo,
Pede a ele a opinião
(NASCIMENTO, 2005, p. 17-18).

Paulo Serra a par do intento do jovem aconselhou seu afilhado, a primeiro conhecer o

mundo, seguir caminho pelas searas da vida, enfrentar as dificuldades e superá-las, se fazer

homem adulto para depois uma família poder formar, dizendo: “vai saber como é o mundo,

quanto vale um quilo de sal ou de açúcar e depois você se casa”. Saturnino, continuando a

proza, traz memórias sobre a versão oficial dos “herdeiros”:
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E foi ele ter com o Paulo,
Seu tio, padrinho e bom conselheiro.
Olha padrinho, eu quero casar,
Deixar a vida de solteiro,
Mas a sua opinião,
Eu quero escutar primeiro.
Olhe bem Irineu,
e preste bem atenção,
a coisa é muito séria,
não é brincadeira não,
para casar és muito moço,
esta é a minha opinião.
O homem tem que dar
uma volta ao mundo
Para em casamento pensar.
Vê quanto custa isso e aquilo,
Que se pode precisar.
Aí, com mais experiência
Se pode falar em casar
(NASCIMENTO, 2005, p. 17-18).

Acompanhando esta perspectiva, o relato de Jairo Carioca cita também Francisco

Grangeiro, outro pioneiro dos tempos antigos, que corrobora com a versão de Luís Mendes:

“Sabe Raimundo, o homem para se casar deve primeiro dar uma volta ao mundo. Quando

voltar sabe quanto custa 01 Kg de sal, 01 Kg de açúcar, já sabe quanto custa uma anágua para

mulher. Aí dá para o homem casar”.

Noutros relatos, a partida ganha contornos, um tanto tortuosos, pelos causos de uma

“certa confusão”; são causos registrados por Saturnino Brito com exímio exemplo de senso de

dever ético  por parte de um narrador.  Tanto,  em razão ao  dever de fidelidade  ao registro

histórico, por meio de uma narrativa que se aproxime dos acontecimentos, o máximo possível,

dos modos como “realmente foram” engendradas as trajetórias com que os seres humanos

deixam os rastros de suas relações no “vão” entre o tempo e o espaço – isto é, tal como as

teias humanas são traçadas por seu deslocamento no mundo entre o presente e o passado.

Quanto, em razão do dever de respeito  às vidas humanas em voga no texto, com o olhar o

mais próximo possível às contingências históricas que enfrentaram e souberam, de alguma

forma, superar as dificuldades abismais que poderiam tê-los abatido ainda em tenra infância,

quiça, até no ventre – haja vista, as condições precárias com que a população trabalhadora

fora subjugada e desprezada pelo Estado,  através  de suas  referidas castas  dominantes,  ao

longo dos “períodos históricos” oficialmente nominados enquanto “Colonial”, “Imperial” e

“Republicano”,  com  fulcro  ao  tema  em  curso,  população,  esta,  majoritariamente  afro-
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ameríndia. Porquanto, circula uma versão de que, junto ao elemento deste romance de Irineu,

houve uma situação que o teria motivado a percorrer o mundo…: teria sido “uma confusão em

festa da região, que acabou em sopapos e supetão” – diria um trovador do povo. O jovem

Irineu, escondido de sua mãe, acompanhado por seu primo Cassimiro, um “homenzarrão”, foi

num festejo chamado de “Tambor de Crioula” – lá começou a confusão…! O motivo, seria

“sem explicação”, porém, no desfecho final, “puseram todo mundo pra correr”, ficando os

dois jurados de morte por aquelas sertanias do Maranhão – logo: “para deixar a cidade / ele

foi impulsionado” – motivado a percorrer o mundo… e não olhar para trás tão cedo.

No relato de Jairo Carioca, mesmo havendo a citação da versão de Luís Mendes

sobre o romance prematuro, a ênfase maior se dá no episódio do conflito na referida festa, que

é descrita como «Tambor-de-Crioulo» a partir do estudo de Eduardo Bayer70:

Uma briga de rapazes num tambor-de-crioulo fez com que Raimundo
Irineu Serra  deixasse  a  terra  onde nasceu e  ganhasse o mundo em
direção a São Luiz, a capital.  Quando foi dez, onze horas da noite,
pegaram um barulho aí começaram a brigar, botaram todo mundo para
correr e inventaram de pegar um facão e cortar tudo quanto era punho
de rede do dono da casa, derrubaram porta e tudo. Ele foi para essa
festa, mas nessa época os filhos que não tinham pai eram criados pelos
tios  (maternos).  O  Irineu  foi  fugido  da  mãe  dele  combinado  com
Cassimiro, primo dele que era do mesmo tamanho71.

Esta linha de narrativa é alinhavada por alguns outros depoimentos, donde podemos

considerar com certa margem de segurança que provavelmente o episódio citado é verídico. O

que diverge em alguns casos é a perspectiva dele ter sido “jurado de morte” e por isso a

necessidade de abandonar a região na condição de fugitivo, não só do Estado e de suas forças,

mas de outros membros da própria comunidade, também.

Outra narrativa sobre a confusão ainda se apresenta, acrescentando novo elemento de

grave situação: numa noite de festa na região, o jovem Irineu após calorosos goles de cachaça

havia se metido numa briga com um primo, possivelmente filho de Paulo Serra, motivado por

um conflito  amoroso em que os  dois  rapazes  provavelmente  se  interessaram pela  mesma

moça, desta briga seu primo teria saído bem machucado. De acordo com esta versão, no dia

seguinte  ao  conflito,  Paulo  Serra  o  repreendeu  fortemente  na  frente  de  toda  a  família  e

comunidade,  questionando,  inclusive,  como  ele  gostaria  de  se  casar  se  não  tinha  sequer

condições de sustentar uma família, pois nem sabia quanto custava “um kilo de sal ou de

70 Membro da Fundação Cultural do Estado do Acre, escritor, vídeo documentarista e engenheiro florestal.
71 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018. Obs.: Às citações das
fontes primárias registradas por Jairo Carioca e disponibilizadas neste espaço virtual, tenho como posterior pers-
pectiva o acréscimo de referências bibliográficas contemporâneas que também trabalham com as mesmas, haja
vista, a relevância que ocupam ao registro histórico do evento posto à narrativa.
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açúcar” e que deveria antes percorrer o mundo para “ganhar a vida”. Completando o esboço

destas narrativas, um novo elemento surge a partir de um registro audiovisual promovido por

Mivan Gedeon no Maranhão com familiares de Irineu Serra: uma prima sua, Rita Serra, filha

do padrinho Paulo Serra, relata que dona Joana Assunção após a noite de confusão mandou

chamar o velho padrinho, que por sua braveza, puniu-o severamente, aplicando-lhe uma surra

na frente de toda a família72.

Envergonhado  na  frente  de  todos,  Raimundo  Irineu  teria  se  retratado  com o  tio

perante a comunidade e a partir dali  começou a organizar seus planos para ir percorrer o

mundo – pelo que consta no relato de Rita Serra, no mesmo dia da surra ele partiu de sua terra

natal. Contudo, como já ouvira dizer que no Acre havia possibilidade de se “enricar” com o

trabalho da borracha, rumo ao desconhecido ele zarpou: alguns conterrâneos para lá haviam

viajado e mandado boas notícias, entre eles Júlio Carioca cita dois membros da família Serra,

Antônio Costa e André Costa, que mais tarde marcariam profundamente a história do mestre

Irineu e da ayahuasca no Brasil – de acordo com o depoente, estes eram primos de mestre

Irineu. Nestes tempos de sua juventude, além da lida na roça com as plantações, o jovem

Irineu trabalhava na criação de gado e também como leiteiro, fazendo a entrega da produção

de uma fazenda local. De seu pouco ordenado – cerca de “500 réis” mensais, por aquilo que

seus familiares depois contaram aos pesquisadores visitantes à baixada maranhense – havia

juntado o necessário para a ida à capital e de São Luís zarpou rumo ao Pará navegando pelo

mar. Na Amazônia, seus pés já pisavam, trabalhando em Belém como jardineiro entre outros

afazeres, sobrevivendo com dificuldade, mas como justo altaneiro, seguindo seus sonhos e

sendo verdadeiro: um pouco de recursos foi possível economizar para a viagem continuar…

tantos outros acontecimentos se esvaíram no vão do tempo, ficando somente a certeza que a

travessia pelas fronteiras apontava nos rumos e novos horizontes, para si e sua existência.

1.4 A chegada aos seringais da fronteira entre a Amazônia e os Andes

Ao chegar à Manaus se encontrou com outros peregrinos nordestinos que ao Acre

iam trabalhar, com o mesmo sonho de um dia se “enricar”, mesmo que para isso, família e

amigos  para  trás  precisassem deixar.  De  Manaus  chegou  a  Rio  Branco,  lugar  apenas  de

passagem, seu destino eram os seringais e para isso rumou caminho para Xapuri, conhecendo

72 Documentário de Mivan Gedeon (2003-2005): “O Senhor da Floresta”. Premiado como “Melhor Vídeo Mara-
nhense Pelo Juri Técnico do 30º Festival Guarnicê de Cinema e Vídeo em São Luís – MA”. Disponível em
«http://www.afamiliajuramidam.org/comunidade/o_senhor_da_floresta.html». Último acesso em 10/05/2018.
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a aldeia do Aquiri, mas foi em Brasiléia, nesta época chamada Brasília, que em sua trajetória

foi encontrar o objetivo que o fez viajar por tantas terras e águas, localizou outros retirantes e

fez seu primeiro compromisso de trabalho para os seringais.

A respeito  deste  processo  em  si,  temos  poucas  informações  sobre  a  origem  da

empresa, capitais associados ou parcerias transnacionais, mas sabemos que Raimundo Irineu

Serra  logo  fez  amizade  com  um  “encarregado”  chamado  de  ‘patrão’,  pois  sendo  ele  o

responsável por sua contratação, era quem viria a lhe garantir  o pão e a oportunidade de

procurar a felicidade no seio da floresta, ‘cortando a seringa’, fazendo borracha e escrevendo

a história… num caminho misterioso que ele nem imaginava o destino que o aguardava. Este

‘patrão’ se afeiçoou pelo jovem vindo do Maranhão, de saúde forte e corpo robusto, seria bom

seringueiro,  lhe  trazendo  muito  dinheiro,  mas  uma peça  o  destino  lhe  pregou,  quando  o

‘patrão’ alegou ter boas recordações dos maranhenses empregados: “burro nenhum conheci”,

disse em alto e bom tom, seguindo com a pergunta cabal: “seu moço, sabe ler e escrever?”.

Nas agruras do destino, o jovem foi posto na berlinda, numa escola jamais havia

estudado, como resultado da exclusão de uma sociedade ingrata, que de longe trouxe escravos

para depois abandoná-los sem assistência. Ele que estava ali para cortar seringa, agora via seu

‘patrão’ lhe perguntar sobre as escritas e ainda por cima ter mencionado que maranhense

burro nunca  havia  visto  e  não seria  ele  o  primeiro!  Sem pestanejar  o  jovem Irineu  logo

respondeu: “eu sei ler, sim senhor” – este foi o jeito por ele encontrado de seguir viagem sem

o ‘patrão’ ter decepcionado, seu destino era a floresta e não seria uma trivial bravata que iria

lhe desviar; mesmo sentindo vergonha e possivelmente angústia, manteve-se calmo e sereno,

não se deixando abater por uma triste situação que há muito lhe causava aflição, seus sonhos

de riqueza eram também sonhos por boa educação, conhecer as letras era uma antiga ambição,

que agora teria que conquistar por suas próprias mãos.

Ao aportar em sua colocação, num dia recebeu a visita de um noteiro, o navegante

das águas doces que rompia o véu da floresta trazendo os pedidos da cidade: mantimentos,

roupas e medicamentos – às vezes cachaça e munição, além de outras coisas que se perderam

sem recordação. Mas naquele dia o jovem negro de calos na mão fez um pedido que ninguém

jamais tinha visto,  uma encomenda especial  direta  das cidades:  a “cartilha do abc” era a

novidade que ao jovem seringueiro lhe traria satisfação e felicidade. Com altivez no caráter e

humildade no coração, o jovem peregrino pela primeira vez viu seu nome escrito por uma

mão, apanhando um papel de embrulho que havia caído, pediu ao noteiro para escrever ali seu

nome inteiro – esta foi sua primeira lição na “cartilha do abc”: quantos outros “errantes” não
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passaram  por  semelhante  situação,  estando  nos  seringais  sem  instrução,  podendo  ser

enganados e explorados pelo ‘patrão’, que morava numa casa grande chamada de barracão.

Um simples passo,  com o nome escrito  na mão,  um grande salto que lhe trouxe

compreensão,  seria  por  seu  próprio  esforço  e  mérito  a  luta  pela  vitória,  vencendo  os

obstáculos com dignidade e dedicação. De seu nome tinha a visão,  agora seria com ele a

escrita  por  sua  mão  –  e  assim  se  pôs  a  estudar,  letra  por  letra,  seu  destino  conquistar,

labutando com firmeza,  dentro da floresta  numa só direção,  aprendeu sozinho o desenho

daquela escrita e assim poderia assinar os recibos do patrão, sem vergonha passar, por um dia

ter dito que já sabia escrevinhar. Quando a “cartilha do abc” chegou, deve ter sido àquela

festa… Um matuto dentro da floresta se dedicando ao saber que lhe interessa, corrigindo com

seu  punho  uma injustiça  vinda  de  longe,  feita  por  homens  cegos  pela  ganância.  De  tão

singular, esta história salta pelas fronteiras do tempo e expressa um amontoado de emblemas

humanos – de tão simples, um grande legado nos resta, cabe a cada um aproveitar o exemplo

de perseverança e determinação, sem ficar preso em lamentações por um passado sombrio, o

jovem Irineu deu a volta por cima e segurou o destino na palma da mão, sendo autodidata o

início de sua educação: que resposta incrível este espírito escreveu nas páginas da história.

Sua jornada continuava e num encontro com o ‘patrão’, este lhe pediu para fazer uma

anotação, chegou a hora de ver se aprendera a lição… Mais tarde, Irineu contava que duma

mentira precisou fazer a verdade, escrevendo naquele dia, todo o recado do ‘patrão’, mesmo

que em linhas tortas, sua escrita não caiu ao chão, fazendo valer sua honra e a do povo do

Maranhão.  Desta  simples  e  intensa  jornada,  num tempo mais  distante,  muitos  doutores  e

eruditos  bebem o  Daime  e  seguram na  mão  um caderninho  com os  “Hinos”  do  mestre

Imperador Juramidam, lendo os versos de sua inspiração, cantando e louvando a Jesus Cristo

e a Virgem da Conceição. Inscrições que demonstram que aquele desafio no meio da floresta

um  dia  teria  outra  serventia,  aprendendo  a  escrever  os  “Hinos”  que  o  espírito  sentia,

transmitindo  seu  legado  com  grande  responsabilidade,  ao  passar  do  tempo,  seus  versos

voaram para longe daquele chão e seus ensinos pousaram em um tanto a mais de colocação…

criando a Doutrina da Rainha, por Daime uma Tradição: testificando o sagrado em devoção,

com amor e respeito à antiga comunhão de índios e caboclos, a origem da ‘Missão’.

Poucos relatos contam a história pessoal de Irineu em sua encruzilhada pela mata,

não sabemos ao certo como foram seus dias e se por lá houve amores, já que no Maranhão um

romance despertou sua paixão. Vida brava era a dos seringueiros, muito trabalho, dedicação e

solidão, os companheiros mais próximos ficavam em outra colocação, bem distante dentro

daquela imensidão de terras e águas, que no mínimo dois dias de viagens eram necessários
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para qualquer contato – quantos outros seringueiros desapareceram mata adentro sem deixar

registro e o mundo afora nunca teve notícia? São histórias de agentes anônimos da história,

sonhadores em busca da felicidade que o mundo lhes negou, gente simples, honesta e honrada

esquecidos no vão do tempo, cuja existência apenas não se perdeu porque transmigrou para

outras  mentes  e  corações,  disseminando  o  sonho  revivido  em  recordações  de  outros

peregrinos, pioneiros de uma saga às vezes esquecida, mas que trouxe nova face para a nação,

com a borracha da floresta a circular pelos mercados do povo que acreditava ser civilizado:

novamente os paradoxos da história se encontram numa singular experiência de vida e morte,

alegria e dor, obstáculos e superação.

1.5 A ‘Febre da Borracha’ na  Sierra Madre de Dios:  fantasmas da “fronteira vazia”,
sangue em ‘terras sagradas’

Cântico ao espírito do bem

Painí-payé, painí-payé, painí-payé, painí…
Heia, heiá eiá, heiá, heiá eiá…
Guayupiá’yara, ke o murari pytuna yacy’yma
E pysirõ yané marana suí Painí,

oh, mestre de toda magia,
sacerdote da feitiçaria,
em noites sem lua.

Proteja minha família dos ventos da morte
que vem das moradas do mundo invisível –
o templo dos Monãg.

(YAMÃ, 2004, p. 56).

No brilhar  das  luzes  da  Belle  Époque,  a  ocupação amazônica disparou a  índices

astronômicos.  De acordo com os estudos socioeconômico de Celso Furtado e Caio Prado

Júnior (1981), cerca de meio milhão de imigrantes do Nordeste circularam aos e entre os

seringais,  desde  os  primeiros  momentos  da  Belle  Époque  parisiense  em  1871,  se

intensificando a partir entre 1877 e 1890, com o auge do otimismo do progresso. Se agravou

durante  as  duas  guerras  mundiais.  Quinhentos  mil  imigrantes  em  80  anos,  afeta

circunstancialmente as condições habituais de sociabilidade em qualquer circunstância, logo,

por  que  não  afetariam  a  constituição  de  linguagens  metafísicas?  Por  diversos  focos  de

penetração, as manifestações de identidades africanas foram paulatinamente ocupando maior

espaço  na  imensidão  amazônica,  lenta  e  intensamente  foram  dialogando  com  os  traços

identitários indígenas na fronteira extrema de la Sierra Madre de Dios.
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A trama se passa em meio aos projetos de modernização e ocidentalização da floresta

amazônica durante o Ciclo da Borracha73, um dos eventos históricos que defendo como de

maior complexidade em que o Brasil esteve envolvido desde os idos das Navegações ou da

Independência. Uma trama global associada diretamente ao espetáculo moderno no mundo do

asfalto. Em seus marcos históricos, pode-se identificar variados referenciais, a começar pelo

local  da  fronteira  de observação do narrador.  Caso esteja  situado d’outro lado,  em terras

bolivianas e peruanas, os idos de 1850 e 1860 se justificam devido o início da exploração e de

pesquisas  científicas  europeias  e  estadunidenses  com  a  goma  da  floresta74;  embora  o

empreendimento começasse por meios extrativistas, já lançou mão à subjugação da mão de

obra indígena. Em paralelo, d’outros lados do Atlântico, França, Alemanha, Grã-Bretanha e

Estados  Unidos,  aceleravam  as  inovações  na  indústria  automobilística,  que  identificou  a

borracha nativa da América Latina como melhor matéria-prima do revestimento pneumático à

roda, de tal modo, sua ressonância no cenário amazônico. Umbilicalmente, por cruzamento

destes dois locus, em 1877 dá-se início ao processo migratório nordestino com a primeira leva

de retirantes cearenses rumo aos seringais, portanto, situo meu referencial de observação neste

ano como o início do Ciclo da Borracha no Brasil, início da diáspora da borracha.

Acontecimento  precursor  de  toda  a  saga  migratória  nordestina,  não  só  à  floresta

amazônica, mas por todo território nacional através de contingentes populacionais deslocados

em massa, catástrofe que lançou comunidades exploradas do Nordeste à desgraça, o que fez

de  São  Paulo  aos  finais  do  século  XX,  a  capital  com  a  maior  densidade  demográfica

nordestina  do  país.  Realidade  trágica  provocada  pelo  drama da  seca  e  de  consequências

humanitárias; começada a ser alterada apenas no início do século XXI com investimentos

públicos  federais  em  programas  de  inclusão  social  e  desenvolvimento  socioeconômico,

porém, medidas ainda aquém da realidade e com investimentos por demais concentrados em

grandes agentes econômicos.

A era áurea dos seringais é considerada entre 1879 e 1912, o auge do processo de

exploração das seringueiras, período aclamado em salões de Belém e Paris como l’âge d’or.

Paris, inclusive, viva os dias de ouro da  Belle Époque.  Não obstante,  aos pés dos Andes,

73 Também identificado nesta escrita enquanto diáspora da borracha, um processo iniciado com a expansão da
fronteira amazônica durante a Belle Époque, segunda metade do XIX, dedicado à exploração da Hevea brasili-
ensis, intensificado com a eclosão das guerras mundiais no XX (João Pacheco Oliveira Filho, 1979; Mikel Aram-
buru, 1994).
74 A goma da floresta ou borracha bruta, é o primeiro estado de produção após o beneficiamento do látex, líqui-
do espesso e coagulável extraído da seringueira – Hevea brasiliensis –, de feição frequentemente pastosa/leitosa,
mas também incolor, variável entre as tonalidades branca, amarela, alaranjada ou vermelha (FERREIRA, 1986,
p. 1575-1576). Cabe ressaltar que outras espécies vegetais amazônicas apresentam produção de substância seme-
lhante ao látex da seringueira, capaz de ser beneficiada em goma, porém, pela razão da qualidade extremamente
superior da Hevea, seu produto conquistou o mercado mundial.
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chegavam inúmeros fugitivos das fronteiras com o Brasil, corriam de la fiebre del caucho en

la Sierra Madre de Dios. Época em que a borracha fora nominada como ouro verde, quando o

nível  de  exportação  alcançou  grandezas  astronômicas,  superando,  ou  se  equiparando,  em

alguns pontos aos níveis do café de São Paulo e de outros ramos econômicos do chamado

“centro-sul” do país,  conforme os registros  de Celso Furtado (1963) e Caio Prado Júnior

(1981), os principais referenciais que me aporto à pesquisa socioeconômica do objeto. Logo,

pelo prisma da fronteira que situa o fluxo originário da pesquisa, selecionei 1877 como início

do Ciclo da Borracha. Não os anos cinquenta ou oitenta dos oitocentos, início e auge, mas o

meio do Primeiro Ciclo, quando a rota humana no locus da fronteira maranhense, começa a

ser  significativamente  alterada  por  força  do  capital  transnacional  e  de  políticas  estatais

supranacionais.

Ambos, determinados pelo fluxo econômico dos seringais, que se organizaram no

eixo de verdadeiras engrenagens globais: poderia ser o início da Globalização? Não saberia

responder em absoluto, inclusive porque temos noções difusas sobre a própria Globalização,

apologéticas  por  uns  vieses,  detratoras  por  outros  –  pouco  isentas,  por  estarem inseridas

justamente  num projeto  inacabado.  No  entanto,  observando  outros  aspectos  do  processo,

levando em conta o conceito de ‘modernidade tardia’75 pela leitura de Stuart Hall (2003),

entendo  que  o  Ciclo  da  Borracha  esteve  sim  inserido  numa  dinâmica  global  de

fluxo/deslocamento/trânsito de recursos naturais, financeiros e humanos, de bens culturais e

mercado simbólico, mas, sobretudo, por estarem todos interligados por uma rede fracionada

internacional,  em  que  acontecimentos  do  outro  lado  do  mundo  afetariam  diretamente  a

demanda de corte das seringueiras em cada ‘estrada’76 dos rios e igarapés amazônicos.

A exemplo disto, o caso malásio, cuja produção oriunda de um dos maiores episódios

de biopirataria da história, senão o maior da Modernidade, quando a Grã-Bretanha processou

o  contrabando  de  sementes  e  mudas  da  Hevea  brasiliensis  à  Londres,  o  cultivo  em

laboratórios  e  o  tráfico  à  Malásia.  Operação  mantida  em  «Segredo  de  Estado» e  que

possibilitou ao Império Britânico, a hegemonia no mercado mundial, provocando a primeira

bancarrota  do  Ciclo  da  Borracha  em  1912  –  ironicamente,  o  ano  de  chegada  de  nosso

personagem principal ao palco da trama, Irineu Serra.

Por assim ser, considero que não soa tão absurda a tese de que o Ciclo da Borracha

tenha sido engendrado como experiência  inicial  da Globalização,  logo, o retorno ao tema

75 O autor defende que a Modernidade se fez inteiramente globalizante desde a implantação do “sistema-mundo”
com a Era das Navegações, mesmo que tardia em regiões tornadas periféricas pelo centro hegemônico europeu.
76 Os “picos” na mata com seringueiras definidas por longos caminhos retangulares ligadas aos barracões de se-

ringueiro(s); uma forma racionalizada de exploração dos recursos naturais, uma vez as seringueiras encontra-
vam-se dispersas, e também da mão de obra.
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ocupa lugar considerável na proposta de análise do período histórico. Inclusive, por conta dos

acontecimentos posteriores à 1912, que seguiram à primeira fase de decadência da borracha,

uma tragédia econômica, mas principalmente humanitária: milhões de imigrantes nordestinos

são  abandonados  à  própria  sorte  com  o  decréscimo,  também  astronômico,  da  produção

brasileira. Os afetados com os prejuízos financeiros não seriam apenas os barões da borracha,

a elite latifundiária do Norte, há muito ressentida pela imposição de poderes político-militares

do Centro-sul à região. Desde a Independência (1822) que se sentiam menosprezados pelo

poder da corte imperial no Rio de Janeiro e pelos setores econômicos dominantes no Sudeste.

Nos  Estados  Unidos  também  haveria  quem  fosse  prejudicado  pela  jogada,  no  mínimo,

obscura,  do  Império  Britânico,  uma  vez  que  a  produção  em  larga  escala  da  Malásia,

aprimorada  por  técnicas  científicas  e  industriais,  se  tornou  incompetível  à  concorrência,

prejudicando, em especial, à «Ford Company». Colosso econômico que se erguia com o uso

da matéria-prima amazônica brasileira e mão de obra retirante, cuja indústria automobilística

já promovera avanços significativos na aplicação da borracha em outros componentes dos

veículos, não apenas no uso de pneus, mas este continuava a ser o carro-chefe da exploração

do látex.

O fausto  de  riquezas  e  investimentos  de  Henri  Ford  no  Brasil  culminou  com a

oficialização de seu extenso império nas fronteiras do Pará com o Amazonas, uma área de

proporções gigantescas sob seu direito de exploração e administração privada: Fordlândia,

famosa por ser a cidadela do  «american way of life» em meio à selva. Por coincidência de

outros arranjos globalizados da economia e da política, eis que eclode a II Guerra Mundial e o

Japão, membro do Eixo, toma posse da Malásia, retirando das mãos britânicas sua magnífica

produção asiática. Era o que viria provocar outro surto migratório do Nordeste aos seringais, o

Segundo Ciclo,  e  que  tornou  Ford  um dos  homens  mais  poderosos  do  mundo durante  a

guerra, feito definitivo para manter seu nome à frente de um império industrial e financeiro

duradouro até os nossos dias, porém, fora da Amazônia – pelo menos em relação à exploração

da borracha.

Todavia,  tal  qual  a  história,  a  Amazônia  guardava  seus  segredos  e  mistérios,

inúmeros dissabores começam ameaçar à produção, que foi mantida por esforço de guerra.

Além das riquezas e fortunas que deram a todo o período, o afanado glamour de ser a «Belle

Époque Amazônica», a sina da borracha parecia vir carregada de uma espécie de maldição: a

ruína a um passo do esplendor. Finda a guerra, em três anos Henri Ford haveria de ver a

falência de seu “sonho” no Brasil, como ficara conhecido o negócio – um tanto visionário,

reconheço, mas também dito como delírio. Fordlândia oficialmente fechava suas portas em 25
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de dezembro de 1948. Fim do Ciclo da Borracha. Noite de Natal. Pouco antes, em 07 de abril

de 1947, Ford havia morrido; no intervalo de um acontecimento a outro, a «Ford Company»

negociara os termos de falência com o recém-empossado governo brasileiro.

Neste cenário do fluxo da borracha, defendo que a encantaria pôde ser vista no lugar

do interdito da arqui-escritura, um entre-lugar de construção da linguagem metafísica que se

realiza, acima de tudo, enquanto meio de normatização social em territórios muitas das vezes

tangidos pela ausência do Estado e autoridade do capital. La febre del caucho é como o Ciclo

da  Borracha  e  a  Belle  Époque  Amazônica foram  vistas  doutro  lado  das  fronteiras  dos

seringais,  quando  a  Mãe  de  Deus  sangrou.  Eis  um autêntico  caso  de  delírio  social  que

acompanha a ganância habitual das “febres de riqueza”, uma reengenharia social a serviço da

exploração do caucho, a borracha, que afetaria em definitivo as paisagens do lugar, tingiria

solo sagrado aos ancestrais de Pachamama…, com sangue humano, tamanha a ferocidade do

capital.  Não, por acaso,  o látex ficou mundialmente conhecido como ouro verde – o que

despertaria os interesses daqueles que já apresentavam os sintomas históricos destas febres, a

se destacar a «coroa britânica», que haveria de escrever as páginas da tragédia que se abateu

sobre a borracha, ao consolidar na Modernidade o modus operandi de um dos maiores casos

daquilo que hoje reconhecemos como biopirataria.

Pela visão do retirante nordestino, sujeito diaspórico per si – nestas condições de

desterro por catástrofe ambiental, social e econômica. De acordo com as mesmas fontes do

CEPAL (1981), nas décadas finais do século XIX, a seca provocou a morte de duzentas mil

pessoas no Nordeste. Seja por ação direta pela escassez de água para o uso humano, ou pela

inviabilidade de outras formas de sobrevivência, haja vista a devastação da vegetação sem

água e o consequente extermínio das criações animais no seio do sertão. Os índices de mortos

e degredados se assemelham aos de vítimas de guerra e refugiados em parâmetros do mesmo

período  –  ou  de  hoje.  Estes  cálculos,  sistematizados  por  Celso  Furtado,  registram que  a

tragédia  alcançou  diretamente  setecentas  mil  pessoas,  índices  superiores  aos  das  guerras

franco-prussianas  do  sétimo  decênio  do  dezenove,  por  exemplo,  ou  próximas  à  tragédia

armênia. Quinhentos mil retirantes, duzentos mil mortos, milhares confinados em campos da

seca77, como os do Ceará são exemplos vívidos da tragédia. Não seria absurdo supor que estes

números poderiam se tornar modestos se levássemos em conta a possibilidade de processos

migratórios  clandestinos  e/ou  sem  registro.  Neste  raciocínio,  não  pode  ser  descartada  a

77 Centros de isolamento/concentração próximos à Fortaleza, cuja finalidade era impedir que os flagelados “inva-
dissem” a capital do Ceará. Em referência: NEVES, Frederico de Castro. “Getúlio e a seca: políticas emergenci -
ais na era Vargas”. Revista Brasileira de História, v. 21, n. 40, p. 107-129, 2001; RIOS, Kênia Sousa. “Campos
de concentração no Ceará: isolamento e poder na seca de 1932”. Museu do Ceará, Secretaria da Cultura e Des-
porto do Ceará, 2001.
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possibilidade do processo como um todo, de 1871 a 1945, ter alcançado e ultrapassado a casa

do milhão de afetados na dispersão diaspórica nordestina à Amazônia.

No fim do século XIX, mais de 90% da população amazônida encontrava-se intacta,

isto é, pelos padrões advindos da colonização desde o século XVIII. O Ciclo da Borracha

alterará em definitivo o quadro, seu rastro traz catástrofes econômicas, sociais e, sobretudo,

humanas,  que  mudam  a  face  do  Brasil  e  do  mundo.  Ingleses  e  ianques  (exploradores,

empreendedores estadunidenses), em luta pelo domínio da região dos seringais:  não era a

única borracha do mundo, mas a melhor e sem possibilidade de concorrência: a borracha fina-

acre, refinada, puríssima, de ligamento perfeito no processamento industrial (Garcia, 2004-

201178; Pontes, 201479). Apesar de o sucesso posterior das plantações asiáticas, registra-se que

em nenhum momento a qualidade delas chegou perto das nativas amazônicas e/ou mexicanas;

apesar de que no México não houve um ciclo tão intensos como estes amazônicos, mesmo

com o começo do beneficiamento da goma nas terras de «Olman» (México), as condições da

floresta amazônica propiciaram maior pujança de produção.

Fortunas colossais se erguem da noite para o dia, uma elite regional, provinciana, é

lançada à esfera cosmopolita dos Salões de Paris, o destino de toda classe endinheirada. Em

Belém e Manaus, os teatros expõe a imponência de quem acreditava que a faustosa fortuna os

faria franceses. Claro, a imponência dos edifícios em tom clássico, símbolos do apogeu da

Belle Époque e sua chegada ao Brasil, em maior estilo na Amazônia, o teatro de Manaus será

inspirado na Ópera Garnier de Paris. Tempo do triunfo do capital, em que a elite regional,

sócia minoritária do capital internacional – inebriada «avec le grand monde» – faz destes, os

triunfos contra as antigas rivais  elites do Centro-Sul,  que,  desde a Independência,  sempre

agiram para enfraquecê-la, condição sine qua non dos projetos de “integração nacional”.

Para termos uma noção mais precisa, de acordo com Celso Furtado e Caio Prado

Júnior, em 1900, dois terços (2/3) da borracha consumida no mundo saem dos seringais da

tríplice fronteira Brasil-Peru-Bolívia: eis a razão das guerras que caracterizam este período

exato, que culminam com a breve independência do Acre e depois sua anexação ao Brasil.

Será  a  época  em  que  Sir  Henry  Alexander  Wickham,  britânico,  botânico,  servo  de  Sua

Majestade,  a  rainha Vitória,  no único ato relevante que o fez ser registrado nos  anais da

história, levou “plantas exóticas e delicadas” enroladas em folhas de bananeiras dentro de

78 GARCIA, Etelvina. “Modelo de desenvolvimento: Zona Franca de Manaus: história, conquistas e desafios”.
Manaus: Norma/Saframa, 2004; _______. “O ganso do Capitólio”. Série Memória, n. 74. Manaus: Secretaria de
Estado da Cultura, Turismo e Desporto, 2001.
79 PONTES, Carlos José Farias. “O Primeiro Ciclo da Borracha no Acre: da formação dos seringais ao grande
colapso”. South American Journal of Basic Education, Technical and Technological, v. 1, n. 1, 2014.
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balaios de palha trançada. José Augusto Drummond (2009)80, ao analisar sua biografia em «O

ladrão no fim do mundo: borracha, império e as obsessões de Henry Wickham»  [tradução

livre],  feita  por  Joe  Jackson81,  chama  a  atenção  de,  entre  um  longo  histórico  cheio  de

tropeços, logo este ter sido o único bem-sucedido:

Joe Jackson, jornalista e escritor norte-americano, escreveu essa densa
e  curiosa  biografia  do  cidadão  inglês  Henry  Alexander  Wickham
(1846-1928),  famoso  por  ter  furtado,  em  1875,  sementes  da
seringueira e levá-las para a Inglaterra. O texto é denso por ser muito
bem  pesquisado  em  fontes  variadas  e  por  ser  escrito  com
desenvoltura, fundamentação e foco. É curioso porque o biografado,
apesar de sua vida incomum, não emerge como um herói (ou vilão) de
médio  ou  alto  porte.  Foi  um  aventureiro  de  um  só  feito.  Era
pessoalmente  desinteressante,  estabanado  nas  suas  ações,
monocórdico nas suas obsessões e previsível nos repetidos fracassos
dos seus empreendimentos e da sua vida pessoal.
Um único episódio bem sucedido, em meio a uma trajetória cheia de
tropeços,  explica  a  fama que  justifica  o  resgate  da  memória  sobre
Wickham nesta sua biografia, 80 anos depois de sua morte. Para os
brasileiros,  especialmente os amazônidas,  no entanto,  a fama quase
pontual  de  Wickham tem especial  e  dolorosa  relevância.  O dia  da
vitória de Wickham foi o dia da derrota da Amazônia brasileira (ou
melhor, de uma certa Amazônia brasileira, a do boom da borracha).
Wickham  foi  o  responsável  por  um  dos  atos  mais  famosos  e
consequentes  do que hoje  chamamos de ‘biopirataria’ –  o furto de
sementes  da  seringueira  (Hevea  brasiliensis)  de  seu  habitat
amazônico. Em 1875, aos 29 anos de idade, Wickham embarcou em
Santarém,  Pará,  com  destino  à  Inglaterra,  carregando  semi-
clandestinamente 70.000 sementes de seringueira, colhidas na baixo
rio Tapajós (DRUMMOND, 2009, p. 549).

Adiós caucho…

O Brasil veria o espetáculo baixar a cortina, lentamente, numa bancarrota inexorável,

com sobrevida nos tempos de guerra, mas condenada a declinar. No entanto, em pleno boon

da borracha, a Amazônia por completo continuaria a ser uma terra inexplorada. Regiões de

diversas fronteiras abertas, pouca presença efetiva do Estado nacional. Autoridades da jovem

– e fraca – República, decidem traçar planos/projetos, formas de garantir o domínio da macro-

região antes que a perdessem em definitivo às potências do «North Atlantic».

Este elemento, de caráter eminentemente político, traduz o emaranhado de “paradoxo

dos  absurdos”  em que  se  encontrava  a  tão  afamada  civilização  imperial  dos  trópicos,  o

governo republicano necessitava de legitimidade e apoio internacional: o que chamavam de

80 DRUMMOND, J. A.. “Aventuras e desventuras de um biopirata”. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi.
Ciências Humanas, v. 4, n. 3, p. 549-552, 2009.
81 JACKSON, Joe. “The Thief at the End of the World: rubber, empire and the obsessions of Henry Wickham”.
Duckworth Overlook, 2009.
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“nação” ainda não havia completo 100 anos de independência82. Seus principais fiadores eram

seus  maiores  algozes,  se  os  mesmos  resolvessem suprimir  o  espectro  de  soberania  luso-

brasileira na Amazônia, não haveria muita chance de recursos à capital/Rio de Janeiro. O que

o Brasil delegava de poderio amazônico, havia sido conquistado por Portugal e ratificado,

principalmente, por tratados em que o Estado lusitano era o agente e não o brasileiro. De fato,

pouco havia sido feito pelo Império após a Independência, Belém seria uma exceção, no que

pese a grande influência católica para a posse luso-brasileira. O cenário político de início dos

mil e novecentos começava instável, apesar das aparências otimistas da Belle Époque, logo se

ouvirá de dentro dos salões de Paris, os disparos em Sarajevo decretar seu  fin de siècle  –

tardio.

Antes disto, instabilidades de inúmeras ordens perturbavam a segurança do governo

republicano  no  Brasil,  a  começar  pelo  caráter  despótico  do  Golpe  de  Estado  em  15  de

novembro de 1889, arquitetado por uma aliança entre Exército, Senado e aristocracia rural

(fazendeiros/latifundiários, com ódio nas veias e sedentos de vingança contra a família real de

Bragança  por  conta  da  Abolição  no  ano  anterior).  As  subsequentes  tentativas  pífias,

fracassadas e incipientes, de implantação de instituições republicanas, carente da moralidade

administrativa moderna83. Ou pelas constantes formas de descontentamento e revolta popular

perante as mazelas  provocadas  pela  má distribuição de renda,  acoplado ao sentimento de

abandono  do  Estado,  que  até  o  final  do  II  Reinado  ainda  gozava  da  autoridade  moral

germinada pela arquitetura de pensamento pombalino/moderno.

O Estado se construiu no Brasil  com o caráter  pater civilis,  o demiurgo (Odália,

1997), fazer de milagres; o tutor de uma população selvagem, animalesca – mestiça, híbrida,

cabocla.  Desde  o  princípio,  um  Estado  eugênico,  europeu  ou  europeizado,  escravocrata,

serviçal  de  potências  externas  e,  talvez por  isto,  em último posto e  apenas  por  categoria

formal, um Estado nacional. Durante essa fase do Ciclo da Borracha, esse mesmo Estado já

não era capaz de garantir sua posse dos seringais, condições de debilidade interna o deixavam

82 Para não vulgarizar as formulações sobre os “paradoxos”, absurdo também exprime a condição: do latim “des-
toante, tolo, sem sentido”. No dicionário Aurélio, entre as definições, destoam estas peculiaridades: “3 – Despro-
pósito, insensatez, disparate. 4 – Contrário ou repugnante à razão”. Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.-
com/absurdo›. Acesso em 26 /032017.
83 Por referência à categorização de moralidade administrativa da Teoria do Direito Moderno, cuja obra de Nico-
lau Maquiavel (XVI) é entendida enquanto precursora de diferentes formulações iluministas. Seu pensamento,
erigido em meio ao turbilhão de transformações da Renascença e dos acontecimentos que arrastaram o mundo à
Modernidade, marcou não apenas a transição entre os séculos XV e XVI, mas é reconhecido enquanto pensa-
mento fundante da Ciência Política. Isto, por ser Maquiavel consagrado enquanto o primeiro pensador político
moderno, percursor de uma teoria sobre o Estado que se contrapôs à teoria da sociedade natural, principalmente
por formular os pressupostos de institucionalização do detentor do poder diferenciando-o da pessoa física que o
exerce, formulação posteriormente trabalhada por grandes – e divergentes – nomes da Filosofia, como Hobbes,
Descartes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, Marx (Bobbio & Bovero, 1986).
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cada vez mais dependente do sustentáculo político externo. Revoltas se acentuaram no início

do século XX, seja pelos levantes rebeldes entre oficiais de baixa patente/tenentes e soldados

das Forças Armadas, por conta dos constantes conflitos pela posse de terra nas “zonas rurais”,

que  incluíam  os  territórios  indígenas  à  época,  ou  pelas  lutas  de  camponeses  pela

sobrevivência e fim da condição servil de agregados aos coronéis.

Por  conseguinte,  enquanto  estratégia  de  posse  da  macro-região  amazônica,  a

República se lança à retórica de “integração nacional”, no slogan, fazer da Amazônia terra

brasileira – e sua gente? Será esta a saga descrita como o Ciclo da Geografia Heróica,  a

integração da região selvagem à civilização: nada novo, mesmo discurso colonial. O modus

operandi será  pela  construção  da  linha  telegráfica  entre  Mato  Grosso  e  o  Amazonas,

fundamentalmente – sendo o Acre, um entreposto produtor/fornecedor de látex. O timoneiro

desta  epopeia  nacional  será  o  Marechal  Cândido  Mariano  da  Silva  Rondon,  mestiço,

positivista. No dia 04 de março de 1907, por portaria do ministro da Viação, Indústria e Obras

Públicas, Miguel Calmon Du Pin e Almeida, instituiu-se a Comissão de Linhas Telegráficas

Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, nomeando Cândido Rondon, ainda major84, chefe.

Em 1907 inicia a Expedição Rondon/Comissão Rondon, formada por 300 homens,

entre  militares  e  civis,  percorrerão o noroeste  do estado de Mato  Grosso ao sudoeste  do

Amazonas,  identificado por  eles  como sertões  do noroeste.  O percurso  será  de 2200 km

construindo linhas telegráficas ligando os diferentes centros de produção da borracha, algo

vinculado  às  demandas  do  mercado  internacional  e  necessidade  de  primeira  ordem  das

companhias exploradoras:

Na  virada  do  século  XX  o  Brasil  ainda  era  um  imenso  território
inexplorado a ser integrado. Em 1907 o Presidente da República era
Affonso Augusto de Moreira Penna, o qual entendia que as regiões
norte  e  centro-oeste  deveriam  ser  desbravadas,  visto  que  o
desenvolvimento  do  país  vinha  se  processando  somente  na  faixa
litorânea,  com  algumas  exceções  como  o  interior  dos  estados  de
Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nesse ano ele criou a
Commissão de Linhas Telegraphicas Estratégicas de Matto-Grosso ao
Amazonas  (ortografia  da  época),  e  foi  escolhido  para  dirigi-la  um
oficial  do  Quinto  Batalhão  de  Engenharia,  o  então  Major  Cândido
Mariano da Silva Rondon (Figura 1), militar exemplar, descendente de
índios  e  que  já  tinha  participado  de  construção  de  outras  linhas
telegráficas, qualificado como a pessoa mais indicada para chefiar e
organizar essa comissão. Conhecida como Comissão Rondon, estava
subordinada  aos  Ministérios  da  Viação,  Agricultura,  Trabalho  e  da
Guerra (NOMURA, 2010, p. 79).

84 Promovido à tenente-coronel em 05/08/1908 e em 03/04/1912, a coronel (Torres Caser & Miranda de Sá,
2011, p. 495).



85

O Estado, de acordo com a subserviência brevemente trabalhada, além de cumprir o

mínimo de suas obrigações perante as exigências das potências, aproveita a empreitada para

propagandear o projeto enquanto continuidade de “missão civilizatória” do Brasil, integrar os

silvícolas à pátria: “morrer se for preciso, matar nunca”. Apesar das contingências, o lema de

Rondon demostrará à história, que as guerras justas do passado não eram mais que bravata

eclesiástica no intento de camuflar a conduta também violenta e genocida da Igreja Católica.

A respeito  dos  registros  históricos,  destaco  a  relevância  de  uma  publicação  da  Casa  de

Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz,  com autoria  de Arthur Torres Caser e Dominichi

Miranda  de  Sá  (2011),  dedicada  à  problemática  da  malária  durante  a  expedição,  uma

constante fatal em todos os processos de colonização amazônica: O medo do sertão: a malária

e a Comissão Rondon (1907-1915). O texto cita que o cenário:

A partir de 1907, vastas regiões dos atuais estados brasileiros de Mato
Grosso, Rondônia e Amazonas passaram a ser atravessadas por um
grupo de oficiais e praças do Exército brasileiro, que cumpria a missão
de estender fios telegráficos  até  o  extremo noroeste do país.  Esses
militares  somavam-se  a  telegrafistas  e  guarda-fios  cedidos  pela
Repartição  Geral  dos  Telégrafos  (RGT),  a  civis  contratados  para
trabalhos pesados e, eventualmente, a grupos de indígenas, totalizando
três a seis centenas de homens, que formavam a Comissão de Linhas
Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas (CLTEMTA),
também conhecida como Comissão Rondon.  Criada no governo de
Affonso Penna (1906-1909) e chefiada pelo coronel Cândido Mariano
da Silva Rondon (1865-1958)3,  essa Comissão foi um dos maiores
esforços  realizados  durante  as  primeiras  décadas  da  República
brasileira com o fito de incorporar os ‘sertões do noroeste’ ao restante
do país. Ela também foi o ponto alto da longa trajetória pública de
Rondon, sendo muitas vezes evocada por narrativas míticas sobre a
vida  e  os  ‘feitos’ desse  tão  importante  personagem da  história  do
Brasil republicano (TORRES CASER & MIRANDA DE SÁ, 2011, p.
472).

Em oito anos, a Vila de Porto Velho será ligada por estações de telégrafos ao Rio de

Janeiro, capital. Caminhos abertos e em consequência do fluxo globalizado da borracha.

1.6 Colonização amazônica entre a fortuna e a tragédia: uma ‘maldição’?

Os primeiros  colonizadores  europeus na Amazônia foram espanhóis,  portugueses,

ingleses,  franceses  e  holandeses,  respectivamente  –  entre  eles,  alguns  judeus.  Árabes  e

indianos mais tarde. Por outra daquelas ironias tágicas da história, a Amazônia nos tempos

dos  seringais  foi  a  primeira  região  brasileira  a  receber  levas  migratórias  africanas  livres,
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através da rota Guiana Inglesa–Roraima. Narradores da saga amazônica costumam se referir

aos  intentos  europeus  em todos  estes  séculos,  como  o  movimento  de  penetrar  na  maior

floresta  do  mundo dando  início  à  corrida  pela  região  que  se  tornou a  mais  cobiçada  do

planeta.

“AMAZÔNIA”, neste início de milênio, é uma das palavras mais bem
ou  mal  ditas  no  planeta  Terra.  Sobre  ela  pesam  afirmações  como
“pulmão do  mundo”,  “floresta  tropical  de  maior  biodiversidade  do
planeta”, “região que tem o maior rio da Terra”, “inferno verde”, “na
Amazônia  está  quase  um terço  da  água  doce  do  mundo”  etc.  São
razões  suficientes  para  que  se  voltem,  para  essa  região,  olhares,
radares,  cobiças  e  preocupações  de  povos,  países,  organizações
mundiais,  empresas  e  cientistas.  A Amazônia  é  tema indispensável
desde  as  casernas  mais  nacionalistas  até  os  pesquisadores  mais
preocupados com o futuro do nosso planeta, que ainda tem uma escora
nessa região. Diz-se até que o futuro terá que passar necessariamente
pela Amazônia (HECK; LOEBENS & CARVALHO, 2005, p. 237).

Desde o início  da  colonização,  pouco se sabia nas  metrópoles  europeias  sobre a

Amazônia.  Primeiro,  lusitanos  e  castelhanos  a  ela  se  referiram  enquanto  um  “bosque”,

avistado de um lado no nordeste brasileiro, de outro após o estreito de Yucatã e aos pés dos

Andes.  Bosque,  na  palavra  e  visão  do  conquistador  vindo  da  Ibéria,  seria  exagero  e

anacrônico exigir que a percepção do homem medievo pudesse compreender a grandeza da

maior floresta tropical do mundo.

Um  dos  mais  extraordinários  conjuntos  hidrográficos  do  planeta,
moldado  sobre  o  relevo  do  continente  e  abrangendo  a  mais  vasta
unidade vegetal das Américas, envolve a área da floresta tropical num
imenso arco e sistema de circulação fluvial.  […] Essa coordenação
lógica, de tão grande importância na formação geográfica e orgânica
do Brasil, avulta logicamente, quando sobrepomos ao mapa orográfico
geral  da  América  do Sul  e  o  das  suas  grandes formações vegetais
(CORTESÃO, 1958, p. 19).

A floresta foi sendo invadida aos poucos pelo processo de colonização, sua natureza,

por  ora,  escravizada,  mesmo  que  seu  vulto  a  fez  por  onde  parecer  ser  indomável:  os

conhecimentos  científicos  pouco  atribuíram  sentido  de  interação  humana  com  a

biodiversidade florestal, tamanha a magnitude de sua presença. Comumente pensou-se uma

ideia equivocada sobre o ambiente amazônico enquanto vastidão de terras isoladas e perdidas,

desocupadas.  Quiça,  ocupadas  remotamente  por  comunidades  tribais.  Pensamento  que

infringe a concepção de baixa densidade demográfica autóctone, e, por fim, mitifica o homem

branco enquanto agente civilizador, a caricatura burlesca de um herói nas selvas, ao estilo do

imaginário cinematográfico de Tarzan. Um dos maiores equívocos a respeito da Amazônia,
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relacionar-se-á com a pretensão de homogenização sobre a  presença  humana.  O primeiro

esteriótipo a ser tratado é este imaginário de terra a ser ocupada, de vastidão deserta, posto

que implicou na hegemonia de visões que negaram o estudo sobre a diversidade da ocupação

humana desde tempos remotos. Entendo que a projeção deste imaginário sobre a Amazônia se

aplica igualmente às Américas: terras perdidas, vastidões desocupadas – uma negação clara do

direito de existência  da diferença,  a começar pela  tez avermelhada dos povos originários.

Pantoja e Maués traça um panorama sobre as percepções da dimensão espacial amazônica no

imaginário ocidental, em que as polaridades que iniciei a narrativa desta secção sobressaem-

se, ao tempo em que os autores também abordam as projeções do espaço enquanto inóspito,

perigoso e inebriante:

Na  literatura  sobre  a  Amazônia,  suas  características  espaciais  são
particularmente  ativadas,  quando  se  deseja  retratar  suas
especificidades  perante  uma  outra  região  ou  situação.  Sobre  a
dimensão espacial da Amazônia, os olhares se diferenciaram ao longo
dos vários contextos de ocupação pelos quais a mesma passou, sem
que, contudo, tenham ocorrido grandes alterações na natureza desses
olhares: de terra do Eldorado e das Amazonas, passando pelas idéias
de “inferno” ou mesmo “paraíso verde” (Ugarte, 2003), a Amazônia
foi quase sempre pensada como espaço perigoso, inebriante, inóspito.
Especialmente o clima é ressaltado como fator determinante que tolhe
o  homem,  impossibilitando-o  de  desenvolver-se  econômica  e
moralmente.  Dessa  forma,  o  espaço  amazônico  é  entendido,  num
determinado  contexto  da  história  da  Amazônia,  como  superior  ao
homem, sendo, por isso, capaz de dominá-lo.
Na  atualidade,  sempre  que  se  fala  de  Amazônia,  dois  elementos
centrais são mencionados: homem e meio ambiente, quase não sendo
possível falar de um sem referir o outro. Grosso modo, esse tipo de
análise reproduz modelos de longa data […] (PANTOJA & MAUÉS,
2008, p. 58).

Em narrativas clássicas, o meio ambiente ocupa lugar de primazia acima dos seres

humanos, não que estes sejam superiores à natureza em meu entendimento, mas ao tecer uma

narrativa  por  este  parâmetro,  o  discurso  busca  afirmar  justo  a  condição  inferiorizada  do

nativo, uma espécie de “apêndice” da geografia – e muito mal situado, ignorante, inábil e

inútil.  Outro  equívoco  é  desconhecer  a  dimensão  africana  da  Amazônia,  em  distintos

momentos, locais e situações. Junto aos povos indígenas e africanos, a mestiçagem se fez

presente em cinco séculos por processos nunca coesos ou homogêneos, mas ambivalentes,

repletos de duplicidade, como foram as relações simultâneas de tensão e harmonia – com a

natureza, o outro e o desconhecido. Tensão pelo atrito do contato caótico e tumultuado, seja

entre os sujeitos em si no processo de desterritorialização ou destes com a natureza em sua

dupla face temida e amada, ora feroz, ora gentil. Harmonia pelos encontros bem-sucedidos,
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tanto nas relações com a natureza que proveu o sustento de seres errantes e destes entre si,

apesar  de  todas  as  intempéries  que  marcam  a  sombra  de  uma  hipotética  maldição  aos

empreendimentos do homem branco, conforme pretendo arrolar no decorrer da narrativa.

Grandes fortunas seguidas por forte e rápida decadência. Quem pôde, se salvou, a

elite regional jamais se reconhecera enquanto “amazônica”. Durante o fausto da borracha, os

“anos dourados” foram batizados como Belle Époque, jactaram-se como europeus, os núcleos

urbanos de suas proximidades, a própria Europa, no imaginário das damas refinadas cobertas

de grife parisiense. Acaso, qual seria o símbolo máximo dos teatros de Belém e Manaus? Para

receber seringueiros que não era. Ao final da exploração do látex, das famílias dos barões da

borracha, pouca coisa restou, fundamentalmente aquelas que já detinham ou disputavam o

controle  estatal  –  diga-se,  latifundiário85–  que  permaneceram,  enquanto  que  as  demais

seguiram rumo ao sonho de ser feliz no Norte, abandonaram a terra e sua gente entregue ao

próprio azar, migraram para Europa ou Estados Unidos com a fortuna que acumularam em

mãos, quem não pôde ir tão longe, Rio ou São Paulo lhes serviu.

Outras tragédias se abateram antes, e outras depois do fausto da borracha. Se há uma

maldição  em torno destas  riquezas,  talvez  tenha  começado com os  jesuítas,  os  primeiros

europeus a colonizar as bacias do Vale Amazônico e que, após formar um império eclesiástico

no coração da América do Sul, foram acuados pelas letras e espadas do nobre Marquês de

Pombal, hoje, um encantado fidalgo nos Terreiros do Maranhão. Ou os jesuítas se submetiam

às reformas do ilustrado Grão-Mestre da Maçonaria Franco-Lusitana, como as demais Ordens

se submeteram, ou seriam presos em nome Del-Rei! E não adiantaria alegar que eram uma

Prelazia Papal, Marquês de Pombal não se curvava a este trono e muito menos temia uma

excomunhão do bispo de Roma, os tempos eram outros… na França, cabeças estavam prestes

a rolar. A respeito deste evento quase que único na história de reinos católicos, em que a

Ordem  de  Santo  Ignácio  de  Loyola,  Companhia  de  Jesus,  fora  derrotada  por  poderes

temporais, Caio Prado Júnior traz uma análise fundamental ao correlacionar o conflito com o

combate  aos  interesses  político-econômicos  de  um  empreendimento  firmado  desde  a

República  dos  Guaranis/Paraguai:  “[…]  planos  de  grandes  proporções:  nada  menos  que

assentar um imenso império temporal da Igreja Católica e sob sua direção […]” (PRADO

JÚNIOR, 1981, p. 48). Vejamos a íntegra do raciocínio:

A infiltração pelo vale acima do rio Amazonas inicia-se francamente
na  segunda  metade  do  séc.  XVII.  Sua  vanguarda  serão  as  ordens

85 Ser “dono do Estado” no Brasil, representa a um só passo ser dono de terra e gente; ou por que a elite rural ha -
veria de derrubar a Casa de Bragança após na Abolição? Na imensidão fundiária amazônica, uma condição ele-
vada a proporções astronômicas.
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religiosas,  em particular  jesuítas  e  carmelitas.  Não  é  aqui  o  lugar
próprio  para  indagar  quais  os  objetivos  que  animavam  os
missionários; se o puro zelo religioso da conversão de almas pagãs, se
outros projetos mais amplos e não confessados. Quanto aos jesuítas,
parece fora de dúvida que tinham na América um plano de grandes
proporções:  nada  menos  que  assentar  nela  um  imenso  império
temporal da Igreja Católica e sob sua direção. Não se explica de outra
forma a empresa sistemática, e em parte realizada, de conquistar todo
o coração do continente sul-americano;  o que se revela nesta linha
estratégica de missões que se estendem do Uruguai e Paraguai, pelos
Moxos  e  Chiquitos  da  Bolívia,  até  o  alto  Amazonas  e  Orenoco.
Reunidas  estas  missões,  de  origem  espanhola,  às  portuguesas  que
subiram  pelo  Amazonas,  o  conjunto  apresenta-se  como  um  bloco
imenso e coeso de territórios plantados em cheio na América. Nem se
pode dizer que os jesuítas realizavam o objetivo tradicional de todas
as missões religiosas, isto é, abrir caminho entre populações indígenas
para o avanço dos colonos europeus. Lutaram contra estes com todas
as armas,  inclusive a força,  tentando desesperadamente afastá-los e
manter sua hegemonia própria.
Mas seja como for, os padres realizaram uma grande tarefa econômica
no vale amazônico. A eles cabe a iniciativa do desbravamento de todo
este território imenso, semeando suas missões num raio de milhares de
quilômetros.  Estas  missões,  no  aspecto  que  nos  interessa  aqui,
constituem importantes empresas comerciais. Reunidos os índios em
aldeias — para o que os padres contavam com dons de persuasão que
fazem honra a seu instinto psicológico e habilidade política, — eram
eles submetidos a um regime disciplinado e rigoroso de trabalho e de
vida em geral. Conseguiam os padres o que os colonos leigos foram
sempre incapazes de obter. Debaixo da ordem de diretores e mestres,
os  indígenas  construíam  as  instalações  da  missão  —  as  casas  de
habitação,  a igreja com sua escola anexa, os armazéns e depósitos.
Depois destes trabalhos preliminares, enquanto uma parte dos nativos
se  destinava  à  cultura  dos  gêneros  alimentícios  necessários  à
sustentação  da  comunidade,  os  outros  partiam  para  expedições  de
colheita dos produtos da floresta, de caça e de pesca. Os gêneros assim
obtidos  eram  exportados,  pagando-se  com  isto  não  somente  a
manutenção das missões (que aliás quase se bastavam a si mesmas),
mas deixando saldos apreciáveis que com os de outras procedências,
iriam enriquecer consideravelmente as Ordens respectivas e dar-lhes,
na primeira parte do séc. XVIII, grande poder e importância financeira
(PRADO JÚNIOR, 1981, p. 48).

A última grande sina maldita na Amazônia esteve envolta com o Milagre Econômico

do Regime Militar, como em todos os outros projetos de “ocupação dos espaços vazios”, o

Estado arca com o financiamento e os prejuízos. Neste caso, a decadência foi tão intensa que

desfez os artifícios milagreiros do poder ditatorial, lançando o Brasil a uma crise financeira

que é considerada por economistas, como a causadora do período ‘mega-inflacionário’86 que

abateu a economia nacional da década de 80 até a implantação do ‘Plano Real, 1993/1994’87.

86 Ver: GOMES, Ciro Ferreira. “Um desafio chamado Brasil”. Rio de Janeiro: Editora Record, 2002.
87 Ver: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. “A economia e a política do Plano Real”. Revista de Economia Políti -
ca, v. 14, n. 4, p. 56, 1994.
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O caso será retomado ao final da análise sobre a colonização amazônica, por ora, lançando

mão desta metáfora, teria esta hipotética maldição ajudado a acelerar o fim da Ditadura Civil-

Militar da segunda metade do século XX? Permaneceremos com a dúvida no ar…

Torna-se  fácil  a  observação  da  robustez  de  identidades  forjadas  nas  rotas  de

resistência  da  subalternidade,  que  ao  conquistarem  modos  formidáveis  de  sobrevivência,

manifestam a forte  capacidade  de  adaptação que  manusearam em suas  travessias.  Vide  a

vitalidade de comunidades ameríndias, que reconstroem suas identidades e o sentido de seus

horizontes de expectativas no mundo: assim conquistam-se direitos e superam a fatalidade do

extermínio; ou de seringueiros, que venceram o drama da seca, a tragédia da borracha e ainda

propulsionaram  o  debate  sobre  ecologia,  desenvolvimento  e  sustentabilidade  no  cenário

político nacional, especialmente desde o final do último século, em que Chico Mendes foi o

expoente de lutas contra os antigos barões da borracha e senhores das armas.

A originalidade do contato afro-indígena amazônico nos possibilita a leitura de uma

outra mestiçagem, vista por nuances das relações de baixo, interações interétnicas que foram

capazes de melhor harmonizar as diferenças fora de alcance direto de jugo do dominador,

mesmo que com a sorte tecida, em grande parte, por sua influência. Entre a cruz, espadas e

espingardas, resistiram: sobreviveram e se projetaram ao porvir, projetaram seu futuro. Com o

propósito  de  reconhecer  e  identificar  as  dimensões  deste  processo  étnico  e  cultural,  que

identifico o lugar da linguagem metafísica enquanto registro histórico da experiência humana,

por  onde  interpreto  que  os  encontros  amistosos  entre  divindades  de  ambos  os  panteões,

expressam uma significação racional  do contato também mais  amistoso de seus  corpos e

sonhos.  Porquanto,  ao  percorrer  o  próximo passo  de  análise  do  processo  de  ocupação  e

colonização  amazônica,  pretendo  investigar  os  possíveis  símbolos  nas  religiosidades

amazônicas, que podem nos apontar indícios de fraternidade neste contato intercultural afro-

indígena.  De  tal  modo,  a  justificativa  da  Encantaria  enquanto  expressões  sui  generis  de

sociabilidade da mestiçagem, um locus privilegiado para o diálogo com a história de uma

terra que se fez paradoxal: lugar de vivência e visões de um paraíso; desterro de dor e morte

num inferno – sobretudo, locus humano!

Floresta Amazônica, terra de mitos e lendas encantadas, mas alvo de umas das mais

predatórias ocupações descritas na Modernidade, localizando os anos finais e os inicias dos

oitocentos e novecentos, respectivamente88. Terra desconhecida, última fronteira do processo

colonizador. Estudos recentes de Etnobotânica, Geografia, Arqueologia e Antropologia, em

específico,  rompem  com  os  velhos  olhares  eurocêntricos  e  levantam  a  teoria  de  que  a

88 Antes da degradação contemporânea, por obviedade, uma vez que os níveis de devastação nunca estiveram tão
acelerados como os de hoje.
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vegetação esteve, sob milênios, sendo domesticada pelas culturas originárias – ou primeiras a

ocupar e se integrar ao habitat. O que demonstraria um outro aspecto do xamanismo enquanto

gerador  de  uma consciência/percepção  de  naturalidade  do  espírito  que,  de  modo  prático,

manifesta-se numa relação diferenciada com a natureza, a começar pelo entendimento de que

o mesmo faça parte desta natureza, e, por sua vez, aprendeu a dialogar com os demais corpos,

a conhecer a linguagem das plantas, suas estratégias de adaptação/resistência, o tempo dos

rios, das chuvas, o tempo dos animais e o que estes comunicavam sobre a pulsação de toda a

biodiversidade.  Veremos  adiante  o  quanto  a  falta  deste  diálogo  viria  custar  caro  aos

exploradores del caucho – a goma/borracha.

Por  estes  estudos  sobre  a  interação  humana  com  a  natureza  e  a  perspectiva  de

“domesticação” de espécies vegetais em meio à densidade florestal,  que tomei ciência do

conceito em construção de “Florestas Culturais”, uma perspectiva que rompe radicalmente

com as noções clássicas formuladas. Inclusive sobre as de “paraíso” e “inferno” ao destacar o

aspecto humano-natural, aquele não-visto pelos de fora, incapazes de conceber como aqueles

primatas  selvagens,  não  muito  diferentes  de  animais,  poderiam  ter  sistematizado  um

conhecimento capaz de adaptar a natureza ao seu melhor aproveitamento, se eles próprios, os

arautos da civilização, não haviam sido capazes. O segredo, ao que me parece, está na velha

magia do xamanismo: se entregar para integrar-se. Se a busca é por adaptar a natureza, não

busque domá-la, mas ouça a sua voz e siga o seu fluxo; não pleitear assenhorar-se de outrem,

mas caminhar junto, respeitar as dinâmicas próprias de cada dimensão da realidade e, jamais,

buscar um poder a benefício de seu exclusivo gozo que acabe por prejudicar o que lhe traz o

poder. Tudo isto inscrito na linguagem do xamã, para atravessar as camadas dimensionais,

como as do mundo dos vivos e dos mortos; primeiro é necessário se curvar ao que lhe é

superior e pedir a licença, respeitar a natureza como uma harmonia em que o seu lugar está ao

lado das demais formas de vida e não acima: este é o poder superior, a harmonia, só assim

abrirá os encantos da natureza e adentrará às camadas do tempo.

A formulação sobre as florestas culturais teoriza, principalmente, sobre (a) a relação

entre as temporalidades sociais e a conservação natural, (b) a visão equivocada de autoridades

científicas do passado, que influenciaram o poder público, em considerar os grandes mosaicos

de ecossistemas florestais como um conjunto intocado de ambientes, (c) as novas formulações

sobre  as  florestas  naturais  enquanto  florestas  culturais.  Vejamos  a  referência  da  área  de

Geografia, com Sueli Ângelo Furlan:

Durante décadas os esforços por uma correta leitura do significado
social  das  florestas  tropicais  tem  demonstrado  a  relação  entre  as
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temporalidades sociais e a conservação. Esses esforços muitas vezes
empreendidos pelos mais variados grupos sociais tem esbarrado numa
visão conservadora, principalmente do poder público que considera os
grandes  mosaicos  de  ecossistemas  florestais  como  um  conjunto
intocado  de  ambientes.  A  contra-corrente  deste  enfoque  vem
insistentemente reafirmando por meio de pesquisa e ações concretas
que as florestas naturais são na verdade florestas culturais, florestas
informadas  pela  cultura  de  diferentes  povos  que  desenvolveram
práticas  sociais  adequadas  e  conhecimentos  sobre  o  funcionamento
destes ecossistemas e utilização de seus recursos numa ampla gama de
formas de manejo que garantem a sustentabilidade (TUCKER, 2005:
235-260;  BRAY,  2005:  285-304;  SEARS  E  PINEDO-VASQUEZ,
2005:  329-350  entre  outros).  A  viabilidade  do  manejo  florestal
sustentável  depende  fundamentalmente  das  relações  que  se
estabelecem entre as práticas sociais e também dos múltiplos valores
contidos  nos  usos  das  florestas.  Constitui  um  tema  de  particular
importância  para  um  continente  rico  em  diversidade  biológica  e
cultural como o Brasil.
Entendemos por florestas culturais ou sociais as florestas manejadas
pelas  populações  rurais,  particularmente  em  áreas  indígenas,
comunidades  ribeirinhas,  seringueiros,  quilombolas,  caiçaras  entre
outros. São espaços sobre os quais as comunidades tradicionais não
têm documentos de propriedade privada da terra e a ocupam e usam
seus  recursos  de  forma  compartilhada.  Abrangem  florestas  de  uso
comum em terras  públicas  ou privadas  muitas  vezes  sobrepostas  a
áreas protegidas institucionalmente ou com vegetação protegida por
lei ambiental (FURLAN, 2006, p. 04-05).

Outra formulação abre o longo debate acerca da ocupação humana nas Américas, por

conseguinte,  e  em  específico,  na  Amazônia.  Novas  tecnologias,  métodos,  mas

fundamentalmente, novas formas de pensar, romperam com as estigmatizações do passado,

construídas  por  base  de  um  discurso  pretensamente  cientificista,  mas  que  ignoraram  os

postulados básicos de construção do conhecimento científico e se aportaram em pressupostos

genéricos sem fundamentação empírica e/ou racional: determinaram, principalmente, que (a)

o período de ocupação humana na Amazônia foi posterior ao do conjunto do continente, (b)

seus habitantes pouco interagiram com a biodiversidade tropical, (c) e que suas sociedades

possuíam modos de vida restritos ao padrão de subsistência de caçadores e coletores.

Ainda nos  primórdios  coloniais,  o  discurso  hegemônico  impetra  o  argumento  de

ocupação justa, um termo vazio que já acompanhava o elemento de retórica que encobria duas

sentenças  contra  às  culturas/sociedades  nativas:  massacre  e  cristianização.  O  nativo,  por

alguns caminhos, vivencia o afastamento de sua naturalidade, torna-se um elemento a ser de

algum modo deslocado, realocado, domado, utilizado. Pesa sobre si a acusação de selvagens e

heréticos. Desde cedo o colonizador demonstra certo apavoramento ao conhecer essa outra

humanidade amazônica, integrada à natureza de um modo jamais concebido pelo forasteiro.
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Ao  tempo  que  a  natureza  também  era  um  dos  elementos  de  maior  impacto  na

consciência/percepção  do  observador  estrangeiro,  a  magnitude  da  floresta,  a  sensação  de

solidão, isolamento, pequenez dento da floresta, sempre foi um tópico recorrente nos relatos

de viajantes coloniais e de demais paragens da história. Se estas impressões são capazes de,

ainda no século XXI, causar sensações de incômodo no olhar de quem começa a penetrar em

seu interior,  nos idos de XVI até  o XX, quando de fato a natureza fosse mais  intacta,  o

impacto deveras que fosse muito maior.

Todas as levas de colonizadores dentro da Amazônia demonstraram um tipo mal-

estar,  desconforto,  perante  os  modos  de  vida  autóctones,  inclusive,  ou  sobretudo,  pela

interação  «humano-animal»:  os  contatos,  a  convivência,  harmônica  para  o  observador  de

dentro, bestial para o de fora. Porquanto que cada empreendimento político-econômico, desde

os jesuítas, sempre buscou domar os nativos e fazê-los lhes servir em ambientes em que não

veriam, a exemplos de caso, macacos amamentando no seio de mães humanas, papagaios e

homens bebendo água na mesma cuia, homens se vertendo em onças e dançando em noites de

luar, pajés retirando veneno de rãs e aplicando no sangue humano, pessoas adorando o novo

dia  vindo  com  o  sol,  cerimônias  de  plantas  portadores  de  espírito,  capazes  de  levar  os

humanos à morada dos mortos, de falar com «Deus(es)(as)», de prever o futuro, de viajar no

tempo.

Outro paradoxo, afastamento e ganância: “não quero o outro mas quero o que é dele”

– o exato oposto das mentalidades que souberam harmonizar-se com a natureza e souberam

melhor  aproveitar  seus  recursos.  Quanto  mais  escondidas  estivessem  as  terras  a  serem

colonizadas, mais animalizados seus habitantes seriam. Aqui, Lévi-Strauss não reconheceu

capacidade alguma dos nhambiquaras, no coração da selva, em processar o raciocínio lógico

de escrituras e outros elementos civilizados medidos a partir deste referencial. Mesmo sem

decretar  com estas  palavras,  até  Lévi-Strauss  se  perdeu em meio  ao estranhamento  dessa

“outra humanidade”, a amazônica, aquática, herbívora, anfíbia, caçadora, voadora. Ressalta-se

o rompimento de valorações discursivas do medievo em relação a bondade do espírito cristão.

Nas terras mais escondidas da Amazônia, a Modernidade começa a engendrar uma de suas

faces mais avassaladoras, a banalização do mal89.

O  caso  amazônico  é  emblemático,  os  processos  de  colonização  e  exploração

europeias  atravessaram  os  quinhentos  anos  de  sua  implantação  e  penetraram século  XX

adentro com todo o vigor.  Aliás,  será este o momento de maior rentabilidade da floresta,

graças ao “ouro verde”, “ouro branco”: o leite escorrido das seringas. E também tempo da

89 ARENDT, Hannah; SIQUEIRA, José Rubens. “Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do
mal”. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
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ciência se fazer presente, tempo de aplicação de novas técnicas, tecnologias e estratégias de

extermínio, conforme buscarei arrolar a partir deste momento – ou acaso o Acre estaria por

500  anos  desabitado?  A crença  neste  discurso  foi  uma  conveniência  oportuna  a  quem

interessou, porém não sou capaz de acreditar que os agentes envolvidos, seja em qual posição

estivessem,  hegemônicos  ou  marginais,  realmente  acreditassem nisto;  daí  pergunto,  quais

rastros o silêncio dos seringais também se fez oportuno? A questão histórica de relevância

extrema,  reside  na  implantação  do  mesmo  modus  operandi colonizador,  de  conquista  e

domínio dos quinhentos, presentes e adaptados às novas circunstâncias e tecnologias, a saber:

política estatal de extermínio, escravidão, deslocamento forçado de mão de obra, produção de

matéria-prima  para  abastecimento  do  mercado  europeu,  agora  acrescido  o  outro  lado  do

Atlântico Norte e polos no Pacífico asiático.

O paradoxo temporal amazônico, é que o século XX foi o momento de intensificação

de sua colonização e exploração. Se acaso fosse inquirida a posição política de soberania

nacional  dos  Estados  sul-americanos  circundantes  de  todo  o  perímetro  extremo  dos

seringais90,  a  única  assertiva  coerente  sobre  estes  Estados,  indicaria  a  posição  de

subserviência  perante  o  poder  colonizador,  satélites  serviçais  a  implantar  as  ordens  do

«Imperium»,  conjuntamente  em busca  de  novas  oportunidades  de  riquezas,  exploração  e

domínio. A peculiaridade do povoamento, conforme indica a literatura e registrada com Caio

Prado  Júnior  (1985),  traz  os  primeiros  mapas  elaborados  por  meio  de  uma  grande  via

aquática, o rio Amazonas. Somente após a Independência (1822), que o Brasil91 se moverá

para tomar “posse” desse grande universo verde e impenetrável, visto até então, como reserva

da grandeza do Brasil, patrimônio herdado de Portugal mas ainda não-nacional, estrangeiro,

diferente: selvagem/perigoso/pré-histórico.

A historiografia não ficaria isenta destes paradoxos, e mesmo o referencial citado,

Prado Júnior,  com suas  valorosas  contribuições  à  pesquisa histórica – do Brasil,  mas em

específico ao Vale Amazônico, demonstra como a mentalidade de noções equivocadas sobre a

floresta estava cristalizada. Todavia, meu paradoxo reside outro paradoxo, trabalhar com um

vulto  de  grande  estatura,  fundamental  para  o  recorte  dos  processos  de  colonização  e

exploração do Vale Amazônico, e, ao mesmo tempo, filtrar aquilo que à época não mereceu

do autor, uma crítica de desconstrução a elementos que poderiam ter sido percebidos como

ideológicos, limitados e/ou racistas, tais os padrões eurocêntricos sobre  (a)  o primitivismo

90 Brasil, Bolívia, Peru,  Equador  (este, em aspectos de proximidade e inter-relações bolivianas/peruanas), Co-
lômbia, Venezuela e Suriname. Considero a fatalidade de as Guianas não constituírem-se como Estados de ditas
nações sul-americanas, mas ainda, em pleno século XXI, entrepostos britânico e francês.
91 Ou o estrato político-econômico existente em torno à Coroa, que assim podemos chamar, Brasil.
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indígena, (b) sua suposta inaptidão ao trabalho e,  (c) principalmente, o imaginário de floresta

intocada, quando defende a condição humana de  “dócil submissão às contingências naturais”.

Questões superadas em nível teórico/abstrato e empírico,  portanto,  faço esta observação e

justifico que as referências citadas neste caso, seguirão ao recorte específico da colonização

amazônica,  uma vez  que  sua  obra  constitui-se  enquanto  referência  basilar  do  tema.  Mas

também,  longe  de  maniqueísmos,  críticas  do  autor,  fundamentadas  nos  processos  de

exploração capitalista,  em função de sua formação marxista,  trazem estudos de profundas

reflexões.  Como ora  em tratativa,  sobre  a  atuação da  Ordem dos  Jesuítas  ou a  atividade

predatória do Ciclo da Borracha. Nesta, a seguir, Caio Prado Júnior abre seu capítulo sobre a

Colonização do Vale Amazônico e a Colheita Florestal:

ENQUANTO SE processava  a  grande  corrida  para  as  minas,  uma
lenta infiltração penetra a intrincada rede hidrográfica do Amazonas.
Já  no  primeiro  período  da  história  brasileira  vemos  a  colonização
portuguesa ocupar a foz do grande rio, onde a atual cidade de Belém
do  Pará  é  fundada  em  1616.  São  antes  motivos  políticos  que
determinaram a fundação. Holandeses e ingleses tinham tentado, antes
de  Portugal,  estabelecer-se  na  região.  Naquela  data  são  todos
definitivamente  expulsos,  e  os  portugueses  se  instalam  sem
concorrentes. A base econômica da colonização será a princípio, como
nos  demais  núcleos  do  litoral,  a  lavoura da  cana-de-açúcar.  Mas a
agricultura  nunca  progredirá  aí;  as  condições  naturais  lhe  são
desfavoráveis. Na mata espessa e semi-aquática que borda o grande
rio;  em  terreno  baixo  e  submetido  a  um  regime  fluvial  cuja
irregularidade, com o volume enorme de águas que arrasta, assume
proporções  catastróficas,  alagando  nas  cheias  áreas  imensas,
deslocando grandes tratos de solo que são arrancados às margens e
arrastados pela correnteza; nesta remodelação fisiográfica ininterrupta
de um território longe ainda do equilíbrio, o homem se amesquinha, se
anula.  Além  disto,  a  pujança  da  vegetação  equatorial  não  lhe  dá
tréguas. A luta exige esforços quase ilimitados se quiser ir além da
dócil  submissão  às  contingências  naturais.  E  tais  esforços,  a
colonização incipiente não os podia fornecer. A agricultura, que requer
um certo domínio sobre a natureza, apenas se ensaiou. A conquista do
vale amazônico tinha de contar com outros fatores (PRADO JUNIOR,
1985, p. 48).

Inúmeras  referências  explicitam  a  problemática  de  diferenciação  entre  Brasil  e

Amazônia já pelo rastro dos domínios portugueses nas Américas: Vice-Reinado do Brasil,

com sede em Salvador,  e Vice-Reinado do Grão-Pará,  com sede em Belém. Marcus Luiz

Barroso Barros (Presidente do IBAMA entre 2003 e 2007) cita92 a questão histórica de que

quando o colonizador sairia de Portugal, lhe perguntavam se o mesmo iria “ao Brasil” ou “ao

Grão-Pará”. Somente no século XIX que começará um projeto classificado como “integração

92 Documentário de Alexandre Valenti (2005): “Amazônia, heranças de uma utopia”. Disponível em «http://tv-
brasil.ebc.com.br/programadecinema/episodio/amazonia-herancas-de-uma-utopia». Acesso em 10/05/2018.
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nacional”, visto que até este momento a centralidade maior da trama ocorreu ainda na fase da

conquista.  Em  absoluto,  não  podemos  considerar  que  a  conquista  tenha  se  findado  às

“Margens do Ipiranga”.

Lembremo-nos  de  que  Roraima,  Amapá,  Rondônia  e  o  Acre,  mesmo  com  seus

respectivos históricos de ocupação luso-brasileira, só vieram a pertencer à “nação” durante a

primeira metade do século XX, quando foram incorporados como “Territórios Federais”, e só

alcançaram a categoria plena de “Estados Autônomos” apenas ao final da década de 80 – com

ressalvas ao Acre, que até experimentou uma passageira fase autônoma entre 1961 e 1964.

Ressalvo que Roraima93 e Amapá94, antes incorporados ao Amazonas e Pará respectivamente,

remontam  cenas  épicas  coloniais  de  portugueses  lutando  contra  espanhóis,  neerlandeses,

ingleses e franceses, pela posse das “Terras de Muitas Águas”: as «Guianas»95. Por sua vez,

Rondônia96 e  Acre97 foram  marcados  pelos  processos  de  expansão  e  consolidação  da

“Fronteira Oeste do Brasil” por meio da diáspora da borracha.

93 Roraima: missionários carmelitas iniciam povoamento em 1725, posteriormente incorporado/anexado ao Ama-
zonas, desmembrado e elevado a “Território Federal do Rio Branco” em 1943, “Território Federal de Roraima”
em 1962 e à “Estado” em 1988 (Freitas, 2009-2012-2014).
94 Amapá: antiga Guiana Portuguesa, concessão do Cabo do Norte como “Capitania de Bento Maciel Parente”
em 1637, região de disputa colonial acirrada, incorporada em definitivo no século XVIII aos domínios portugue-
ses (Tratado de Utrecht, 1713), mas sob constante reclame francês, posteriormente anexada ao Pará e elevada a
“Território Federal do Amapá” em 1944 e à “Estado” em 1988/1991 (Adms, Murrieta & Neves, 2006).
95 MCCONNELL, Ro. “Land of waters: explorations in the natural history of Guyana, South America”. Fish and
Fisheries, v. 1, p. 360-364, 2000.
96 Rondônia: “Território Federal de Guaporé” em 1943, desmembrado do Amazonas e Mato Grosso, elevado a
“Território Federal de Rondônia” em 1956 e à “Estado” em 1981 (De Menezes, 1980; Matias, 1998).
97 Acre: “Território Federal” em 1904, “Estado”, 1962/1988 (Silva, 2007; Menezes & Da Nobrega Fernandes,
2005).
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TTRAMA RAMA IIII
TEMPO DE HIBRIDAÇÃO:

O NASCIMENTO DE JURAMIDAM NO BRILHO DA LUA CHEIA
1912/1914  ≅ 1930

2.1 Iniciação à ayahuasca pelas mãos de curandeiros peruanos: los Brujos

Irineu Serra tinha um mundo novo a conhecer e decifrar, sua sobrevivência dependia

do suor de seu rosto e de sua agilidade ao tratar com a vida na mata, com certeza foi um

tempo de descobertas para o jovem retirante, aos poucos a Amazônia foi se apresentando.

Sabemos que numa colocação sozinho ele ficou, numa choupana de madeira e palha seu lar

edificou – sem assistência médica do Estado ou qualquer outro meio de saúde pública, o curso

da vida logo lhe conduziu ao encontro dos  velhos  curandeiros,  trazendo ensinos,  rezas  e

raízes, adentrando pouco a pouco aos universos misteriosos do xamanismo e das pajelanças.

Também pouco registro desse tempo ficou: não sabemos se seus companheiros esqueceram-se

ou se ele pouco contou.

A experiência se fez mestra da sabedoria, aos poucos Irineu percorria os caminhos

misteriosos  das  culturas  ancestrais,  até  que  um  dia  ocorreu  o  encontro  que  o  levaria  à

ayahuasca.  Não se sabe ao certo como e nem por quais vias,  mas com Antônio Costa se

deparou, seu caminho com a pajelança estaria selado a partir  daí:  na visão simbólica dos

herdeiros de sua tradição, este já era o caminho predestinado pela Rainha da Floresta. Através

do encontro com seu conterrâneo, que Jairo Carioca informou ser seu primo, Raimundo Irineu

Serra vivenciaria a abertura de novos paradigmas em sua existência. Através destas tramas

concentrou a força de um movimento histórico de profundas transformações na comunhão da

ayahuasca,  demarcando  uma  fronteira  temporal  para  o  rito  em  “antes  e  depois”  de  sua

travessia: aqui se firma o “Primeiro Período” de sua jornada, entre 1912 e 1930.

Numa linha de narrativa, mestre Irineu chegara ao Acre já com o propósito de se

encontrar com seus primos Antônio e André, partindo para a busca de seus paradeiros. Tal

encontro  teria,  portanto,  ocorrido seguindo o curso natural  das  atividades  dos  seringais  –

possivelmente  informados  que  um  conterrâneo  familiar  havia  chegado,  os  irmãos  Costa

buscaram encontrá-lo, como era costume entre todos os retirantes nordestinos. Numa outra

linha de interpretação, o episódio toma um contorno de maior prestígio, atribuindo as razões

do encontro às forças invisíveis do “destino”. Esta narração ganha nos depoimentos de Luís

Mendes a voz da recordação, sendo relatada por seu filho: um dia mestre Irineu recebeu a
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visita especial em sua choupana de Antônio Costa, sem que ele esperasse o conterrâneo aporta

em sua colocação, chegou navegando numa chalana, ao se deparar com o primo distante, logo

ficou surpreso e maravilhado, iniciando uma longa amizade.

O que  temos  de  informações  precisas  são  os  relatos  que  Antônio  Costa  era  um

regatão: comprava e vendia a borracha da floresta, ganhando dinheiro com o “engenho novo”

dos seringais, mais um peregrino nordestino batalhando para “ganhar a vida” e quem sabe…,

se “enricar” com os tesouros daqueles verdes mananciais. A partir desse momento, passarão

juntos um tempo na colocação do seringal, desta experiência houve a instrução de Antônio a

Irineu sobre a antiga tradição Inca de comunhão de uma bebida sagrada usada ainda naqueles

dias por índios isolados e caboclos ribeirinhos, o fato marcante é que viajariam ao Peru para

conhecer este “mistério”. As versões apresentadas variam em detalhes, sem alterar o núcleo

central da narrativa. A fim de melhor elucidar o episódio, apresento as principais vertentes,

registrando o que é possível guardar de recordação, sem deixar que algum dogma interfira na

investigação, deixando aos leitores e às leitoras, o veredito final sobre a interpretação destes

caminhos  embaralhados.  Francisco  Grangeiro  é  um  dos  depoentes  que  admite  o  relato,

declarando que “O Mestre foi convidado por Antônio Costa a conhecer um caboclo de nome

Pisango, que era um caboclo peruano, descendente dos Incas. Era Pisango, por assim dizer,

um caboclo que sabia aonde as andorinhas moravam”. Nesta versão, apresentada por Jairo

Carioca,  notamos a  presença do nome pela  grafia  de «Pizango»,  que  posteriormente será

citado também na condição de um «ancestral encantado» e não um «homem encarnado» – na

maioria dos relatos, identifiquei a grafia do nome com a letra “z”, sendo este, portanto, o

padrão que adoto.

O consenso possível nesta narrativa é que o encontro de fato foi um marco na história

da ayahuasca no Brasil. No primeiro caso, os pioneiros teriam se interessado em conhecer a

bebida sacramental chamada de “Uasca”… sem especificar suas intenções, em outras versões

há uma história bastante peculiar, que ainda hoje causa muita polêmica. “Reza a lenda” que

quando Antônio Costa contou a Irineu que dentro daquelas matas havia o mistério de uma

bebida vinda do Peru, disse que em suas viagens muito ouvira falar que ela era uma “poção

mágica”  que  poderia  fazer  a  pessoa  “enricar”,  mas  para  isso  primeiro  deveria  invocar  o

“demônio” e depois um pacto firmar. Por assim dizer, foi deste modo que o saudoso mestre

Irineu recebeu a  primeira  notícia  sobre a ayahuasca,  sem fazer ideia  de que há tempos e

tempos… já era, aquela bebida, um “tesouro sagrado” para a cultura de antigos povos que a

Terra haviam deixado, desaparecendo na névoa invisível da eternidade, deixando para trás as
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grandes  pegadas  de  uma  existência  quase  impossível  de  ser  narrada,  além  de  fabulosos

monumentos erguidos com o enigma de suas presenças.

Percorria pelas fronteiras dos seringais uma a história contada pela Igreja de Roma

que a bebida dos antigos era uma poção diabólica que enfeitiçava aqueles que participassem

dos rituais dentro das matas fechadas, juravam os clérigos romanos que quem bebia desta

poção  fazia  o  tal  pacto  com  o  dito  “diabo”  para  ganhar  a  riqueza  do  mundo  material.

Raimundo Irineu Serra teria escutado atentamente o que Antônio Costa lhe contava e como

ambos estavam nas mesmas pelejas de sacrifício, decidiram ir juntos ver se era verdade. Pela

versão dos relatos transmitidos por Saturnino Brito, o jovem Irineu pensou assim: “Até hoje

eu fui um homem justo e não estarei pecando contra Deus se eu for ver se esta história é

verdade”.  Para  muitos  discípulos  da  tradição  este  é  um  tabu  com  algumas  variantes

complexas: a primeira de todas é justamente o interesse do jovem em fazer um pacto com o

“demônio” – ou aquilo que é identificado na cultura católica por esta categoria. A polêmica

aumenta quando a possibilidade do pacto diabólico vir  a ser selado através da ayahuasca,

logo,  este  tabu tornou-se  um assunto  praticamente  proibido  nas  comunidades  daimistas  e

raramente  se  houve  dele  falar  –  preferem  sepultá-lo  no  esquecimento.  Se  for  verídico,

sepultam  também  a  trajetória  humana  de  seu  mestre  fundador,  um  fator  totalmente

compreensível e previsível dentro de universos religiosos quando o mito assume proporções

maiores às humanas e o consequente questionamento deste mito poderia trazer a ruína de todo

um sistema de crenças e dogmas, mesmo que este questionamento surja das próprias pegadas

verdadeiras de um homem simples. Entretanto, Daniel Serra também confirma a narrativa do

tal pacto… (“O Senhor da Floresta” – documentário de Mivan Gedeon).

Sem  querer  questionar  a  crença  de  ninguém,  ressaltamos  novamente  que  meu

objetivo aqui é apenas investigar e dialogar com a travessia humana dos fundadores e dela

absorvermos um legado de conhecimento e sabedoria que trouxe grandeza às suas ações na

Terra. Se, por um lado, encontramos o vulto monumental que mestre Irineu se tornou para a

história da ayahuasca,  por outro, não podemos negar que este vulto percorreu os mesmos

caminhos que tantos outros seres humanos percorreram na mesma seara da vida. Pelo preceito

de que o historiador trate, principalmente, daquilo que é condenado ao esquecimento, narro

esta passagem sem nenhum juízo de valor, apenas observo o passado e busco preservar a sua

memória.  No  entanto,  ao  aprofundar  a  investigação  ainda  podemos  nos  aproximar  dos

sentimentos daquele jovem perdido no coração da floresta, longe de casa e angustiado em seu

sonho de riqueza, que certamente traria uma vida mais tranquila para si e sua família, feita

escrava até pouco antes do início de sua saga pela floresta.
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Indo além das fronteiras de dogmas, prossigo à investigação transpondo a memória

de seus pais e de tantos outros contemporâneos de Irineu que presenciaram ele mesmo contar

a história.  Saturnino Brito narra sem temor esta passagem em sua proza no brilho da lua

branca,  referindo-se  a  Antônio  Costa  em  sua  primeira  conversa  a  respeito  do  assunto,

incluindo o tal pacto com o dito “demônio” da igreja romana:

Ouço falar de uma bebida
Que se toma no Peru,
Para mim desconhecida
–Tudo quanto eu sei
É o que ouço falar,
Que lá se toma uma bebida
Para o diabo invocar
E a ele pedir riquezas
E um pacto firmar
[…]
Foi quando o Irineu pensou:
– Vou é tomar essa bebida,
Esperei tanto de Deus
E nada eu tenho na vida,
Quem sabe se o demônio
Traz a graça merecida
(NASCIMENTO, 2005, p. 32-33).

Assim sendo…,  a  primeira  vez  que  eles  foram à  busca  da  ayahuasca  tinham o

propósito de encontrar o famoso “capeta” para ficarem ricos. Atravessaram a fronteira num

dia  já  marcado  e  nas  terras  dos  antigos  Incas  “avistaram  a  caboclada”,  perguntaram  se

poderiam participar e logo tomaram parte do ritual – sem data ou nome registrado, apenas a

“caboclada” era narrada, seguramente os maestros vegetalistas herdeiros do legado ancestral.

O decorrer do ritual foi um mistério, poucas palavras ficaram guardadas: se houve cânticos,

tambores ou chocalhos, pouco se sabe, apenas que a ayahuasca numa cuia era servida com

“um tanto bem reforçado”. No relato de Saturnino Brito, ele diz:

Irineu ficou de lado
A tudo observando
Esperando o resultado.
Gritando por satanás
Estavam todos no efeito Irineu pensou assim:
– Eu, em forma de respeito,
Como eles vou fazer,
Chamando do mesmo jeito
(NASCIMENTO, 2005, p. 34-35).
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Sobre este relato, só podemos compreender pelo viés da metáfora, pois, pela tradição

vegetalista nenhum registro temos de semelhante ritual em que todos bebem a ayahuasca e

começam a gritar por ‘satanás’! Se o cântico xamânico dos «Íkaros» assim foi interpretado

pelos futuros discípulos do Daime, eis uma questão que denota falta de conhecimento… Ou,

até sinais de discriminação cultural. Portanto, este é um elemento que deve ser bem pensado

para  não  gerar  outras  distorções  –  em  todo  caso,  dentro  das  possibilidades…,  nada  é

impossível e não posso declarar por completo a assertiva, uma vez que nada foi documentado.

Metáfora também no pensamento atribuído a  Irineu:  “em forma de respeito  vou fazer  do

mesmo jeito”, já que se seu intento era ganhar a riqueza tão almejada, esta versão de fazer do

mesmo jeito por respeito não se sustenta. O certo, pela narrativa, foi que ele teria começado a

chamar pelo “demônio” aguardando que este aparecesse de uma vez por todas para resolver

logo sua situação, contudo, quanto mais chamava pelo “tenebroso”, mais apareciam cruzes em

sua visão: uma cruz, outra cruz…, etc.. Inúmeras cruzes das mais diversas formas e tamanhos,

até que, então, compreendeu: “o diabo foge da cruz, assim eu ouço falar”; se ele estava por

chamar  pelo  «Diabo»  e  apareciam  cruzes,  logo,  “aquele  chá  não  era  do  capeta  coisa

nenhuma”, sentenciou o jovem. Que deixou a história do «diabo» de lado e teria se “aberto”

ao que a ayahuasca teria a lhe mostrar, no que sua narrativa se completa dizendo que passou a

viver coisas lindas e maravilhosas, inclusive de ter voltado ao Maranhão… – tamanha é a sina

da terra natal no abrigo de recordações pela diáspora à fora.

Conforme esta linha de narrativa apresenta a recordação do passado, a história do

pacto era relatada diretamente pelo mestre em pessoa, como exemplo do aprendizado que

teve, demonstrando humildade ao reconhecer que de início chegou a dar algum valor ao que

era repassado pelos clérigos romanos – que já vinham por quinhentos anos perpetrando o

massacre aos povos antigos, perseguindo suas tradições em extermínio ao modo de vida que

lhes  era  diferente e  estranho.  Novidade alguma havia,  portanto,  na história  contada pelos

padres católicos de que a ayahuasca seria coisa daquilo que eles chamam por «Diabo»: uma

espécie de “divindade maligna” que ocupa um importante posto em sua religião.

Ainda em sua  primeira  experiência  com a  ayahuasca,  mestre  Irineu  contava  que

dentro da viagem que ia fazendo… uma voz veio com ele tratar, perguntando: “Tu quer ver o

Maranhão? Olha aqui, eu vou te mostrar”. Seguindo viagem, ele teria visitado sua terra-natal,

podendo escolher para onde ia olhar, visitando também outros lugares de distantes paragens,

mundos além dos mais longínquos mares, encantando sua visão e seu coração, esquecendo de

uma vez por todas o ranço da colonização no discurso de catequese dos padres em questão.

Nenhuma revelação,  nenhum segredo além foi  revelado,  nem sua  futura  ‘Missão’ com a
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Rainha da Floresta, mas, por certo, uma experiência tão intensa que sua vida jamais seria a

mesma  e  tampouco  a  história  da  ayahuasca  no  Brasil,  que  fora  considerada  até  mesmo

“rebatizada”  por  ele  com um novo  nome,  o  «daime».  Entretanto,  antes  de  ser  um novo

batismo  do  sacramento,  Irineu  Serra  manifestou  esta  expressão  num rogativo  de  amor  à

‘Divindade Universal’.

Retornando ao Brasil ainda na chalana de seu amigo, Irineu teria dito a Antônio que

nada de mal vira naquele ‘chá’ e se algum “demônio” apareceu “foi só pra’quela gente”, pois

com ele a coisa teria sido diferente, como diz Saturnino Brito. Com seu amigo, compartilhou

a experiência da visão de todas as cruzes e a viagem ao Maranhão e terras além, para o outro

também  foi  uma  experiência  marcante,  fazendo  despertar  nos  dois  a  vontade  de  nova

comunhão.  Quantos  pensamentos  e  sentimentos  devem  ter  saltado  dentro  do  jovem

peregrino…? Deitado em sua rede se recordando da comunhão ancestral, muitos sonhos e

muitas visões, pouco sabia dos rumos de seu caminho em levar esta bebida a outro mundo,

distinto daquelas matas e longe daqueles rios, atravessando os portais das cidades de um povo

em convulsão. Nas versões que seguem a linhagem de relatos de Jairo Carioca, ambos os

companheiros prosseguiram nas experiências com os caboclos peruanos, aprendendo com eles

os saberes sobre as plantas sagradas que formam a ayahuasca. Entretanto, Saturnino Brito

evoca recordações que conferem à trajetória um tom épico de desbravamento: sua narrativa

diz que passado um pouco de tempo, já em sua choupana, Irineu, ao compreender melhor tudo

o que lhe ocorrera,  pergunta a  Antônio Costa:  “como será que os caboclos  fazem aquele

cozimento?”.

Por este viés da narração, Antônio Costa respondeu ao jovem amigo que o cozimento

vinha de um cipó e uma folha, o cipó uma vez machucado com a folha era misturado e juntos

com água ao fogo eram levados, se preparando com muita atenção. Em seguida, Irineu lhe

pergunta se ele conhecia as plantas e se sabia aonde encontrava…, ao que teve a resposta que

ali havia em todo lugar e que todo o povo da região sabia o que era, mas que nem todos

realmente  conheciam.  Com  paciência  e  entusiasmo,  andou  com  o  amigo  pela  mata

identificando as plantas  sagradas.  Sendo assim,  pela  primeira  vez mestre  Irineu teria  tido

contato com a fonte da ayahuasca,  conhecendo cada planta  pela  forma e o nome que os

caboclos  haviam chamado; recebendo também a instrução que aquela bebida era a  antiga

tradição de um reino já desaparecido, os poderosos Incas que já tinha ouvido falar, mas que

pouco sabia. Se ainda hoje muitos enigmas pairam sobre a trajetória dos Incas, naquela época

as névoas eram maiores ainda. Como já citado, mestre Irineu teve esta primeira experiência

provavelmente  por  volta  de  1912 ou 1914:  um período que esteve  marcado por  intensas



103

pesquisas  arqueológicas  em  Bolívia  e  Peru,  retirando  parte  dos  véus  que  cobriam  as

cordilheiras.  Exatamente  em  1911  o  explorador  Hiram  Bingham,  dos  Estados  Unidos,

encontrou pela primeira vez  «Machu Pichu» – até então, um monumental tesouro, não só

arquitetônico, desconhecido pelo restante do “mundo”.

Logo a notícia se espalha e toda peculiar região dos seringais deve ter vivido uma

efervescência  antes  não  vista,  despertando  nos  caboclos  de  origem  indígena  um  grande

sentimento de identidade cultural, revivendo os elos de uma espiritualidade ancestral. Pois,

agora, todas as histórias contadas por seus pais e avós agora ganhavam nova vida diante do

fabuloso reino perdido, uma lenda que tomava corpo aos olhos atônitos de muitos curandeiros

e raizeiros: os maestros vegetalistas como aqueles que receberam Irineu e a ele ministraram a

sagrada medicina da floresta. Este ambiente marcou profundamente o início da caminhada de

nosso personagem, trazendo à sua mente toda uma gama de conhecimentos repassados por

aqueles que nesta altura da história, eram legítimos guardiões das recordações ancestrais pela

força da tradição oral.

Pelos  idos  destes  tempos,  Antônio  Costa  seguiu  viagem  pelos  rios  da  floresta

continuando sua jornada de regatão, marcando novo encontro quando retornasse na próxima

temporada, para juntos regressarem ao Peru e nova comunhão realizar. Irineu prossegue em

seu bravo trabalho de  seringueiro,  esquecendo a  história  do  capeta,  mas  sem esquecer  a

vontade  de  “enricar”,  ainda  mais  que  suas  dívidas  aumentavam com o ‘patrão’,  sem ter

mínimas condições de quitar. Isto, por certo, lhe causava aflição em meio a tanta solidão, com

a mata  aprendeu  a  conviver,  escutando  o  canto  dos  pássaros,  que  a  ele  vinham socorrer

quando  a  saudade  de  casa  lhe  apertava  o  coração:  de  sua  família  querida,  do  amor  que

deixou… apenas a recordação, sem saber se um dia voltaria a pisar naquele longínquo chão.

Não sabemos, ao certo, quais foram os caminhos de Irineu Serra com a ayahuasca

nestes dias, o legado da tradição atribui à terceira experiência o início da grande revelação

com a Rainha da Floresta.  Sendo este  o marco fundador da tradição,  vamos percorrer os

caminhos que são possíveis na investigação, por isso mais uma vez partimos em viagem com

a narrativa de Saturnino Brito: Irineu conheceu melhor as plantas que lhe foram apresentadas,

até que um dia decidiu buscar na floresta e preparar sozinho em sua cabana no meio da mata,

seguindo as recomendações do amigo. Machucou o cipó e colheu as folhas, misturando tudo

com água em sua panela de feijão,  que teria sido o seu primeiro caldeirão.  Realizando o

trabalho,  ali  estava àquela misteriosa poção,  pronta para beber  e  feita por sua mão, já ia

comungar o primeiro gole quando lhe veio o receio de precisar de ajuda e não ter a quem

recorrer, decidindo aguardar o retorno do amigo para seguirem juntos no trabalho, já que foi
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ele quem o iniciou na jornada. Quando Antônio Costa retorna, ele teria se assustado com a

ideia do jovem Irineu, dizendo: “não vamos fazer nada, você não conhece, como vai fazer

sozinho uma bebida dessas… e se o efeito der errado?”. Diante do impasse, Raimundo Irineu

desafiou seu amigo, que tinha, inclusive, um pouco mais de idade que ele: “tu não diz que é

homem e agora vai correr?” – com este ultimato, não houve jeito de recusar o desafio e os

dois  tomaram  a  bebida:  a  partir  daí  ambos  contaram  uma  linda  experiência  de  grande

integração com a natureza, perderam o medo e prosseguiram no caminho.

Esta linha de narração aponta para um feito mítico, no sentido mais amplo do termo:

o mestre fundador já teria preparado sua própria ayahuasca após a primeira experiência com

os caboclos, um feito gigantesco que por este viés representaria a própria grandeza do mestre!

Todavia… esta  versão não encontra  respaldo em nenhum dos depoentes apresentados por

Jairo  Carioca,  que  declara  ter  sido com os  índios  do  Peru o  aprendizado do trabalho de

confecção da ayahuasca, donde podemos interpretar que, provavelmente, a história contada é

um mito elaborado sobre a fundação da “tradição”.  Não temos registros sobre como teria

ocorrido o segundo ritual de mestre Irineu com a ayahuasca, ficando por um lado, a narrativa

apresentada… por  outro,  a  dedução de  que  possivelmente  retornaram ao Peru  para  nova

experiência  com  os  vegetalistas,  entretanto,  seguindo  a  ordem  de  narrativas,  atribui-se

justamente a este episódio o início da ‘Grande Revelação’: a mensagem de Clara. Vejamos

com atenção: a primeira experiência de mestre Irineu com a ayahuasca foi no Peru, nisto há

consenso; a terceira experiência é marcada pela aparição da Virgem da Conceição… então o

que teria ocorrido na segunda? A unidade geral dos relatos se encontra na versão que antes da

aparição,  mestre  Irineu teria  recebido uma mensagem através de um “amigo”,  mensagem

vinda de uma distinta senhora de nome Clara, conforme veremos agora.

2.2 A ‘Revelação’ de Nossa Senhora da Conceição na luz da Lua Cheia

Nesta  misteriosa  noite,  uma  revelação  aconteceu  pelo  que  foi  transmitido  pelo

próprio mestre Irineu: todos os seus discípulos sempre prestaram muita atenção nesta história,

pois aqui é o início da ‘Missão’ que viria levar o Daime ao mundo inteiro, marcando uma

nova geração  de  comunhão  da  antiga  e  sagrada  tradição.  Mestre  Irineu  estava  dentro  da

cabana, quando um amigo – para muitos, Antônio Costa – veio lhe trazer a informação que

uma distinta senhora apareceu em sua visão, dizendo ser Clara, alguém que lhe acompanhava

desde que partiu do Maranhão: Irineu de ninguém se lembrou, pois em sua memória só havia
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homens naquele navio que zarpou de São Luís, mas perguntou ao amigo o que ela queria… ao

passo que esse trazia uma mensagem: era para Irineu tomar novamente a bebida na quarta-

feira à noite, a próxima Lua cheia, sem falta e sem indisposição, era para tomar a bebida e

aguardar o efeito chegar, pois na hora certa Clara viria pessoalmente com ele se encontrar.

Em termos históricos, encontramos nesta narrativa o início da ‘Tradição do Daime’:

a revelação de uma ‘Missão’ que viria se completar no dia marcado pela misteriosa senhora de

nome Clara. Se houve algum intercurso entre a primeira experiência do mestre Irineu no Peru

e esta nova comunhão, como declaramos, não podemos afirmar porque nada foi registrado ou

narrado, ficando o mito fundador transmitido para as futuras gerações de uma aparição da

Virgem  da  Conceição.  Na  ocasião  marcada,  ele  estava  pronto  para  o  encontro,  a  noite

enluarada iluminando toda a floresta, os animais em festa com uma sinfonia que rompia o

silêncio daquela imensidão. Armou sua rede ao lado da choupana, sozinho desta vez fez a

comunhão, deitando na rede e aguardando o sinal da distinta senhora que o acompanha desde

o Maranhão.

De fronte para a Lua, ficou a olhar sua beleza em grande admiração, com o crescer

da ‘Força’, sua visão clareando… e a luz da ayahuasca se manifestando, seu coração estava

aberto e entregue,  sendo sincero na intenção: a Lua veio se aproximando e dentro dela a

divina  visão,  sentada  num  trono  celestial,  a  senhora  daquela  ‘Missão’.  Ele,  perplexo  e

encantado, a todos contou esta visão, a senhora se levantou e dele se aproximou, dizendo com

doçura as  meigas  palavras:  “Sou eu que  me chamo Clara”  – sem muito demorar  logo o

questionou: “Tu achas que sou satanás?”… ao que ele se levantou e com firmeza respondeu:

“Não senhora, Deus me livre! Isso da senhora eu jamais pensaria”. Ela então perguntou se não

era ‘satanás’, quem ele acha que ela seria, foi quando o jovem respondeu em alto e bom tom:

“És uma Deusa Universal”. Em seguida, mestre Irineu contou que ela então lhe explicou que

homem nenhum jamais teria tido a visão que naquele momento ele estava vendo e ela estaria

ali para lhe entregar uma “coisa grandiosa”, mas antes ele deveria se preparar, pois durante

oito dias uma batalha travaria, comendo somente macaxeira insonsa, sem nenhum tempero

acrescentar e sempre comungando a bebida na hora mais indicada, continuando na lida do

seringal sem nenhum problema.

Eis  o  início  da  jornada  do  jovem  peregrino  rumo  ao  eterno  posto  de  mestre

Imperador Juramidam. Nos relatos de seus discípulos, incluindo dona Percília Matos, uma das

discípulas  mais  influentes  da  doutrina  do  Daime,  nesta  noite  encantada,  o  mestre  Irineu

recebeu a inspiração do primeiro Hino da tradição,  era  o “Lua Branca”:  “Nessa primeira
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miração  essa  senhora  se  apresentou  identificada  como  Clara  e  pediu  que  ele  cantasse  o

primeiro hino da Doutrina lhe apresentado naquele momento” – eis os versos da canção:

Lua Branca (de pé)

Deus te salve ó lua branca
Da luz tão prateada
Tu sois minha protetora
De Deus tu sois estimada

Ó mãe divina do coração
Lá nas altur(as) onde estás
Minha mãe lá no céu
Dai-me o perdão

Das flores do meu país
Tu sois a mais delicada
De todo o meu coração
Tu sois de Deus estimada

Ó mãe divina do coração…

Tu sois a flor mais bela
Aonde Deus pôs a mão
Tu sois minha advogada
Ó Virgem da Conceição

Ó mãe divina do coração…

Estrela do universo
Que me parece um jardim
Assim como sois brilhante
Quero que brilhes a mim

Ó mãe divina do coração…98

Eis a grande oração à Mãe Divina do ‘Rei Juramidam’: Lua Branca era sua visão e

seu portal de elevação99. Lamentavelmente, alguns detalhes preciosos da história se diluíram

na teia do tempo: como caçadores do passado, encontramos agora poucos indícios a investigar

de como foram os procedimentos no dia seguinte à revelação da Senhora Clara na Lua de

Prata – e ainda nos outros dias vieram. Quanto tempo se passou desde a revelação e o início

98 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 01: “Lua Branca” (p. 06). Disponível em
«http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CICLU-
MIG – Flor do Céu – 31-3649.6292 / Correção de texto feita em junho de 2005 a partir da revisão de Dona Per-
cília Matos da Silva, zeladora do hinário” (p. 02).
99 Seguirei este modelo de citação d’O Cruzeiro Universal, de Raimundo Irineu Serra – e demais hinários arrola-
dos no decorrer da escrita. Ressalto que após a morte de Irineu, a linhagem daimista tenha se proliferado conti -
nuamente entre diversos segmentos, logo, são muitas as versões, às vezes, para um mesmo hino. De tal feita, tra -
balho com este arquivo referente às versões revisadas por dona Percília Matos em maio de 1964, personagem
contemporânea do fundador, já falecida, por ele ordenada como Gerente-Geral do Hinário, e, a meu ver, maior
narradora das histórias do Daime e de seu mestre.
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da travessia de iniciação? Nossa Senhora lhe orientou para travar uma batalha na floresta…

não sabemos ao certo, mas parece que não demorou muito, contudo, um enigma paira nos

ares: dizem as histórias que um amigo foi chamado para lhe acompanhar, mas quem seria este

distinto felizardo? De onde ele veio e para onde foi após o ocorrido? Não teria continuado a

acompanhar  o  mestre  no  decorrer  de  sua  ‘Missão’,  sendo  ele  testemunha  do  início  da

tradição?  Quem sabe  se  algum  depositário  das  recordações  do  passado  ainda  possa  nos

esclarecer, mesmo se pouca informação puder oferecer, será de grande valia esta serventia,

prestando serviço ao saber em respeito ao saudoso mestre Irineu. Está aqui o chamado, quem

puder que venha colaborar com o trabalho que a memória quer preservar, antes que os ventos

sombrios do esquecimento apaguem as últimas chamas da recordação, pois nela se deposita a

centelha da esperança e não podemos nos deixar abater pelas fraquezas do medo, uma história

merece  ser  dita  e  muitos  querem  o  passado  conhecer.  Enfim…  seria  o  enigmático

companheiro, o mesmo Antônio Costa?

Com estes interlúdios, prosseguimos em nossa investigação, relatando como nos foi

dito, por inúmeras vozes em várias ocasiões. Mestre Irineu chamou um companheiro seu e

juntos ficaram na mesma colocação, ele preparando a macaxeira e o outro prestando atenção,

para depois se apartarem sem nenhuma ligação: o desafio seria solitário e o companheiro

deveria permanecer na cabana observando de longe. Na primeira vez tomou a bebida logo no

nascer do dia, seguiu para os afazeres de sua lida, “cortando a seringa” com grande atenção,

ouvindo as vozes do além enquanto caminhava pelo chão. Seguindo com harmonia, chegou o

segundo dia, repetindo a comunhão – o trabalho da terra era acompanhado por novas visões, a

batalha se intensificava conforme a revelação, trazendo novas compreensões da realidade que

até então estavam encobertas sem percepção, ali estavam os passos de sua iniciação, bem ao

gosto antigo, que por deveras vezes deve ter escutado na conversa dos curandeiros. Entre os

desafios da terra e do além, Irineu seguiu sem esmorecer, cortar a seringa e carregar o leite

enquanto entrava em trabalho de miração… não era tarefa fácil: dos oito dias recomendados,

ele já se encontrava no final do terceiro, até que algo diferente lhe aconteceu, uma voz veio

lhe avisar que seu companheiro queria colocar sal na macaxeira que já estava pronta na água

quente.  Teria se comovido com os esforços do amigo ou seria um teste para saber se ele

realmente estava aprendendo os segredos da bebida? Entretanto,  antes de concluir  a ação,

resolveu parar, deixando a macaxeira do modo como estava. Irineu foi à cabana, interpelando

o companheiro, disse que estava ciente do ocorrido e que ele nem de brincadeira deveria fazer

aquilo, pois era um trabalho verdadeiro, ao passo que o mesmo teria reconhecido a verdade

dos fatos, inclusive sobre a seriedade do trabalho – muitos relatos dizem que o amigo assim se
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pronunciou: “pode seguir neste caminho que ele é verdadeiro” (entre os depoentes, arrolo uma

versão de Percília Matos).

Em sua iniciação, este é um marco importante, expressando já a abertura dos canais

interiores  com  as  visões  espirituais  da  realidade.  A partir  do  quarto  dia  não  teria  mais

realizado a comunhão da bebida, seguindo com a intensa batalha quando a  «Força» já lhe

acompanhava a toda hora e todo instante, como sempre dizia. O apuro foi intenso, com a

abertura da visão… espíritos lhe apareciam de distante missão, a floresta se encantando em

cada  passo,  com  as  grandes  árvores  contorcendo  os  galhos  para  lhe  dar  um  abraço,

caboclinhos verdes saindo de dentro do mato, além das feras que bafejavam em sua face:

“tudo criou vida”,  disse o mestre  num tempo distante,  transmitindo aos seus discípulos  o

caminho que atravessara. Um pouco de medo e pavor chegou a sentir, tendo que trabalhar a

firmeza  do  pensamento  para  vencer  o  desafio,  confiando  nos  ensinos  da  Rainha  que  à

travessia o enviou. Durante os momentos de agonia, para acalmar o coração, atirava com a

espingarda para o alto, ouvindo o estrondo e vendo um clarão rasgando o véu da mata – não

sabemos o que fazia seu companheiro neste momento, que deve ter se assustado ao ouvir um

tiro  naquela  colocação,  se  ainda  estivesse  ali,  com certeza  algo  deve  ter  feito,  mas  não

sabemos o que pode ter ocorrido.

Contam,  ainda,  outros  causos…, que  mestre  Irineu  de hora  em vez  avistava  nas

estradas das seringas, uma saia de mulher correndo para dentro do mato – ele, que de tão

longe  viera,  agora  tinha  mais  esse  desafio  para  travar,  longe  de  casa  e  sozinho  naquela

colocação, ficava a avistar uma saia enquanto tinha a miração, duro desafio para um jovem

peregrino vindo do Maranhão, que por lá deixou um amor que arrebatou o seu coração. Por

vezes, preferia deixar de ver a saia correndo, centrando o pensamento em outra visão, mas não

adiantava  nada  fugir  daquele  intento,  pois  acabava acontecendo em outra  direção,  isso o

perturbava, era uma grande tentação, seguiria a saia correndo ou deixava de mão? Nada disso

ele  poderia  avistar,  era  esta  a  orientação!  Ele ainda ficou a se  perguntar  que história  era

aquela, pois mulher aparecer naquele lugar seria de difícil explicação, mas a visão era tão

nítida que não havia outra condição, se era verdade ou não, com certeza era uma tentação, em

meio ao mundo espiritual algo que o trazia direto para o chão. Não sabemos ao certo se Irineu

foi atrás da saia de mulher, mas trabalhando a sua percepção, compreendeu o desafio em

questão, recebendo da Rainha Clara a derradeira instrução, que eram todas provas que ela

conduzia  com  fiel  dedicação,  trabalhando  seu  interior,  lhe  preparando  para  a  ‘Missão’,

ensinando ainda  que  de  nada  adiantaria  fugir  da  tentação,  o  melhor  seria  prestar  melhor

atenção ao que sentia seu coração. De dentro das densas matas da Amazônia, um caboclo
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matuto viveu uma experiência universal,  que tantos outros iniciados também assimilaram,

despertando de dentro para fora as virtudes e vicissitudes da humana condição, lapidando o

caminho rumo à perfeição.

Ainda naquelas  noites  de revelação,  Irineu avistou na Lua uma águia… de onde

compreendeu ser ela a guia: professora e protetora. A linguagem simples do caboclo é o forte

sinal de sua identidade, os versos expressam sua experiência de vida, trazendo um legado que

hoje  “doutrina”  multidões  de  pessoas  eruditas  e  letradas  no  mundo  urbano  da  pós-

modernidade:  da visão de uma águia ele  sentiu  que ela  era  a  guia,  quem conduziria  seu

caminho rumo à eternidade, lhe dando o perdão e a todos, a salvação. Nos símbolos desta

visão, podemos analisar alguns elementos de fusão do sincretismo brasileiro, quando a Deusa

Universal  aparece na ‘Lua Branca’, transformando-se numa águia, e que, ao mesmo tempo,

seria própria “Virgem da Conceição”: paganismo, xamanismo e cristianismo – cultura híbrida

de um mundo em transformação, assimilada no ‘Caldeirão da Ayahuasca’ por um peregrino

em busca de seu destino. Ao final de seu desafio, no último dia das provações, veio a ‘Grande

Revelação’: a Senhora da Lua lhe apareceu com a seguinte afirmação: “Eu sou a tua mãe, a

virgem da conceição! Te acompanho desde pequeno em teu nascimento no maranhão, agora

venho entregar um presente em tua mão, segure esta laranja e vá doutrinar o mundo inteiro”.

Doutrinar o mundo inteiro…: eis a missão de Raimundo Irineu Serra, eis a ‘Missão’

do  Mestre  Império  Juramidam.  Imbuído  do  mais  extasiante  sentimento  de  uma  grande

revelação para a humanidade, ele prosseguiria por longos anos na formação de sua ‘Doutrina’,

recebida através de 132 Hinos inspirados por Nossa Senhora da Conceição. Em suas palavras,

Irineu completou a travessia da revelação: “antes de ti ninguém conhecia essa luz que está

dentro da floresta e com ela iria replantar a Doutrina de Jesus a todos os seus irmãos”. Muitos

depoimentos narram esta história, citamos agora as palavras de Luís Mendes, que nos anos 60

era o “orador oficial” da doutrina:

Clara, agora através da Rainha da Floresta, disse que tinha algo a lhe
entregar.  O  Mestre  respondeu  que  se  fosse  algo  para  o
engrandecimento de seu país, ele aceitava. E assim, lhe foi revelada a
Missão Juramidã.  Ele  pediu para  que lhe fizesse  um dos melhores
curadores do mundo. Ela respondeu que ele não podia ganhar dinheiro
com aquilo. Ele pediu que ela associasse tudo que tivesse a ver com
cura nessa bebida. Ele recebeu e aí foi trabalhar para ir adquirindo. Se
aperfeiçoando, recebendo cada dia poderes que é preciso ter100.

Suas palavras foram fortes: se for para o engrandecimento de meu país, eu aceito! A

partir daqui a biografia de sua jornada se desemboca em tantos igarapés quanto aqueles que

100 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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seus pés pisaram na floresta, havendo uma miríade de versões que seguiram as correntezas do

porvir. O antropólogo Clodomir Monteiro da Silva101,  em seu estudo pioneiro sublinhou a

diversidade de vertentes originadas deste culto ao enunciar os “Sistemas de Juramidam” e

registrar o tom profético e messiânico da linhagem – curiosamente, o tema não mereceu muito

interesse acadêmico em trabalhos posteriores; vejamos:

São os centros ligados a uma mesma narrativa mítica primordial. A
organização  do  culto  e  estrutura  das  colônias  não  se  diferem
acentuadamente.  O panteão  é  o  mesmo,  a  linha  das  entidades  que
entregam  os  hinários  harmonizam-se  em  torno  de  uma  única
hierofania cósmica e Juramidan, o próprio Deus manifestado em carne
na  pessoa  de  Raimundo  Irineu  Serra  (SILVA,  1983,  p.  56  –  Os
Sistemas de Juramidam).

Um fato se sobressai: por longos anos se dedicou à formação de sua tradição, por

isso  mesmo,  as  versões  desembocam em diferentes  cursos,  representando muitas  vezes  a

idealização de seus seguidores ou o anseio de instituições por gerar uma verdade que legitime

sua suposta autoridade enquanto herdeira do legado – após seu falecimento. No centro da

narrativa clássica da ‘Missão’ do Imperador Juramidam, está o desafio de juntar o rebanho

que ficou esfacelado na época de Jesus Cristo, conforme declara outro depoente, Sebastião

Jaccoud: “sua própria vinda é ordenada pela Mãe Divina para a colheita do que ficou plantado

lá atrás, reunindo o rebanho que ficou esfacelado na época de Jesus Cristo”.

2.3 Os caminhos iniciáticos até o início da ‘Missão de Juramidam’

Homem  trabalhador  e  de  saúde  forte,  mestre  Irineu  viveu  até  1971  –  se

considerarmos a referência de seu nascimento em 1890, foram 81 anos; na outra possibilidade

de 1892, 79 anos. Se estes acontecimentos ocorreram por volta de 1912 ou 1914, teremos

cerca  de  60  anos  dedicados  à  formação  de  sua  comunidade  espiritual  e  a  consequente

transformação  dos  ritos  de  comunhão  da  ayahuasca  no  Brasil,  atravessando  diferentes

gerações e marcos históricos importantes, tanto na realidade microcósmica dos seringais na

Amazônia, quanto na macrocósmica da Terra. Entre eles a queda da produção da borracha sul-

americana,  a  Primeira  Guerra  Mundial,  as  revoluções  socialistas  e  a  formação  da  União

Soviética, o ‘Centenário da Independência do Brasil’ e o movimento tenentista de rebelião

101 SILVA, Clodomir Monteiro da. “O Palácio de Juramidam – Santo Daime: um ritual de transcendência e des-
poluição”. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Cultural da Universidade Federal
de Pernambuco. Recife, 1983.
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nacional, a queda da Primeira República no Brasil e o início da Era Vargas, a Queda da Bolsa

de Nova York e a crise financeira mundial, a ascensão do extremismo nazista na Alemanha e a

implantação no Brasil do Estado Novo de caráter fascista, a Segunda Guerra Mundial e a

explosão da primeira bomba atômica, a Redemocratização do país e o suicídio de Getúlio.

Ainda, a formação de um mundo dividido nos blocos capitalista e socialista, as mudanças

tecnológicas, o rádio, a televisão e o início das viagens espaciais, as ameaças de catástrofe

nuclear e a ditadura militar no Brasil, a revolução sexual e as revoltas dos anos sessenta. Um

século conturbado e cheio de convulsões, uma humanidade doente e uma missão a sua frente:

tantas outras situações estavam em sua direção, o alcance de cada uma delas na vida cotidiana

do mestre Irineu e de sua comunidade espiritual é um ótimo tema para aprofundamento da

pesquisa,  investigando  as  possíveis  influências  deste  cenário  histórico  na  constituição  da

própria doutrina daimista.

Na maior parte deste período, a região do Acre era juridicamente identificada como

Território Federal, administrado por interventores nomeados pela Presidência da República e

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), sofrendo oscilações de

acordo  com  as  mudanças  políticas  do  cenário  nacional,  mas  sempre  com  a  marca  do

autoritarismo presente no próprio caráter  da intervenção central,  retirando dos  acreanos o

direito de escolha sobre seus governantes. O que gerou, por consequência, uma atmosfera

negativa de serem espécies de “cidadãos de segunda classe”, o que motivou a formação de

movimentos  político-sociais  regionais  lutando pela  Autonomia,  o  que hoje  é  um símbolo

cultural  significativo  para  a  população  acreana,  sendo representado,  inclusive  na  sede  do

governo estadual, com um monumento à memória dos “autonomistas” já na entrada de seu

saguão nobre.  Somente no início da década de 60, o território do Acre veio a ser Estado

Autônomo da Federação, gozando poucos anos da frágil democracia, que logo seria destruída

pelo golpe militar de 64, fatos que mestre Irineu presenciará em seus últimos anos na Terra,

encontrando o Brasil sob o estado autoritário da violência fascista do AI-5 (Ato Institucional

Nº 5) nos dias da partida derradeira.

Seria este o mundo dos homens que mestre Irineu vivenciou em sua história, que já

trazia as marcas do passado imperial do século XIX, que escravizara sua família, espoliando

os sonhos de liberdade e emancipação da vida humana. Quais seriam as visões políticas do

líder daimista? Era um homem de seu tempo ou um visionário do futuro? Quais influências do

pensamento  autoritário  em  sua  mentalidade?  Era  um  entusiasta  ou  crítico  rebelde?

Infelizmente muitos destes aspectos de sua trajetória ficaram apagados da memória, mas que

seriam de grande importância  para hoje compreendermos melhor  quem foi  mestre  Irineu,
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naquilo que podemos denominar por esfera humana e espiritual – seguindo suas pegadas,

poderemos adentrar em parte nesta questão, investigando os sinais de sua percepção através

das  ações  reais  no  mundo de  ilusão,  como sempre  se  referia  ao  estado  geral  das  coisas

terrenas:  será  que  teremos  alguma  resposta?  Ao  mesmo  tempo,  destaca-se  a  luta  pela

sobrevivência nos árduos tempos dos seringais. A ruína da produção nacional da borracha

ocorreu já no início dos anos 20, devido a alguns fatores, destacando-se principalmente a

queda na demanda mundial após o fim da Primeira Guerra Mundial e a produção asiática na

Malásia, quando Henri Ford retirou sementes nativas da Amazônia e traficou para o distante

ponto do globo, arrebentando a economia local para gerar mais lucros à sua empresa. De tal

modo, os barões da borracha que se enriqueceram em Rio Branco e Manaus, mantiveram sua

política  de  privilégios  sem intervenção  do  Estado,  que  só  se  interessava  pelos  rentáveis

impostos.  Abandonadas  ao  próprio  azar,  as  populações  ribeirinhas  estavam  nas  mesmas

condições de calamidade pública descritas por Carlos Chagas, ocorrendo grande migração

para os precários centros urbanos da região, fazendo crescer um bolsão de miséria na anterior

pujante floresta.

Ainda  na  ocasião  da  revelação  de  Nossa  Senhora  da  Conceição,  mestre  Irineu

recebeu da Rainha o direito de um pedido, sendo seguido pelas seguintes palavras: “Me faça

um grande curador, para livrar a humanidade de tanta dor”. Ela assim consentiu, lhe dizendo

que teria muito trabalho em todo tempo e a toda hora, mas que não poderia com ele ganhar

dinheiro, sem nunca nada lhe faltar… e ela continuaria a lhe acompanhar como sempre vinha

fazendo.  Este  relato  segue  na  linha  de  recordações  de  todos  remanescentes  do  passado,

incluindo dona Percília Matos. Todavia, corre também pelas tradições daimistas, a versão que

ele pediu para ser o maior curador da Terra, no que também teria sido atendido. Em todo caso,

todas as versões desembocam no mesmo destino, que por fim, ele pediu a Senhora da Lua

para  colocar  todas  as  curas  dentro  da  bebida,  sendo agraciado e  atendido.  Em momento

posterior deste trabalho poderemos aprofundar a reflexão sobre o assunto, por ora segue a

narrativa em seu curso histórico.

O  momento  especial  da  revelação  divina  foi  forte  e  profundo,  marcando

decisivamente sua trajetória futura. Por um bom tempo permaneceu em sua mente as palavras

da Deusa Universal: Sou tua mãe, a Virgem da Conceição! Este será o elemento central de sua

‘Missão’, compelido por um forte sentimento de devoção, guardando no peito um segredo que

para  o porvir  seria  o  sinal  da ‘Grande Revelação’:  a  vinda  de  um mensageiro  dos  céus,

trazendo os ensinos da Rainha com a “Doutrina de Jesus” no tempo do apuro, carregando a

sua  cruz.  Vamos  aos  poucos  percorrer  seus  caminhos  na  Terra  para  então  adentrar  aos



113

segredos por  trás  dos  véus  da doutrina,  desvelando os  mistérios  da consagrada ‘Missão’.

Ainda muito moço, Irineu trazia na consciência este grande ensino, seguindo sua vida com

paciência. Permaneceu no seringal por algum tempo ainda, nesta época teria se interessado

melhor  pela  sabedoria  dos caboclos da região,  percorrendo vários caminhos em busca de

melhor compreensão das plantas que curam e seu poder de transformação. Contam-nos os

antigos, que outras viagens fez ao Peru, aparecendo nova revelação. Não se sabe se foi na

companhia de Antônio Costa, provavelmente não, pois se assim tivesse ocorrido seria mais

fácil à narração, guardada na memória de muitos que escutavam as histórias. Nesta ocasião,

mestre  Irineu  já  transformado  pela  experiência  mítica  com  a  Rainha,  nem  deve  ter  se

lembrado de fazer o tal pacto com o diabo, pois ela já lhe dissera que dinheiro não ganharia

com o caminho sagrado, também não se relata que os caboclos ficavam gritando por ‘satanás’,

como outrora ouvimos dizer.

Neste dia o trabalho lhe agradou, dizendo ter tido bonita miração, ficou admirado

com a sabedoria dos que estavam ao seu lado, imaginando que pelo tempo de trabalho com o

sacramento,  todos  deveriam  receber  melhor  visão  do  mundo  além…  ao  que  vem  nova

iniciação com uma voz que se manifesta direta ao coração! Um novo professor vinha lhe

instruir,  acompanhar seus passos e orientar sua ‘Missão’: um velho xamã de origem Inca,

herdeiro  do  legado  de  «Huáscar»,  o  último  soberano  do  reino  encantado.  No  relato  de

Saturnino Brito, o antepassado recebe o mesmo nome que fora atribuído ao caboclo que lhe

recebeu na primeira comunhão da ayahuasca: Pizango – lhe dizendo que havia trabalhado

com a ayahuasca, mas partiu sem deixar seu saber plantado, agora retornava porque havia

encontrado o “escolhido” para a grande missão de levar aquele tesouro para o mundo todo. De

acordo com a narrativa, Pizango iniciou sua instrução já respondendo ao primeiro pensamento

de Irineu, esclarecendo que ali ninguém estava vendo o que ele via, somente ele merecia.

Como prova disto faria um teste com todos: entraria na cuia de ayahuasca e cada um deveria

olhar dentro e relatar o que via.

O jovem Irineu assim procedeu, mostrou a cuia e chamou a todos para ver o que

havia lá dentro, mas responderam ser simplesmente ayahuasca, a mesma que haviam bebido.

Ninguém via Pizango, mas mestre Irineu, sim! Seria esta a confirmação do que o ancestral lhe

dizia,  contudo  a  instrução  não  acabaria  assim…  uma  nova  demonstração  de  poder  se

realizaria: Pizango orientou que Irineu mandasse pôr a cuia num outro lugar e lá deixar por

um tempinho, para depois ir buscar, assim ele faria o ‘chá’ desaparecer, pois seria ele quem

tomaria. Reza a tradição, que tudo isto aconteceu e quando Irineu buscou a cuia, o ‘chá’ havia

sumido, confirmando o que Pizango havia dito, assim começou uma relação entre aluno e
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professor,  com o jovem seringueiro  recebendo ensinos  de  um espírito  que  dos  Incas  era

herdeiro. De acordo com Jairo Carioca, Pizango era o «Espírito da Ayahuasca» e foi através

da relação com os  índios  que mestre  Irineu  aprendeu a  preparar  a  ayahuasca,  vejamos o

depoimento de nosso próprio narrador:

Na curta  convivência  com os  Índios  da  região  e  as  mirações  com
Pizango,  considerado  “o  espírito  da  ayahuasca”,  ele  aprendeu  a
trabalhar com a confecção da ayahuasca e a identificar o cipó jagube
(banisteriopsis caapi) e a folha chacrona (psychotria viridis) nas matas
selvagens  da  Amazônia.  Irineu  Serra  passou  a  observar  sempre  os
ciclos lunares, que determinavam a estação certa para a colheita e o
preparo do chá.  Observamos a  partir  daí  a  parceria  permanente  de
Irineu Serra com a natureza102.

Novamente  se  consolida  na  ‘Tradição  do  Daime’ um caráter  missionário  para  o

mensageiro, unificando culturas para “doutrinar o mundo inteiro”: eis os elos do sincretismo

religioso  e  do  hibridismo  cultural,  quando  o  mestre  fundador  da  linhagem  do  Daime

reconhece a grandeza do legado anterior e absorve a tradição ancestral: mesmo com o novo

batismo  da  bebida,  mestre  Irineu  dirá  até  seus  últimos  dias  que  era  «Uasqueiro»;  não,

«daimista».  No  repertório  das  recordações,  Pizango  ainda  diz  a  Irineu  para  ele  não  se

surpreender,  pois se ele sabia um pouquinho, muito mais, Irineu aprenderia recebendo do

‘Astral’ um grande saber. Sempre que se recordava do velho professor, o Mestre Império, com

saudade dizia: “Pizango sabia onde as andorinhas moravam…”, representando na simbólica

linguagem espiritual, um estado elevado de consciência que permite a Alma viajar aos planos

celestiais, tal como as andorinhas que moram nas alturas das montanhas e viajam pelos ares

do mundo buscando novos caminhos e novas descobertas, mas sempre regressando ao lar

sagrado.

Assim, também, mestre Irineu atravessará sua jornada, viajando pelos ares do mundo

na descoberta de novos caminhos para ao final regressar ao seu lar sagrado, eis novamente a

identificação de uma experiência singular com as esferas do suprassensível numa acepção

universal e atemporal. Do encontro com Nossa Senhora da Conceição… seu pedido foi de

receber poderes para melhorar o mundo que via sob seus olhos, poderes que viriam para a

cura de seus irmãos, demonstrando assim consciência da necessidade de ação, uma vez que o

terror e a agonia estavam por toda parte fazendo da humanidade mísera cativa do medo. Sua

visão  espiritual  nasceu  calcada  na  transformação  do  mundo  material  e  não  apenas  na

promessa de salvação da vida após a morte, seria no plano presente a real manifestação do

102 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.



115

poder  sagrado,  levando-o  a  percorrer  caminhos  que  viriam manifestar  seu  ideal  de  uma

comunidade espiritual.

O  processo  de  extração/exploração  do  látex  amazônico  já  apresentou  baixas  na

produção durante a década de 10 daquele século, contudo, os esforços bélicos da Primeira

Guerra Mundial (1914 – 1918) arrastaram as atividades até o final da década, considerando

que logo após a guerra houve um grande negócio na reconstrução da Europa, a produção da

borracha teve uma sobrevida, mas foi do outro lado do mundo o golpe decisivo à ruína no

engenho dos seringais. Henri Ford havia instalado sua empresa em plena floresta tropical,

organizando toda a estrutura de uma cidadela, com moradores, chefes e administradores. Os

braços de trabalho eram nativos, os dirigentes estrangeiros, assim muitos viram no projeto um

delírio nas terras do Amazonas, mas havia outro segredo: enquanto os caboclos já cortavam a

seringa,  seus  agentes  preparavam o golpe  fatal,  retiravam as  sementes  das  seringueiras  e

transportavam para outra terra estrangeira, começando na Malásia a nova produção fordista,

mais rentável e menos trabalhosa, eliminando a concorrência com queda dos preços.

Nos seringais  brasileiros  permaneceu apenas  quem já  tinha morada por  ‘direito’,

família estabelecida e meio de sobrevivência com uma pequena agricultura aliada a outras

atividades de extrativismo, impulsionadas por um comércio mais próximo ao mercado de

escambo. Encontramos, portanto, no final dos anos 10 e início dos anos 20, a grande leva

migratória  de  seringueiros  nordestinos  para  as  cidades,  sendo  este  momento  àquele  que

supomos ser a época em que mestre Irineu abandonou a vida no seringal, retornando para

Brasiléia  –  Jairo  Carioca  declara  ser  em  1916,  corroborando  com  nossa  assertiva.

Compreendemos que ele acompanhou o movimento de seus companheiros de trabalho. Ao

regressar à Brasiléia, o ponto de partida para sua aventura dentro da floresta, retornava com o

espírito renovado e inspirado por tudo o que vivera no ‘Caldeirão da Ayahuasca’: era portador

de  uma  missão  espiritual,  escolhido  pela  Rainha  e  instruído  por  um  caboclo  de  estirpe

encantada, em sua mente já repousava um pouco do antigo legado das culturas sagradas.

Este será um curto período, mas de intensa duração, mestre Irineu irá se casar pela

primeira vez: Rosa Amorim foi a escolhida para ser sua companheira e que do mesmo modo

escolheu Irineu para viver uma história de amor. Se antes dela algum romance no Acre ele

viveu, nada ficou registrado nos anais da história, mas ela já tinha percorrido um caminho e

trazia um filho de outra relação, era um garoto com boa idade que Irineu recebeu com boa

vontade.  Juntos  tiveram  um  casal  de  filhos,  seu  primogênito  Valcírio  Genésio  da  Silva,

nascido em 20 de janeiro de 1917, teve como padrinho seu velho amigo Antônio Costa. A

menina foi chamada de Valcirene, viveu até um ano e seis meses de idade, a causa de morte
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não  temos  informação,  mas  supomos  que  seja  alguma  relacionada  ao  alto  índice  de

mortalidade infantil da região, que se hoje em dia ainda é grande, naqueles tempos passados

deveras ser maior.

O  matrimônio  com  Rosa  Amorim  se  deu  por  vontade  do  casal,  sem  cerimônia

religiosa em alguma igreja ou outros artifícios de legitimação social, fato que naquela época

causava espanto e até discriminação por parte da comunidade católica, mesmo sendo grande o

número de casos na região dos seringais. Contudo, os esforços dos sacerdotes romanos eram

de instituir a normatização da moral vigente em sua religião, por isso os ditames do senso

comum preconizavam que eles estavam “vivendo em pecado”, mas nesta época sua trajetória

ainda era bem pessoal, sem que sua vida privada causasse algum transtorno para a ‘Missão’.

No entanto,  a relação não durou muito tempo, tudo indica que já em 1917 o romance se

desfez,  os motivos desta separação se desencontram nas narrações, havendo uma possível

causa pessoal e também um motivo público, relacionado à ayahuasca.

Rosa Amorim partiu para outros lugares levando seus filhos, Valcírio Genésio (que

retomaria o contato com o pai somente em 1970) e aquele que vinha da outra relação, cujo

nome  também  não  há  nenhuma  informação,  apenas  relatos  por  alguns  de  seus

contemporâneos que foi justamente por causa de conflitos com o referido garoto que a relação

entrou em crise, por ciúmes que ele sentia da mãe em ter novo relacionamento, crescendo a

rebeldia e a desobediência: esta narrativa segue na linha de depoimentos de Saturnino Brito,

provavelmente sob os  depoimentos de seu pai  Luís Mendes.  Por  este  viés,  a mãe estaria

disposta  a  deixar  o  filho  partir  para  ao  lado  de  Irineu  viver,  mas  isto  pesou  em  sua

consciência, não achou justo separar mãe e filho, já que naquela história o garoto chegou

primeiro, tendo elos bem mais fortes do que ele, que era somente um companheiro, preferindo

assim desfazer a união, mesmo que para isso perdesse também seu primogênito, que por outro

homem poderia ser educado e este foi o destino, sua primeira esposa partiu, lhe deixando

novamente solteiro.

Outra perspectiva é  apresentada pelo próprio filho de mestre  Irineu,  que não faz

nenhuma  menção  a  um conflito  familiar,  mas  sim  ao  preconceito  com a  ayahuasca  que

despertara  em  Rosa  Amorim  o  desentendimento:  “mamãe  não  concordava  com  a  linha

espiritual seguida por papai”. Se o relato é de seu filho, conforme atesta Jairo Carioca, há

grande  crédito,  uma vez  que  cresceu  com sua  mãe  recebendo  diretamente  dela  todas  as

declarações, contudo salientamos que uma difícil situação familiar também seria de dolorosa

recordação… ficando às leitoras e aos leitores, todas as vias de interpretação.
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Sabemos que sua jornada nestes anos foi misteriosa, as informações são dispersas e

às vezes contraditórias, também podemos imaginar a dificuldade que seria registrar todos os

caminhos percorridos, mas temos algumas joias perdidas do passado que agora aclaram um

pouco da travessia dos primeiros passos de formação da comunidade espiritual. Solfejam os

ventos  de  outrora,  rumo  aos  seringais…  experiências  perdidas  de  ‘iniciações  astrais’,  o

Caldeirão fervia em ‘artes mágicas’ e ‘ritos de bruxaria’, livros, orações, conjurações e toda a

encantaria  dos  reinos  anímicos  de  uma  fé  esquecida… quais  seriam as  influências  desta

fogueira na jornada de Irineu?

2.4 O Círculo de Regeneração e Fé – CRF

Em  Brasiléia,  se  reencontra  com  o  velho  amigo  Antônio  Costa,  que  já  havia

percorrido outros caminhos de descoberta da ayahuasca, vivendo experiências juntamente ao

seu irmão André. Não sabemos ao certo tudo o que se procedeu, mas a dupla de irmãos estava

convicta  de  iniciar  uma  obra  dentro  dos  certames  da  cidade,  veio  então  à  formação  do

primeiro centro brasileiro dedicado a comunhão da ayahuasca, o Círculo de Regeneração e Fé

– CRF. Outras bifurcações ocorrem na narrativa da história deste episódio.  Num primeiro

plano  temos  a  versão  de  que  os  dois  irmãos  fundaram  a  entidade  entre  1913  e  1916,

informação relatada por Jairo Carioca:

Pesquisas realizadas pelo professor antropólogo Clodomir Monteiro
da Universidade Federal do Acre – UFAC, registra nesse reencontro
de Irineu Serra com seus conterrâneos, Antônio Costa e André Costa,
a organização do primeiro centro da ayahuasca que se tem notícia.
Instalado em Brasiléia,  chamava-se  Círculo de Regeneração e  Fé -
CFR, e teria sido fundado pelos irmãos Costa logo após a separação
deles com Irineu Serra, que entre 1913 e 1916, teria passado também
em Sena Madureira, outro município do estado do Acre103.

Nesta perspectiva, os irmãos Costa convidaram Raimundo Irineu Serra a fazer parte

de um centro já formado, que no início aceitou. Juntamente à ayahuasca, realizavam estudos

esotéricos, agregando conhecimentos de ocultismo e magia. No decorrer da jornada, Irineu se

retirou  do Círculo… numa versão,  sua saída  teria  sido motivada  pelo preconceito com a

ayahuasca, vivido dentro de seu próprio lar e em toda região, dominada pelos preceitos do

catolicismo romano – Jairo Carioca cita depoimento de dona Percília Matos confirmando esta

hipótese: “Ele saiu devido a perseguição que era muito grande”. Unindo esta declaração ao de

103 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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seu  filho,  temos  já  uma  hipótese  narrada,  mas  outras  perspectivas  também  foram

apresentadas. Num outro plano, é relatado que mestre Irineu não foi apenas convidado, mas

participou da fundação desde o início, sendo também autor da primeira obra de ayahuasca no

Brasil. Novamente esbarro na problemática de idealização do mito fundador influenciando as

interpretações  do  passado  –  qual  fonte  é  autêntica,  não  temos  como  comprovar,

provavelmente as duas contam uma parte da história e juntando o quebra-cabeça lapido minha

percepção.

Esta  versão  é  apresentada  diretamente  por  Saturnino  Brito,  sendo  também

amplamente conhecida no mundo das comunidades daimistas atuais, em seus versos ele ainda

declara que a saída de Irineu ocorreu por outras causas, o poder e a guerra:

Junto com os irmãos Costa
Sendo o Antônio e o André,
Fundaram em Brasiléia
O Círculo de Regeneração e Fé.
O grupinho que formaram
Não conseguiram entender
O verdadeiro objetivo
Que continha o saber.
Aí logo se perderam
Na tal guerra de poder.
Então ele disse – Até logo,
Porque isso não combina
Com o que recebi da minha Mãe,
Professora que me ensina,
Fiquem com a confusão
Eu fico com a doutrina
(NASCIMENTO, 2005, p. 57-58).

Sem desmerecer nenhuma narrativa, encontrei em minha pesquisa, informações que

elucidam um pouco  os  fatos:  o  Círculo  de  Regeneração  e  Fé  teve  em sua  “Direção”  o

comando dos  dois  irmãos,  por  isso  muitos  relatos  atribuem a  eles  o  feito  histórico.  Esta

“Direção” recebeu o nome de ‘Estado-Maior’, a instância central de poder dentro da entidade.

Outros fatores também corroboram para esta assertiva, entre eles as condições materiais de

organização e estruturação do Círculo, uma vez que os irmãos Costa gozavam de melhores

condições financeiras, garantindo a sede e demais despesas; acrescente a isso, a formação

educacional  que  possibilitaria  a  formalização  do  grupo  perante  as  possíveis  autoridades.

Todavia, a questão central na fundação da instituição esteve ligada diretamente a autoria do

projeto, sendo de Antônio e André o primeiro movimento, por isso a “Direção” foi posta em

suas mãos, ficando Irineu de fora, fato que o teria deixado muito contrariado, causando sua
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ruptura com o grupo original. Por este viés, analisamos que se naquele grupo era a guerra de

poder que ele havia enxergado… essa não era a sua intenção. Se ele realmente acreditou que

no Círculo poderia começar a ‘Missão de Doutrinar o Mundo Inteiro’ com os ensinos da

Rainha Conceição, como poderia fazer se seu ensino já havia sido negado? Irineu percebeu,

portanto,  que  então  deveria  rumar  para  outra  direção,  pois  em  sua  mente  era  forte  a

recordação de tudo o que lhe ocorrera e que lhe fora passado pelas mãos da  Rainha  e por

Pizango ensinado. Em todo caso, pondero que a partida deve ter sido um difícil momento de

angústia, mas ele não podia ficar aprisionado e trair a ‘Missão’ que a ele havia sido revelada.

Este poderia, sim, ser seu juízo e com ele deixou Brasiléia, abandonando Antônio Costa, seu

compadre e eternamente aquele que foi seu primeiro professor no caminho da ayahuasca.

Por  quais  caminhos  o  Círculo  manifestou-se,  pouco  se  sabe,  ficando  apenas  o

registro que manteve suas atividades por algum tempo, para depois ser dissolvido e pouco

lembrado. Jairo Carioca argumenta que logo após a saída de mestre Irineu, o Círculo teria se

fechado.  Indo  além  dos  intercursos  da  história  e  da  guerra  dos  homens  pelo  poder,

percebemos que o marco histórico já havia ocorrido, a pedra angular da ayahuasca já havia

sido lançada no Brasil, expandindo posteriormente sua comunhão para além da fronteira da

floresta e dos seringais. Uma investigação salutar ao conhecimento seria justamente investigar

o que ainda for possível sobre a experiência da primeira entidade brasileira… a pedra angular

que viria transformar o ‘rito de comunhão da ayahuasca’ – durante a temporada de minha

pesquisa no Acre, pouco nos foi contado, em verdade quase nada foi lembrado e também

quase  nada  documentado.  Nos  arquivos  que  pesquisei,  nenhum  indício  de  história  foi

identificado da organização que fundou uma nova realidade para a ayahuasca, trazendo os

saberes de dentro da floresta para o mundo das cidades.

Aos poucos esta recordação vai sendo apagada, em parte por causa de uma sociedade

alienada  de  seu  próprio  passado,  não  tendo  por  hábito  o  estudo  da  história  e  presa  no

paradigma  materialista  de  um  volátil  presente,  viciada  no  consumo  fugaz  de  prazeres

efêmeros, desprezando consequentemente qualquer elo de eternidade. De outro modo, cabe a

nós interrogar se a alguém interessaria apagar esta memória das páginas da história, falseando

a realidade e negando os acontecimentos históricos, que constituíram a identidade do primeiro

movimento urbano de comunhão da ayahuasca no Brasil.
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2.5 Cursos e percursos dos Anos 20 nas Forças Armadas do Brasil

Continuando a história, em Brasiléia Irineu Serra se alistou na “Comissão de Limites

da  Fronteira  Nacional  entre  Peru  e  Bolívia”,  para  demarcar  a  divisa  do  novo  território

incorporado à nação, o Acre ainda era um enigma mesmo após cerca de 20 anos do fim da

guerra de emancipação. Contam-se as histórias que a seriedade de Irineu despertou os olhares

dos  comandantes  do  batalhão,  sendo  escolhido  para  transportar  e  proteger  o  malote  dos

valores,  um  “cofre”  que  guardava  dinheiro  e  documentos.  Por  estes  meios,  o  peregrino

percorreu toda a região dos seringais, adentrando ao seio da floresta, demarcando fronteira e

se iniciando nos saberes dos antigos guardiões da memória ancestral. Pouco se sabe deste

período, de quais experiências viveu ou se outro romance aconteceu, mas com certeza um

grande mundo percorreu. Observando toda àquela gente e os modos de como lidavam com as

plantas, os velhos raizeiros e rezadores espalhados por tanta colocação, existe o relato que

aprendera uma língua nativa com os índios da região, sendo identificada por Jairo Carioca

como “Tupi-Guarani”. Também da Bolívia e do Peru, houve muito contato e, provavelmente,

ayahuasca deve ter comungado nas variantes tradições caboclas – os «vegetalistas».

O  «vegetalismos»  compõe  linhagens  de  curadores  e  curadoras  praticantes  da

medicina  da  floresta; o  «vegetalismo»,  cujos  partícipes  são  bem  conhecidos  como

«naturalistas»: los maestros vegetalistas  (Demange, 2002; Luna, 1986; Amaringo & Luna,

1999).  São  conhecedores  e  guardiães  dos  segredos  das  plantas,  aos  ribeirinhos,  são  os

“médicos  da  floresta”.  Tais  caboclos  são  conhecidos,  principalmente,  como  «brujos»  e

«brujas»: sacerdotes e sacerdotisas de  linhagens encantadas da fronteira amazônica-andina,

bastante presentes em comunidades bolivianas e peruanas em que  la Sierra Madre de Dios

abraça junto ao Acre. Enfim,  los maestros vegetalistas  são Oficiantes da Cura dedicados às

atividades  terapêutico-religiosas  exercidas  por  ‘xamãs’,  ‘pajés’,  ‘caboclos’,  ‘curadores’,

‘encantadores’, ‘ayahuasqueiros’, ‘tabaqueiros’, «herbeiros», «perfumeros», «plant doctors»:

os  praticantes  das  linhagens  de  ‘xamanismo’,  ‘pajelança  cabocla’,  ‘medicina  da  floresta’,

«ícaros takiwasi, entre outras variantes do vegetalismo (Grob, 2002; Langdon, 1996; Luna &

Amaringo, 1999).

E, ainda, são lembrados como magos da natureza – “aqueles que falavam a voz dos

animais”. Os «Naguais», aprendizes de antigas linhagens de Feitiçaria  e/ou Encantaria que

transitam entre  “mundos”,  inclusive,  entre  a “matéria” e  a  “imaginação”.  São famosas  as

lendas que contam que seus poderes são capazes de metamorfoseá-los com seus “animais de

poder”. Ressalvo, no entanto, todas estas linhagens apresentam elementos de trocas religiosas
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e  culturais  –  sincréticas/híbridas:  metamorfoses  culturais,  sociais,  espirituais  a  partir  do

encontro com o Outro – logo: metamorfoses ontológicas que devoram a cultura cristã por suas

vísceras mais íntimas! Tal procedimento pode nos lembrar o caráter “nativo” da Antropofagia

Cultural  em  homenagem  à  deglutição  do  bispo  Sardinha,  o  primeiro  vigário  romano

oficialmente degustado na – tal – América Portuguesa.

Por estes caminhos, Irineu percorreu em seu trabalho na Comissão de Limites da

Fronteira Nacional, que encerrou-se por volta de 1926 ou 1927. Faço menção a essas datas

por  assimilação,  considerando  que  após  sua  despedida  da  Comissão  esteve  em  Sena

Madureira de modo passageiro, sem encontrar oportunidade partiu para Rio Branco, a capital

do Acre – sua definitiva morada.  Em Rio Branco já  temos  o registro que primeiramente

trabalhou como operário da construção civil, sem conhecimento especializado deve ter sido

servente de pedreiro, com difícil jornada diária e baixo salário, mas o suficiente para garantir

sua sobrevivência nos primeiros momentos de chegada. Mas logo sua vida iria se modificar

com alistamento na Guarda Territorial em 1928, passando a ser soldado da corporação.

Os anos eram conturbados no Brasil, revoltas armadas no próprio exército nacional,

o movimento de tenentes rasgava o território conclamando a revolução! A Coluna Prestes

libertava negros ainda cativos no sertão,  o poder da República se desmoronava e a velha

aliança entre Minas Gerais e São Paulo chegava ao fim, piorando a situação, um ano após seu

alistamento há o colapso do mundo financeiro com a queda da bolsa de Nova York, gerando

mais conflito e convulsão. No Brasil os ânimos acirraram-se, duma disputa política ocorre um

assassinato:  a  vítima,  João  Pessoa,  governador  da  Paraíba.  O  mandante:  Júlio  Prestes,

presidente do Brasil.  Nos confins do Acre a situação não era calma, os militares rebeldes

fugiram para a Bolívia, correndo o boato que pela floresta adentrariam novamente no país,

tendo o Acre como foco central de um conflito gigantesco, muitos destes rebeldes poderiam se

infiltrar  nas  comunidades,  gerando  manifestações  e  revoltas.  O  próprio  Acre  viveria  as

convulsões em sua própria sociedade, lutando por reconhecimento e Autonomia, por vezes

com as  armas na  mão,  recebendo do Estado severa  punição… com as  forças  da Guarda

Territorial e outros braços armados com grande munição.

Com  a  missão  de  manter  a  ordem  pública,  a  Guarda  Territorial  fez  grande

alistamento, Irineu Serra era um homem forte, sendo logo aproveitado dentro do regimento.

Seu caráter vigoroso despertou novamente a atenção dos comandantes, ocasião em que fez

boas amizades, que no futuro lhe valeriam como referência, abrindo portas perante outras

autoridades, de soldado foi promovido a cabo em pouco tempo de praça. Destaca-se com

primazia, a amizade com o coronel Fontenele de Castro, o comandante do regimento que teve
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um desgosto quando o combatente anunciou que partiria dando baixa nas fardas para sua

‘Missão’  prosseguir,  o  Coronel  lhe  ofereceu  promoção  com  nova  patente,  o  que  lhe

aumentaria o salário, além de representar outras oportunidades futuras. Mas não teve acordo,

ele estava convicto que o momento havia chegado, era necessário começar o trabalho que a

Rainha ordenou: doutrinar o mundo inteiro e ser um irmão verdadeiro. Até esse momento,

mestre Irineu vinha realizando diversas formas de comunhão da sagrada bebida, sem muito

registro, pouco podemos contar, mas observando sua trajetória, suponho que ora comungava

sozinho, ora junto aos caboclos. Sendo que tudo indicaria que em Rio Branco começou a

centrar seu trabalho de modo específico, sem fazer alarde colhia as plantas na mata e quando

recebia folga da corporação, se ausentava para lugar distante, realizando seu próprio ‘Feitio’ e

sua comunhão. Os companheiros de fardas achavam estranho aquele comportamento, homem

já formado, sem família por perto… sumindo da vista de todos sem dar satisfação. Assim

foram os seus primeiros passos em Rio Branco, até que um dia um amigo de patente lhe pediu

permissão para fazer a observação. Era Germano Guilherme, um conterrâneo do Maranhão

que  já  tinha  sido  seringueiro  e  se  recordava  de  ter  avistado  quatorze  anos  antes.  O

companheiro numa passagem de navio lá pelos lados de Brasiléia, aquele homem forte se

destacava  no  meio  da  multidão,  talvez  muito  mais  do  que  pela  altura,  era  a  postura  de

comandante que lhe trazia grande admiração.

A dúvida de Germano era sobre o paradeiro que o amigo tomava; segundo a narração

de Saturnino Brito, ele disse assim: “se procuram não te encontram, o que é que você faz? Me

leva junto ou te  sigo,  vou atrás”.  Dentro da amizade nascente,  Irineu aceitou o pedido e

marcou uma data, na ocasião da próxima folga da corporação, chegando o dia, conforme o

combinado, os dois foram juntos para dentro da mata, chegando lá retirou de dentro de um

bornal um pouco do cipó e outro tanto das folhas, preparou as plantas e começou o «Feitio»,

trabalhando a bebida que se chamava de «Uasca»: uma tradição indígena, explicou. Repassou

alguns ensinos ao companheiro que a tudo observava sem nada criticar, não sabemos ao certo

o que ele ensinou, mas foi suficiente para despertar a vontade de conhecer aquela misteriosa

poção. Quando concluiu o trabalho, se preparou para tomar, sem oferecer a Germano, que o

interpelou fazendo o pedido, no que foi aceito e a partir daí se tornou seu companheiro, o

primeiro discípulo do professor.

Começava assim a história do Daime propriamente dita, após muitas voltas e uma

longa  caminhada  desde  a  revelação  da  Rainha  naquela  noite  enluarada,  do  Círculo  de

Regeneração e Fé um grande aprendizado, deveria tomar cuidado com a vaidade dos homens

que poderia deixar um Trabalho arruinado. Desta simples ocasião, junto de Germano, Irineu
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se  faria  mestre  de  uma  nova  tradição,  não  a  primeira  do  Brasil,  pois,  dos  caboclos  era

herdeiro.  Começando  seu  aprendizado  nas  florestas  do  Peru,  mesmo  que  em  busca  de

dinheiro, foi assim a jornada de um profeta brasileiro. Sim, seu posto no comando do Daime

lhe conferiu autoridade maior do que um “simples professor”, ele é, o  «Mestre Imperador

Juramidam», filho da Virgem da Conceição, que começaria a ‘Missão’ de doutrinar o mundo

inteiro.

Sabe-se muito pouco dos contatos que mantivera no transcurso deste tempo de fluxo

absoluto, porquanto, faz-se razoável compreender que deva ter tido oportunidades de partilha

em  ritos  encantados,  tanto  com  los  maestros  vegetalistas,  quanto  em  cerimônias  em

complexos culturais xamânicos (Langdon, 1996), ou por trabalhos de cura com pajés. Aos fins

da  Primeira  Guerra  Mundial,  Irineu  Serra  se  retirou  dos  seringais,  a  mão de  obra  ficara

obsoleta com a queda da demanda mundial, no entanto, as Forças Armadas interessaram-se

por utilizar a capacidade produtiva do jovem colosso do Maranhão, e depois o aparato militar

policial  do  território  acriano.  Acre  havia  inclusive  sangrado  em  pouco  antes,  guerra,

separatismo, proclamação da independência e sucessão de três repúblicas até a anexação final

ao Brasil – num intervalo extremamente rápido. Os seringais estavam em ebulição, o Exército

era o Estado, pacificar aquela gente era preciso, viver não era…
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TTRAMA RAMA IIIIII
TEMPO DE BATALHA:

RESISTÊNCIA E TRABALHO COMUNITÁRIO DOS

‘DEGREDADOS FILHOS DE EVA’
1930 – 1958

3.1 A formação do ‘Daime’ por uma comunidade do Maranhão no Acre

Após sua despedida da Guarda Territorial por volta de 1930, o bravo peregrino saiu

em busca da “terra prometida”, local que poderia juntar outros irmãos e formar a comunidade

espiritual. Dizem os causos que primeiro ele tentou aventura numa ‘terra do governo’, através

do antigo meio de invasão junto a outros aventureiros, mas a terra era a “4ª Companhia do

Exército”  e  não  houve  êxito,  seria  uma  grande  confusão  comprar  aquela  guerra.  Partiu

novamente em sua jornada, na consciência se recordava das palavras da Rainha que nada iria

lhe faltar e assim tinha ainda algum dinheiro que juntou na corporação militar. Sem muito

demorar, logo lhe apareceu à terra esperada, como posseiro, iria habitar sem nenhuma guerra

precisar  declarar,  melhor  assim  para  quem  trazia  a  paz  no  coração  e  uma  comunidade

espiritual queria começar, um conflito sangrento seria o fim de qualquer sonho, mas bom no

gatilho ele era e não pestanejaria para defender a sua gente, como veremos adiante.

Chegou, portanto,  o início dos Trabalhos do Daime na Vila Ivonete,  marcando o

início do Segundo Período da história do Daime (1930 à 1945): um grupo de seringueiros,

vindo da floresta, ocupou as terras do seringalista Barros, sem conflito ou resistência, agora

Irineu Serra poderia começar o trabalho, plantando e criando o que viria comer. Com o labor

de sua mão ergueu a primeira casa com o barro do chão, vivendo de modo simples e honrado,

manifestando o exemplo do caminho para quem fosse acompanhá-lo. Assim foi juntando os

primeiros  discípulos,  morando  ao  seu  redor  e  trabalhando  em  coletivo,  a  fartura  era  de

todos… ah, um sonho antigo! Ninguém seria o dono da terra, toda a comunidade que nela

trabalhasse poderia usufruir de seus frutos, esse era o princípio de uma comuna livre, um

verdadeiro exemplo de solidariedade, ideal antigo de sonhadores e trovadores de todas as Eras

e que ali, naquela simples comunidade, tomava corpo vencendo as adversidades. O Daime

neste  local  firmará  raiz  por  longos  quinze  anos,  iniciando  o  assentamento  em 1930,  por

coincidência o mesmo período de início da Era Vargas, alguma influência do governo central?

Não sabemos dizer, mas até pode ser que alguma das amizades de Raimundo Irineu Serra era

desta esfera política, lhe garantindo autoridade sobre a terra durante todo o período, mesmo
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que marcado por outros conflitos… Posteriormente precisaram partir,  encontrando o local

definitivo que acompanharia a ‘Missão’ até o fim dos dias do peregrino e que hoje abriga o

corpo que em vida lhe serviu.

Cerca de 20 anos após a aparição de Nossa Senhora da Conceição, mestre Irineu

constitui o início de sua comunidade, nesta época ainda sem a identificação do Daime e longe

de ser a ‘Doutrina’ com o ritual deixado em 1971, quando então fez sua “passagem” – faleceu.

Da  comunidade  que  iria  se  formar  destacava-se  a  presença  de  antigos  seringueiros

nordestinos, negros em sua maioria. Traziam os elos de uma “identidade cultural”. Peregrinos

em busca de toda a sorte que o mundo teria a oferecer, gente simples e sofrida, espoliada pelas

injustiças sociais. Vivificaram naquela experiência, a promessa de felicidade que ainda não

havia chegado, muitos partiram das distantes areias do nordeste querendo se “enricar” na onda

da borracha.  Mas somente decepção encontraram nos braços  do ‘patrão’,  trabalhando em

regime de servidão sem nunca a  dívida poder saudar,  enfrentando ainda a ferocidade dos

‘barões’ que tratavam as pessoas piores a cães, uma violência desmedida de grande ambição.

Donos de terras e gente ainda hoje causam aflição, massacrando quem levantar a voz a favor

da liberdade: Chico Mendes é um exemplo dentre milhares de brasileiros que foram abatidos

numa  guerra  insana.  Mas  seu  ideal  renasce  aqui  e  ali…,  fazendo  surgir  tantos  outros

combatentes  que jamais desistirão da liberdade alcançar,  por  isso prosseguimos em nossa

marcha, com paciência e destemor, narrando o passado e o que for possível recordar.

Tais seriam os desafios de mestre Irineu, começar um Trabalho sem despertar a ira

dos  barões  donos do poder,  senão ele  seria  a  presa abatida.  Homem simples  e autêntico,

egrégio de uma corporação militar, tinha com sua experiência, condições para prosseguir na

caminhada,  contudo  sempre  deveria  estar  ciente  dos  desafios  à  sua  frente.  Os  primeiros

tempos foram difíceis, a vida urgia sem parar, necessidades de toda ordem apareciam para ele,

que  era  o  guia,  resolver:  amigos  foram unindo  os  laços  e  entre  todos,  um se  destacou,

merecendo agora que contemos a história: o nome do jovem era José das Neves, comerciante

de Rio Branco, dono de uma padaria. Em 1931 se aproxima da comunidade, toma parte dos

Trabalhos em 26 de maio, se tornando o segundo discípulo do mestre, a partir daí sempre

prestava auxílio doando mantimentos para o grupo, que mesmo estando na capital, era num

local  distante,  ainda  rural.  Seu  gesto  de  fraternidade,  com  certeza,  merece  hoje  nossa

admiração, soube compartilhar o pão de sua prosperidade, inspirando a todos, por um mundo

com um pouco mais de solidariedade.

Outros irmãos que chegaram, vieram trazendo a força de trabalho e de quando em

vez, algum recurso que a todos beneficiasse, erguendo construções, melhorando as moradas.
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Se  pudermos  relatar  alguns  nomes,  fazemos  para  o  bem  da  história,  mantendo  viva  a

recordação dos pioneiros de uma missão, que sempre teve o propósito de testificar o sagrado,

com respeito e reverência à ayahuasca. Como já citado, Germano Guilherme chegou em 1928.

José das Neves em 1931. Também neste ano, Maria Damião, João Pereira, Pedro Marques,

José Afrânio,  José Capanga e  Antônio Tordo; em 1932, Maria  Franco,  Raimunda Franco,

Antônio Roldão, Joaquim Português e Francisco Martins. Em 1934, João Ribeiro. Em 1938,

Antônio Gomes, Maria Gomes, Zulmira Gomes, Guilherme Gomes e Sebastião Gonçalves.

Muitos outros devem ter acompanhado a jornada, mas são estes os nomes registrados nos

anais  da história  e  que tive acesso.  Algumas datas  sofrem pequena alteração nos  relatos,

variando questões de meses, estas informações são as apresentadas num conjunto mais amplo

de depoimentos.

Em 1933 Irineu viveu novo casamento, Raimunda Franco foi a escolhida. De acordo

com os relatos apresentados pelos pioneiros e concatenados por Jairo Carioca, dona Raimunda

era mulher de descendência indígena, todos sempre diziam: “dona Raimunda era mulher de

fibra”,  trabalhava duro na  roça e  acompanhou o início  dos  Trabalhos  com a  “Uasca”,  se

tornou “a pessoa de confiança do Mestre, tudo que ele ensinou ela aprendeu”, conforme relata

Francisco Grangeiro. A Certidão de Casamento do casal está datada no ano de 1937, este

documento é uma preciosidade histórica: apresenta mestre Irineu com «44 annos de edade» e

dona Raimunda com 19 anos. Os nomes de ambos são apresentados com a grafia da letra

consoante ípsilon, “Y”, no lugar da terceira vogal, “I”: «Raymundo» e »Raymunda». Quanto

a ela, seu nome conhecido pela comunidade sempre foi “Raimunda Franco”, filha de Maria

Franco… No entanto,  na  Certidão aparece «Raymunda Marques  Feitosa»,  filha de Maria

Marques e Marcelino Marques.  Porventura,  o  sobrenome “Franco” deveria  ser da própria

mãe, que foi suprimido pelo casamento com o senhor Marcelino. Inclusive, ao que consta,

devido à falta de qualquer registro de depoimentos, ele nunca manteve contato com mestre

Irineu ou a comunidade. Provavelmente nem viveria no Acre, uma vez que também consta na

Certidão, que a senhora Raimunda foi batizada no Maranhão.

Por assim ser, identifico que em meio a tanta gente vivente no Acre, foi justamente

com  uma  jovem  do  Maranhão  que  Irineu  Serra  veio  constituir  seu  matrimônio  mais

duradouro, fator que pode nos demonstrar a força dos elos antepassados do líder com sua terra

natal. O casamento percorrerá uma longa trajetória de vinte anos, algumas testemunhas da

história declararam posteriormente que a Rainha Clara não havia aprovado o casamento, por

isso  no  decorrer  da  jornada,  mesmo  havendo  integração  entre  o  casal  e  a  comunidade

espiritual, havia também sérios conflitos que culminariam com a separação em 1953. Entre as
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testemunhas,  se  destaca  Percília  Matos,  dizendo  que  “a  Rainha  não  concordou  com  o

casamento e sentenciou o mestre a passar vinte anos de sofrimento”. Sua vida pessoal apenas

a ele dizia respeito, aqui busco narrar a história sem nenhum julgamento. Ressalto, apenas, o

fato que durante o matrimônio sua esposa lhe acompanhou em todas as jornadas, sem jamais

existir  um  relato  de  abandono  ou  destrato  com  a  ‘Missão’ –  este  é  o  ponto  que  nos

interessaria: a construção da história desta linhagem espiritual.

Ainda outros discípulos haveriam de chegar. Estes foram os primeiros pioneiros e

principais percursores. Dos demais, alguns chegariam a ter uma influência peremptória na

história da comunidade. O caminho já estava aberto e a terra semeada, um povo se juntando

em busca de uma nova morada, que não seria com as dores do mundo… mas numa morada

celestial encantada pela Rainha da Floresta com as plantas sagradas. Este era o sentimento de

fé e devoção da comunidade ao iniciar os Trabalhos de Cura em 1931: todas as quartas-feiras

eram dias do encontro marcado, com concentração em silêncio, atendendo as necessidades

dos aflitos que procuravam por alguma bênção que pudesse aliviar as dores e acabar com as

moléstias.  Sempre  nos  Trabalhos  de  Cura  estava  mestre  Irineu  presente,  pronto  para  o

Trabalho, com um sorriso no rosto e uma grande educação, seu jeito carismático foi cativando

muita gente, era o nascimento de um grande líder para toda a comunidade. Provavelmente a

quarta-feira foi escolhida em lembrança ao elo com a Virgem da Conceição, quando a Rainha

Clara lhe apareceu anunciando a ‘Missão’.

Dando prosseguimento ao caminho sagrado, mestre Irineu começou os Trabalhos de

Concentração com uma hora e meia de duração aos sábados, realizando palestras com forte

instrução, do sentido da vida à paixão do coração. A tudo, ele aconselhava. Era o nascimento

do  Mestre  Imperador,  um  grande  professor  reconhecido  por  sua  sabedoria,  todavia  sua

formação de guia espiritual percorreria a longa jornada de sua vida, se completando um pouco

antes de sua passagem, conforme veremos no decorrer desta saga.  Suas preleções vinham

antes do Trabalho começar, acompanhavam a vida da comunidade e mais o que sua intuição

lhe mostrasse, rogando pela humanidade tão aflita em convulsão: “ele recomendava em suas

palestras que nós rogássemos também pela humanidade, afastar esses terrores e rebeldias que

estamos  acostumados  a  ver”,  declarou  posteriormente  dona Percília  Matos,  pela  voz  dos

registros de Jairo Carioca e outras fontes mais. Era ampla a admiração, por isso lhe chamaram

de mestre: através da palavra mestre Irineu implantava a tradição, atuando como professor,

ensinando a todos os valores repassados pela Rainha, tanto nos trabalhos espirituais, quanto

na vida em comunidade – uma recordação de José das Neves retrata bem esta condição: “[…]

o nosso trabalho começou como uma aula. Ajunta quatro, cinco meninos, faz uma sala de aula
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e vai ensinando e vai chegando mais crianças. Chegam os ensinos a cada dia que passa, o

professor vai indicando como é, o aluno vai aprendendo a carta do abc”. Mas ainda estavam

longe da tradição que viria a ser chamada de ‘Doutrina da Rainha’. Os Trabalhos eram em

silêncio, quando muito, o comandante solfejava dentro da ‘miração’: assovios dos espíritos de

uma antiga tradição. Aprendeu com os caboclos à herança indígena dos «Íkaros», o saber. O

sopro da vida deveria ser manifesto numa certa ocasião, trazendo fluidos de mundos além,

limpando o ambiente, purificando o paciente da sagrada medicina.

Com o início real de sua ‘Missão’, mestre Irineu recebeu novas revelações, sendo

esta a época de apresentação do primeiro nome atribuído ao Trabalho do Daime: «Centro

Livre». Contudo, muitas mudanças ainda viriam ocorrer, deixando vivo, o nome, na memória.

Centro Livre

Centro livre, centro livre
É preciso ter amor
A minha Mãe que me mandou
A minha Mãe que me mandou

Minha Mãe prenda querida
Minha Mãe prenda querida
Minha Mãe prenda querida

Estou com Vós eterna vida
Estou com Vós eterna vida
Estou com Vós eterna vida

Currupipipiraquá
Eu devo chamar aqui
Eu devo chamar aqui104

«Centro Livre» será o nome espiritual que acompanhará toda a trajetória da tradição,

todavia, não será este, o nome pelo qual a comunidade foi formalmente institucionalizada ao

término final de sua terrena missão. Outros caminhos a história manifestará, o certo é que a

identidade central virá com o novo batismo da bebida ancestral pelo nome de ‘daime’: um

rogativo de paz ao Senhor do Universo. Dai-me era o pedido que o peregrino trazia em seu

coração: “dai-me amor, dai-me amor, dai-me tudo quanto é bom, dai-me o pão do Criador”.

Esta era sua singela oração, ensinando aos seus irmãos a postura de humildade que deveriam

ter perante o poder superior,  que sempre doava a vida pelo sopro divino.  Novamente um

elemento do xamanismo que representa no sopro do ‘Grande Espírito’, o início da vida e de

todos os encantos da sagrada natureza. O verbo era “dar”, a caminhada uma integração nos

104 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 39: “Centro Livre” (p. 48). Disponível
em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CI-
CLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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mistérios  ocultos  da  sabedoria  anciã,  conciliando  culturas  diferentes  em símbolos  e  ritos

sagrados, o ‘Caldeirão da Ayahuasca’ novamente entrou em ebulição, nascia o ‘daime’ do

Daime: novo batismo à bebida ancestral, por uma nova linhagem religiosa, que se firmaria no

tempo, como uma “tradição” de  ‘respeito e valor’. Com paciência, o chefe da ‘Missão’ seguia

os seus passos, aberto aos ensinos que vinham de longínquas esferas.

Na primeira visão com a «Lua Branca», o verbo divino já havia se manifestado numa

súplica de salvação: “Oh Mãe Divina do coração, lá nas alturas, onde está minha mãe, lá no

céu, dai-me o perdão”. Entretanto, será numa nova visão sobre a «Estrela D’água», que o

verbo irá se manifestar com a “glória e graça” da Rainha. Eis o Hino de ‘batismo’ do Daime,

inspirado logo após «Centro Livre»:

Estrela D’água

Vou chamar a Estrela D’água
Para vir me iluminar
Para vir me iluminar
Para vir me iluminar

Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor

Dá licença eu entrar
Dá licença eu entrar
Nas profundezas do Mar
Nas profundezas do Mar

Foi Meu Pai quem me mandou
Foi Meu Pai quem me mandou
Conhecer todos primores
Conhecer todos primores

Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor
Dai-me força e dai-me amor

A Minha Mãe que me ensinou
A Minha Mãe que me ensinou
Conhecer todos primores

Conhecer todos primores
Com amor no coração
Para cantar com os meus irmãos
Para cantar com os meus irmãos105

105 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 41: “Estrela D’água” (p. 50). Disponível
em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CI-
CLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 0 2).
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Para cantar com os meus irmãos numa perspectiva histórica e humana, há outros

elementos que podem ter incentivado mestre Irineu realizar este feito, o primeiro deles seria

trazer um “nome nacional” junto ao ensino de humildade da Rainha, rebatizando em letras da

língua portuguesa, a bebida de ancestralidade indígena, criando novos elos de identidade a

uma cultura nascente, facilitando também a expressão entre a comunidade, que possivelmente

poderia  ter  alguma  dificuldade  na  pronúncia  indígena.  Ainda  nesta  reflexão,  podemos

encontrar  outro fator  de forte  orientação: justamente o preconceito e a  perseguição que a

ayahuasca  já  sofria  com  o  passado  da  colonização:  um  “novo  nome”  poderia  alterar  a

gradativamente a mentalidade,  diminuindo a discriminação. Esta perspectiva não pode ser

negada, ela possui fortes raízes sociais e provavelmente acompanhou as experiências do líder

espiritual, que caminhava carregando no peito um forte clamor por uma inovação, logo, todos

os  elementos  do  passado  devem  ter  alimentado  sua  reflexão,  que  foi  coroada  com  a

manifestação do novo nome a ser eternizado.

Seguindo novos aprendizados, uma grande revelação lhe aconteceu, aquela que seria

a maior de todas, em seguimento daquela primeira… da Virgem da Conceição: se dela era um

filho verdadeiro, era seu legítimo herdeiro, mestre não apenas de homens, mas de um “mundo

inteiro”: era ele Juramidam, o Mestre Imperador – todavia, sua cadeira no ‘Astral’ somente

lhe foi entregue sete dias antes de sua despedida do mundo material. Com Juramidam, um

novo batismo lhe acontece, seu nome vem por divina instrução, completando a ‘Doutrina da

Rainha’ numa missão  de  salvação  da  humanidade  de  seus  pecados  mortais.  Para  melhor

compreendermos este mistério dentro de sua esfera de símbolos e ritos, vamos ainda percorrer

alguns caminhos desta saga, desvelando os segredos do poder de um ‘novo evangelho’ que

estaria por nascer.

3.2 O ‘Santo Cruzeiro’ abre os  ‘Trabalhos do Daime’:  uma nova dimensão à antiga
‘Cruz dos Patriarcas’

A bebida e o mestre receberam nova unção, um batismo renovando as energias do

passado, gerando a identidade da ‘Missão’! Forte clamor para os peregrinos que vinham de

distantes paragens, imbuídos pelo mais autêntico sentimento de fé e devoção, um povo se pôs

ao  Trabalho,  iniciando  na  Terra  uma  comunidade  de  raiz  espiritual:  o  mestre  era  um

mensageiro  das  estrelas,  com  um  caminho  já  predestinado  a  uma  missão.  Nasce  neste

movimento, um símbolo de grande poder, vindo de longínquas idades… Uma cruz de dois

braços abarca o Trabalho, era o Santo Cruzeiro, contendo em sua essência um mistério oculto.
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O símbolo também viveu novo batismo, uma vez que seu nome mais conhecido é Cruz de

Caravaca – donde teria aparecido na Espanha, numa manifestação de ‘Anjos Celestiais’ à

época do domínio muçulmano.

Diz a lenda, que em 03 de maio de 1232, um milagre se manifestou pelas mãos de

dois anjos na cidade de Caravaca. Nesta época, a Espanha estava sob o domínio do Império

Islâmico, reinado que expandiu o poder de Damasco até o Morro dos Pirineus por cerca de

setecentos anos, num domínio que se estendeu entre 711 e 1492. A reconquista da Península

Ibérica ocorreu com a ascensão da Casa de Avis em Portugal e das Casas de Aragão, Castela e

Leão  em  Espanha,  um  épico  que  constituiu  as  monarquias  da  “Idade  Moderna”  nos

respectivos povos de herança lusitana e visigótica. Por todas as intempéries do período, o

domínio islâmico deixou marcas profundas na cultura ocidental, inclusive com a formação de

uma sociedade multicultural  na Ibéria,  reunindo sábios e estudiosos de longas tradições e

diferentes  origens,  por  onde  se  formaram  grandes  ‘escolas  do  saber’,  como  Sagres  em

Portugal e Granada na Espanha.

Elos  culturais  de  diferentes  mundos  germinavam  uma  experiência  híbrida  de

existência, agregando saberes e conhecimentos antes dispersos, num só lugar e ao mesmo

tempo, a exemplo do jogo de xadrez que atravessou as fronteiras da Índia pelas mãos dos

árabes, recebendo nova identidade nos reinos cristãos.  Do mesmo modo, a filosofia grega

penetrou lentamente sua visão de mundo na mentalidade medieval, justamente pelas mãos dos

árabes, já que nesta época, Roma proibia o conhecimento de tais escrituras… símbolos e ritos

de natureza incorpórea, também renasciam em travessias ocultistas de alquimistas e magos:

um mundo se encontrava numa só fronteira, assim novos horizontes eram avistados para o

além-mundo do mar… eram os dias das mil e uma noites! A magia estava no ar… e a beleza

na arte! Entre tantas idas e vindas de saberes, um fato notório também se sobressai: os árabes

dedicavam especial atenção ao comércio e na administração dos domínios, mantendo pelo

jugo da espada, as terras conquistadas. Todos os setecentos anos estiveram constantemente

sob a prova de fogo e guerra, os povos ibéricos almejavam a reconquista das terras, enquanto

o Vaticano vislumbrava a expulsão dos “infiéis”. De tal forma, na mesma época da crônica

sobre o aparecimento da Cruz em Caravaca, Roma começou a organizar seus exércitos para o

ataque à “Terra Santa”, minando o poder do Império Islâmico em sua própria casa – pondo

fim aos sabores e saberes das mil e uma noites: junto das “cruzadas” proclamadas “santas”,

ascenderam-se as fogueiras da Inquisição! A retórica papal  proclamará a  “Reconquista da

Terra Santa”, este será o ideário e esta será a meta de todas as guerras porvindouras em nome

da ‘Cruz’ e do ‘Cristo’, inclusive em Jerusalém, sob a égide do Templo de Salomão.
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Exatamente  dentro  da  polidez  desta  civilidade…  surgiu  a  relíquia  sagrada  em

Caravaca  –  na  mentalidade  medieval:  uma cruz  de  dois  braços  transversais.  Ainda outro

elemento miraculoso é atribuído à lenda, além da insígnia entregue por anjos ser coberta de

ouro e pedras preciosas, sua madeira continha «Lenho da Cruz de Jesus Cristo», a mesma

erguida  no  Gólgota  com o sacrifício  do  Calvário:  por  isso  era  uma relíquia  considerada

sagrada.  No âmbito  da aparição,  o  mito  atribui  o  fenômeno à  fé  do  monge Gines  Perez

Chirinos, feito prisioneiro do «Sultão Muhammad Ibn Yaqub», identificado também como

«Príncipe  Ibn-Hud»  ou  «Abu  Zeyt»,  o  senhor  das  terras  de  ‘Al-Andalus’,  ‘Valência’ e

‘Murcia’, por onde se encontrava a possessão de Caravaca. Certa vez…, o soberano mouro

obrigou o monge a celebrar uma missa católica com tudo o que existia na tradição, este seria

seu  desejo  de  conhecer  a  cultura  do  povo  dominado  e  saber  qual  era  o  ofício  daquele

prisioneiro. Por assim ser, diz a lenda que Gines Perez Chirinos organizou a cerimônia dentro

de um salão no «Castelo de Alcázer» («Alcazar» ou «Al-Ksar»: “A Fortaleza”).

Com o pouco tempo decorrido desde a ordem do sultão, na hora da missa o monge

acabou por ver que faltava o símbolo mais importante: a Cruz! A sentença seria implacável,

quando foi que os dois anjos apareceram pela janela,  portando a cruz de dois braços nas

mãos… anunciando que aquele tesouro era abençoado com a mesma madeira da ‘Cruz do

Calvário’, que recebeu o sangue do Cristo em salvação da humanidade. Por este fenômeno

miraculoso,  o  «Príncipe  Ibn-Hud»  e  os  guerreiros  de  seu  exército  se  converteram  ao

cristianismo romano, libertando os prisioneiros e abandonando a devoção ao ‘Cetro da Lua

Crescente’ do Alcorão, tornando-se devotos da ‘Cruz de Caravaca’ desde então. Doravante, a

tradição teria se estendido por todos os reinos batizados pela coroa de Roma, levando uma

crença movedora às “Cruzadas” pela reconquista da “Terra Santa”, seja em solo católico ou

islâmico. Todavia, este conto só encontrou expressão pelas vozes dos vigários de Roma, sem

nunca ser relatado por qualquer mensageiro do Islã, os tempos eram outros, estavam todos

com as espadas nas mãos! No sentido da narrativa clássica, a força da relíquia atravessou as

fronteiras dos mundos conhecidos, viajando ao leste europeu… Chegando à “Terra Santa”

com a mensagem da vitória dos cristãos, a reconquista de Jerusalém e do Templo de Salomão:

o “retorno do salvador” era a promessa do perdão, seus braços estendidos representavam uma

forte ressurreição! Outros nomes também lhe foram atribuídos, por ora era a ‘Vera Cruz de

Caravaca’, ‘Cruz de Lorena’, ‘Cruz de Borgonha’, ‘Cruz da Rússia’, ‘Cruz de São Miguel’,

‘Cruz Missionária’, ‘Cruz dos Templários’… em cada passagem, uma nova acepção. Mas de

longínquas idades… também se manifestam outras formas de devoção, ainda encobertas por

muitos véus da história.
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Tempos  se  passaram… Porventura,  talvez,  o  símbolo  seja  mais  antigo  do  que  é

possível  conceber  pelas  vias  atuais  da  historicidade.  Pode  ser  que  ao  acaso  de  algum

momento… algum pergaminho volte à tona pelas areias de algum deserto, e assim outros elos

da narrativa possam se reencontrar,  ou mesmo, alguma escavação.  Tudo torna-se possível

perante os tesouros arqueológicos que – vez ou outra – emergem de um passado desconhecido

e distante. Sabe-se pela literatura sagrada de outra cristandade, que desde o mundo antigo esta

cruz era consagrada nos cultos de uma ‘Igreja Oriental’, com símbolos e ritos próprios de uma

magia ancestral. Era o símbolo dos «Patriarcas» da «Igreja Primitiva», na época em que Roma

ainda não havia criado seu sistema de poder, dominando o novo credo pela força do gladie,

lhe atribuindo outros valores em desacordo com a fé da cristandade. Esta “Era” é definida

com o termo usual de «cristianismo primitivo», a fase inicial de uma nova experiência com o

sagrado. Cada comunidade seguia por seus caminhos, sem haver a centralidade de um sistema

político, os bispos eram autoridades perante o seu próprio povo, mas todos eram reconhecidos

pelo símbolo da ‘Cruz dos  Patriarcas’,  a  mesma com os  dois braços  transversais  em seu

mastro. Até mesmo em Roma o sinal ganhou feição, nos tempos dos cultos em catacumbas:

tal é o registro pela imagem de «São Marcelo», bispo de Roma quando ainda não havia o forte

poder de uma igreja. Este tempo era de grande perseguição, Diocleciano era o Imperador, por

suas ordens os primeiros cristãos viravam labaredas nas esquinas da cidade que queria ser

eterna…

Marcelo era o líder de uma comunidade aflita, muitos renegando a fé para não virar

carniça, mesmo sendo romano por nascimento. Na nascente linhagem cristã, se identificou

com uma fonte  de  esperança  e  inspiração,  assumindo em 308 o bispado daquela  cidade,

porém sua liderança foi curta, já em 309 foi preso e condenado a ser cocheiro num estábulo,

ainda  assim,  conseguiu  ser  libertado.  Com  o  apoio  de  Lucila,  uma  distinta  senhora  da

sociedade, ergueu em sua casa um templo em devoção a fé em Cristo, sendo novamente preso

e humilhado, seu templo tornou-se outro estábulo, local que viveu até ser martirizado, morreu

como um herói, por isso como ‘santo’ foi lembrado. Pode ser que pelos ventos do Saara, estas

tradições do passado tenham chegado aos reinos cristãos da Ibéria dominada pelo Islã, muitos

eram os magos e alquimistas que atravessavam as fronteiras em busca de novos saberes. E

assim a história serviu de inspiração para um povo que se via mártir, presos a um sistema de

domínio e opressão106.

106 A literatura histórica registra todos estes fatos, inclusive sobre a antiguidade da ‘Cruz dos Patriarcas’, cito, por
ora, algumas referências que podem orientar as pesquisas afins com maior profundidade: Juan de Robles Corba-
lán, Madrid, 1615 – “Historia del Misterioso Aparecimiento de la Santísima Cruz de Caravaca”; Juan Torres
Fontes, Murcia, 1966 – “Los castillos santiaguistas del reino de Murcia en el siglo XV”; Biagia Catanzaro, Fran-
cesco Gligora, Pádua, 1975 – “Breve Storia dei papi, da San Pietro a Paolo VI”; Elías Hernández Albaladejo y
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Esta narrativa busca os elos de relação e inspiração do mito no culto pelas Américas,

fato que ganhou força logo na época da invasão, os ibéricos movidos pelo sentimento de

vitória dos cristãos, atravessaram o mar e agora empunhavam a cruz e as espadas numa nova

guerra de conquista à «Terra Santa»: os verdes mananciais da terra chamada de anciã. Em

1492 Granada foi  conquistada,  este  era  o último reduto  dos  mouros,  a  vitória  havia  sido

alcançada! Logo em 1494, Cristóvão Colombo chega às praias infindas do Caribe, sua viagem

era o marco inicial de uma grande transformação, não só pela tragédia subsequente, mas por

todas outras mudanças decorrentes: o mundo era uma esfera, eis enfim… a comprovação.

No Brasil, o portador de uma imagem da relíquia de Caravaca, foi Martim Afonso de

Sousa  já  em 1532,  no  início  da  colonização,  acompanhado  pelos  jesuítas  por  ordem da

“Companhia de Jesus”, prelazia pessoal do papa. O símbolo expandiu o mito do milagre entre

os próprios gentios escravizados: era o “estandarte” das «Missões», perpetrando o discurso de

conversão aos “infiéis”. Desta forma, a mesma insígnia por estas terras é nomeada de ‘Cruz

Missionária’, encontrando sua exultação maior na Fortaleza de São Miguel das Missões. O

local ainda hoje guarda na recordação a importância da relíquia, que desde o princípio serviu

à conversão dos guaranis. Contam-se histórias sobre este legado entre as populações nativas e

os  missionários,  que  até  chegaram a  criar  uma  forma  organizada  de  poder,  a  “Terra  da

Promissão” ou “República dos Guaranis”, de acordo com o pesquisador da experiência de São

Miguel das Missões (Baioto, 2005).

O símbolo que lhes era sagrado começou a ser chamado por ‘Cruz de São Miguel’,

inspirando os missionários na catequese do povo conquistado. Quando os jesuítas chegaram,

um mito percorria a região dos guaranis, indo do Brasil e Paraguai, até o Peru e a Bolívia: era

a lenda do «Pay Zumé». No campo historiográfico, este mito ocupa um importante espaço nas

escritas de Sérgio Buarque de Holanda. Quando o renomado historiador analisou os relatos

sobre a “grande estrada” de «Peabiru» ou «Peabiyu», que supostamente ligava a costa do

Brasil até Assunção do Paraguai – o antigo e mítico «Caminho Perdido dos Incas» também

chamado de «Caminho de São Tomé», por conta destas lendas. Vejamos as palavras de Sérgio

Buarque de Holanda em sua obra «Visão do Paraíso»:

Pedro Segado Bravo, Murcia, 1980 – “Historia de la región murciana”; J. A. Melgares Guerrero y M. A. Martí-
nez Cuadrado, Murcia, 1981 – “La historia de Caravaca a través de sus monumentos”; Claudio Rendina, Roma,
1983 – “I Papi. Storia e segreti”; J. A. Melgares Guerrero y Mª Amparo Martínez Cuadrado, Murcia, 1984 – “Las
fiestas de la Vera Cruz de Caravaca. Orígenes, desarrollo, contenido y guia”; José Iniesta Magán, Caravaca, 1999
– “Caravaca de la Cruz a través de sus documentos históricos, siglos XVI-XIX”; Rafael Baioto e Júlio Quevedo,
Porto Alegre, 2005 – “São Miguel das Missões”.
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Mas  se,  em  favor  do  Mairapé,  bem  se  podia  invocar  o  prodígio
sobrenatural das suas origens, a obra incomparavelmente mais famosa
do  São  Tomé  mítico,  no  mesmo  ramo  de  atividades,  prende-se  à
abertura da grande estrada que, saindo da costa do Brasil, se alonga
para o interior até ganhar o Paraguai nas vizinhanças de Assunção; a
mesma que se fizera célebre com as entradas de Aleixo Garcia, Pedro
Lobo, Cabeza de Vaca, e tantos aventureiros castelhanos e lusitanos
durante os dois primeiros séculos da conquista. Chamavam-lhe os do
lugar Peabiru e Peabiyu, por outro nome Caminho de São Tomé ou do
Pay Tumé, que assim também era conhecido o misterioso personagem
(HOLANDA, 1969, p. 111-112).

Os índios de todas essas regiões acreditavam que num tempo antigo, viveu este líder

de grandes poderes, anunciando que após a sua partida, outros viriam trazendo a cruz, este

seria o sinal dos mensageiros de Deus – se assim podemos expressar uma mensagem tão

distante. Este relato, claro… pertence às crônicas católicas, contudo, houve grande integração

entre guaranis e jesuítas à época dos primeiros encontros nesta região, fator que se sobressai

na experiência singular de São Miguel das Missões e Assunção no Paraguai. Entre as crônicas

existentes, conta-se que o nome atribuído ao mensageiro do passado, ora era «Pai Zumé» na

região Sul do Brasil, ora era «Pay Tumé» na região do Paraguai, Peru e Bolívia. Os jesuítas

teriam ficado impressionados com os relatos indígenas, em especial o missionário Antonio

Ruiz  de  Montoya,  que  percorreu  toda  a  região  com a  ‘Cruz  de  São  Miguel’ nas  mãos,

acreditando que o famoso «Pai» do passado, seria o próprio «Apóstolo Tomé», discípulo de

Jesus Cristo. Em uma de suas preleções, datada de 1639, o missionário Montoya registra a

profecia, atribuindo o seguinte discurso ao mítico «Pay Tumé»: “A doutrina que eu agora vos

prego, perdê-la-ei com o tempo. Mas, quando depois de muitos tempos, vierem uns sacerdotes

sucessores meus, que trouxerem cruzes como eu trago, ouvirão os vossos descendentes essa

doutrina”.

A experiência foi tão forte, que uma ‘Missão’ se tornou unidade política: a “Terra da

Promissão”, aonde hoje é São Miguel Arcanjo, e ainda a “República Guarani” em Assunção,

todas elas sempre com a ‘Cruz de Caravaca’ à frente dos ideais. Com o tempo, o intento se

findou massacrado por outros interesses de colonização e catequização. No entanto, desde

então,  a  história  do  «Pai  Zumé»  continuou  a  circular  por  essas  regiões,  dando  maior

simbologia  à  cruz  de  tão  antiga  confissão… mas  agora,  com a  promessa  do  retorno  de

descendentes daquele sagrado mensageiro, com a doutrina de salvação expressa num símbolo

de redenção. Uma antiga oração de cunho popular atribui à ‘Cruz de Caravaca’ milagres de

curas e bênçãos, tal é o efeito da relíquia que penetrou em inúmeras manifestações simples de

romarias pelo sertão do Brasil:
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Saudação Antiga à Cruz de Caravaca

Salve, Santo Lenho, que, pela vontade de Deus, os anjos trouxeram da
cidade de Jerusalém. Salve, verdadeiro Corpo de Deus, que realmente
sofreu na cruz e foi imolado por nós. Salve, Senhor Jesus. Vigiai-me
para  que  eu  cuide  de  minha  alma  e,  livre  das  insídias  do  Diabo,
mereça viver feliz pelo mérito do vosso sangue. Concedei que eu viva
em paz e rogo-vos o perdão dos meus pecados agora e na hora da
morte. Amém. Rezar um “Pai Nosso” e uma “Ave Maria”107.

O que nos diz respeito nesta travessia são os caminhos percorridos pela cruz até

chegar aos seringais da Amazônia… e assim chegar às mãos de mestre Irineu. No Daime

passou a viver um grande poder no rito, uma vez que todo o Trabalho ocorre ao seu redor,

estando majestosamente sobre a mesa em quadrilátero, acompanhado por velas, rosas e outras

flores, à sua frente o Mestre Juramidam a tudo comandando. O símbolo oculto de seu poder

atravessa as comunidades daimistas conferindo a aura encantada de uma missão sagrada… a

‘Missão’ que também se oculta atrás do segredo de Juramidam.

Num plano histórico e  cultural,  a simbologia da ‘Cruz de Caravaca’ permaneceu

ocupando grande posto nas esferas ocultistas de magia na região das fronteiras dos seringais,

quem registra  o  legado  é  Michael  Taussig  em sua  obra:  «Xamanismo,  Colonialismo e  o

Homem Selvagem – Um estudo sobre o terror e a cura». O antropólogo que viveu intensa

experiência em meio à selva do Vale Putumayo na Colômbia,  evoca de lá as recordações

sobre as experiências com o plano suprassensível através da comunhão com o «yagé/yajé» e

outras plantas professoras, sempre trabalhadas em uma atmosfera sagrada pelos naturalistas…

adentrando aos portais do xamanismo, magia, bruxaria e feitiçaria. A busca era pela cura, as

experiências… íntimas, o ato: uma recriação dos espaços de terror e morte. Assim, Taussig

encontrou os livros de magia que circulavam pelas mãos dos iniciados na região de fronteiras

da travessia humana.

Entre as recordações, o autor cita com ênfase o conselho recebido por José García de

um rezador que conviveu nas terras altas de Putumayo: “Compre o livro da magia […] e na

página tal procure o segredo” – qual segredo seria este guardado com tanta reverência em um

livro especial?  O curandeiro dizia  que a  partir  deste  segredo,  tudo poderia  ser  curado ao

conhecer os poderes de uma flor encantadora no combate de todos os males do mundo:

Quando Antonio, o irmão de José García, foi atingido pela doença e se
volvia  em sua cama à  noite,  sem conseguir  dormir,  lutando contra
Satã, emboscado na floresta, o amigo de José García, Luis Alegría, um
migrante  mulato  que  viera  para  a  região,  lhe  deu  um  conselho.
“Ouça!”, disse. “Magia é coisa muito boa. Por exemplo, magia contém

107 Obs.: Citar outras fontes especializadas em corroboração ao registro histórico deste documento.
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um segredo que envolve a flor do allecho. Com essa flor é possível
curar  tudo!  Tudo! Pode-se  curar qualquer  pessoa,  proporcionar  boa
sorte, tudo, enfim. Sim! É uma maravilha!” Foi o que José García me
contou, decorrido muito tempo (TAUSSIG, 1993, p. 261).

O antropólogo prosseguiu em sua investigação, até encontrar numa feira em Puerto

Tejada, um povoado embrenhado nos segredos do Vale Puntumayo. Os tão misteriosos livros

de magia que seu amigo havia lhe relatado, entre eles “A Santa Cruz de Caravaca” e “O livro

de São Cipriano”, fontes de inspiração para tantos aprendizes das artes mágicas e conjurações

poderosas nas fronteiras dos seringais:

Em geral as bancas eram pequenas e os produtos eram simplesmente
colocados  no  chão.  No  entanto,  por  menor  que  fossem as  bancas,
sempre se dava grande destaque aos livros de magia, expostos ao lado
de raízes, cascas, pilhas de enxofre, limalha de ferro e espelhos. Esses
livros eram pequenos,  porém caros.  Custavam o equivalente a dois
dias de trabalho. Tive a impressão de que raramente eram vendidos.
Um que eu via com freqüência era A Santa Cruz de Caravaca, com o
seguinte subtítulo: Tesouro de Orações de Enorme Virtude e Eficácia
para a Cura de todo Tipo de Dores, tanto do Corpo quanto da Alma,
juntamente com Práticas Inumeráveis para Libertar  Uma Pessoa da
Feitiçaria e dos Encantos: com Bênçãos e Exorcismos Etc. Outra obra
de grande aceitação era O livro de São Cipriano. O Livro Completo da
Verdadeira  Magia  ou  Tesouro  da  Feitiçaria  Escrito  em  Hebraico
Antigo, num Pergaminho Entregue pelos Espíritos ao Monge Alemão
Jonas  Sufurino  contém:  A  Clavícula  de  Salomão,  Pactos  de
Exorcismo, O Dragão Vermelho e o Bode Infernal, a Galinha Preta,
Escola de Feitiçaria, O Grande Grimorio e o Pacto de Sangue, a Vela
Mágica para a Descoberta de Encantos, Compêndio de Magia Egípcia
e Caldéia, Filtros, Encantos e Conjuros Mágicos (TAUSSIG, 1993, p.
269).

Por este registro histórico, identifico em minha pesquisa um forte sinal de influência

das tradições de artes mágicas das fronteiras amazônicas na formação cultural do Daime, por

certo, em todas as travessias de mestre Irineu por estas regiões, aprendera mais do que beber

ayahuasca com os maestros vegetalistas. E, com isso, trouxe em sua bagagem, antigos saberes

de símbolos e ritos ocultos de grande representação social no imaginário popular. Ao passo

que a Cruz de Caravaca manifesta-se através de símbolos próprios ao Daime, já traz em si a

experiência  do ‘Caldeirão da Ayahuasca’ em efervescência  cultural  de mundos híbridos  e

pujantes: o Santo Cruzeiro guarda o segredo de Juramidam… mas também guarda a memória

dos antigos curadores e aprendizes das artes mágicas nas fronteiras da travessia humana.

Entre as artes e rezas ensinadas no livro “A Santa Cruz de Caravaca”, uma evoca

com especial atenção os poderes sagrados da relíquia em defesa dos devotos fiéis. Há um

corolário de sortilégios e conjurações rogando pela saúde, proteção e realização… àqueles que
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à cruz misteriosa oferecem a mais pura devoção, eis a oração em espanhol arcaico, dito pela

época medieval:

De esta Cruz soberana oigan, señores, milagros y prodígios com mil
primores;  pues  son tan grandes que no hay pluma que pueda bien
numerarlos. De los cielos bajaron com alegria los Angeles em coros a
conducirla;  y  pues  son  tantos  los  milagros  que  obra,  que  es  um
encanto. Hombres, niños y mujeres llevan consigo la Cruz que fue
bajada del  cielo Empíreo,  para consuelo;  lívranos de las garras del
Dragón fiero. Una mujer afligida se vea em el parto, ponga sobre su
vientre ese retrato; com facilidade esta Cruz amorosa la saca del parto.
Cojos, mancos, tullidos, ciegos y sordos, em la Cruz hallan consuelo
todos; que es tan hermosa que la escogió Cristo para su esposa. Del
cielo  fué  enviada  del  Padre  Eterno,  para  que  conozcamos  el  gran
Misterio que es el que encierra; que así nos conceda Dios em la tierra.
Los  Serafines  todos  cantan  y  alegran  a  esta  Cruz  soberana,  fina
diadema; nuestro consuelo, es el hecho de Cristo. Dichosa, Caravaca,
puedes llamarte, pues goza de los cielos el estandarte, que es la Santa
Cruz donde su vida y sangre dió nuestro Jesús. Todos los caminhantes
y marineros por la mar y caminhos andan sin miedo como se valgan
de llevar em el pecho la Cruz amada. Son grandes los mistérios de esta
relíquia,  y  así  digamos todos que sea bendita;  para  que tiemble el
infierno y la gente que dentro tiene. De muertes repentinas, incêndios,
robos, y otros peligros nos livre a todos la Cruz sagrada que em los
brazos de Cristo fué desposada.

Era  um amuleto  sagrado  revestido  de  grandes  poderes,  cujos  primores  abrem a

oração: os milagres são reverenciados ao mesmo tempo em que evoca os poderes mágicos

para uma gama enorme de necessidades e aflições, este é o sentido maior de um sortilégio ou

de uma conjuração, livrando do mal cada fiel em toda situação. Um amuleto ou uma relíquia

cumpre a função da magia experimental, os adeptos devotam à fé de que a insígnia em si

possui poderes, desde que consagrada com um rito encantado e uma oração sagrada, seus

poderes  se  manifestam no  mundo  fenomênico  alterando  uma  realidade  imprecisa,  eis  os

valores de uma experiência suprassensível.

A oração do livro ainda evoca a origem majestosa de um paraíso celeste, este é o

“Empíreo”  de  sua  sagração:  a  morada  eterna  dos  seres  divinos.  Outras  fronteiras  a  cruz

atravessará no Brasil, encontrando nos ritos de Umbanda o forte elo com os “Pretos Velhos”,

que são os anciãos portadores de sabedoria, uma identidade muito próxima dos ‘Patriarcas’ de

outrora. São tantos caminhos ao encontro de Raimundo Irineu Serra… apenas investigando

cada indício de um passado simbólico e fenomênico, que poderemos ampliar nossa percepção

a respeito da historicidade do mito e do rito. O Santo Cruzeiro na ‘Tradição do Daime’ está

além de uma alegoria, num Hino de autoria do próprio mestre fundador, toda a reverência à

insígnia é destacada com especial devoção, eis a primeira oração que abre os “Hinos Novos”
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– àqueles  inspirados  no  final  da  travessia  humana de  Juramidam,  após  longos  anos  sem

manifestar nenhuma nova canção:

Dou viva a Deus nas alturas

Dou viva a Deus nas alturas
E a Virgem Mãe nosso amor
Viva todo Ser Divino
E Jesus Cristo Redentor

Eu peço a Deus nas alturas
Para Vós me iluminar
Botai-me no bom caminho
E livrai-me de todo mal

Eu vivo aqui neste mundo
Encostado a este Cruzeiro
Vejo tanta iluminária
Do nosso Deus verdadeiro

Esta iluminária que eu vejo
Alegra o meu coração
Estas flores que recebemos
Para nossa salvação108

Enfim… qual mistério abarca o Santo Cruzeiro? Qual segredo abraça os dois braços

do  Cristo  no  Calvário?  Juramidam  vivia  encostado  ao  Cruzeiro… Os  passos  antigos  da

doutrina do “Pai Zumé” e sua profecia de retorno dos descendentes com a mesma cruz e a

mesma  mensagem  de  salvação,  ocuparam  algum  posto  de  relevância  no  imaginário  dos

seringais?  E  com  Irineu  Serra…?  Haveria  o  líder  religioso  aprendido  alguns  saberes

provindos dos  livros mágicos  encontrados por  Michael  Taussig no Vale Puntumayo? Esta

famosa oração da Cruz de Caravaca teria chegado aos ouvidos do mestre fundador? O primor

do ‘Empíreo’ de sua oração lhe foi um rogativo?

3.3 A liturgia da ‘Doutrina da Rainha’: Comando, Hinário e Bailado

Por volta de meados da década de 30, o Hinário da Doutrina começa a nascer, dando

forma ao que antes estava disperso e nome ao que antes era invisível, a profecia da ‘Missão’

parece se realizar na Terra diante dos olhos de toda a comunidade: Cruzeiro Universal foi o

nome escolhido  para  estes  ensinos  coroar,  um Hinário  que  completo  alcança  132 Hinos,

108 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 117: “Dou viva a Deus nas alturas” (p.
154). Disponível em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edi-
ção oficial do CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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cantados nos rituais  mais importantes do calendário que viria ser instituído pelo chefe da

‘Missão’.

O  primeiro  de  todos  foi  «Lua  Branca»,  mestre  Irineu  que  já  havia  recebido  a

inspiração anos antes, somente na Vila Ivonete realizou sua manifestação coletiva, por duas

décadas permaneceu vivo nos segredos de sua memória, com letra e melodia enviadas pela

Rainha, por isso a ela é conferida a autoria, instituindo a visão que na Terra ele havia somente

“canalizado” os ensinos, por isso o termo recebido é presente em todo seu corolário. Antes de

sua manifestação houve um interessante diálogo entre a Rainha e seu aprendiz, marcando o

início da tradição das cantorias coletivas na comunhão do Daime, dizem os antigos que na

miração a Deusa novamente lhe apareceu dando a orientação para que ele cantasse com amor

os ensinos enviados, mas logo Irineu tímido ficou, dizendo à ‘Mãe Soberana’ que não sabia

nem cantar… quando foi que ela ordenou: “abra a boca e cante porque eu estou mandando” –

esta  passagem todos  confirmam,  escutaram do  mestre  Irineu  o  relato,  variando  apenas  a

ordem dos argumentos. Em muitos causos o tempo transforma a narração de quem relata,

ficando também na memória outro dito da Rainha: “Faça o que estou mandando, abra logo a

boca  e  cante”.  Sem  ficarmos  presos  nos  embates  sobre  a  autenticidade  das  narrativas,

compreendemos que em todas há uma fonte de pesquisa, unificando as versões adentramos ao

passado percorrendo os caminhos da tradição oral, repassada pelos herdeiros de acordo com

as forças que operam com as lembranças de um tempo distante,  que fulgura na memória

lampejando contra as sombras do esquecimento. Em todo caso, mudam-se apenas elementos

dos artigos na sentença de uma oração, expressões da língua que mantém na íntegra o mito e o

símbolo de uma ordem sobrenatural para o início de uma cantoria, o rito de uma tradição hoje

mundialmente conhecida.

A passagem da comunhão ancestral da ayahuasca pela comunidade de mestre Irineu

à ‘Tradição do Daime’ é lenta e gradual, quatro anos após o assentamento nas terras, teremos

o grande momento da travessia com a Primeira Formação de Comando e a constituição dos

«Hinários  da  Doutrina».  A Formação  de  Comando  veio  acompanhar  o  crescimento  da

comunidade, necessitando de um ‘centro de direção’, a fim de fazer jus a todas as atribuições

que um comando deve ter num batalhão, os primeiros pioneiros ocuparam o posto central.

Esta  organização  valorizava  a  história  pessoal  de  cada  um,  sua  ‘entrega  ao  Trabalho’ e

também pelas ‘circunstâncias do destino’, pois era direcionada fundamentalmente a partir da

chegada dos membros à comunidade e o encontro com o Mestre Império Juramidam. Uma

hierarquia  de  caráter  militar:  o  comando  era  do  Batalhão  da  Rainha,  logo  sua  esfera  de
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influência nascia dentro do próprio ritual com o Daime, refletindo na organização deste a

partir da disposição dos membros ao redor do Santo Cruzeiro, conforme relatam os antigos:

Os  mais  antigos  assumiam  as  primeiras  posições  nas  fileiras
compostas  seqüencialmente  pela  ordem  de  chegada  na  sessão.
Presidida por Irineu Serra, depois dele, no lado dos homens, vinham:
Germano  Guilherme  e  José  das  Neves,  João  Pereira  e  outros  que
iniciavam a formação das fileiras do lado masculino. Na ala feminina,
dona Raimunda, esposa do Mestre, e dona Percilia Matos, eram quem
encabeçavam  a  formação  das  fileiras,  seguidas  de  Maria  Damião,
Maria  Franco,  Maria  Gomes  e  outras.  Automaticamente,  surgiam
também as primeiras divisões hierárquicas no trabalho: o comandante
masculino Irineu Serra, e o feminino dona Raimunda109.

A respeito dos Hinos, temos uma interessante informação: o Hino que é considerado

o  primeiro  da  doutrina  não  é  de  mestre  Irineu,  mas  sim,  de  Germano  Guilherme.  “Lua

Branca”  permanecera  vivo  em  segredo  na  memória,  sem  jamais  tê-lo  oficialmente

compartilhado  com  ninguém,  portanto  é  de  Germano  Guilherme  a  autoria  do  início  da

Doutrina, por isso “seu hinário ser executado antes do hinário do Mestre Irineu até hoje”,

relata dona Cecília Gomes, esposa de Germano Guilherme na época do acontecimento. Eis, os

versos que traduzem a obra-prima do Daime, Divino Pai Eterno:

Divino Pai Eterno (marcha)

Divino Pai Eterno
O seu mundo veio e formou
E habitou, e habitou
Com toda a criação
Com toda a criação
Com o vosso amor
Deixou e levou
E tão distante ficou
Olhando a sua criação
Com o vosso brilho do amor
Com o vosso brilho
Com o vosso brilho do amor110

Todo o  Hinário  de  Germano  Guilherme será  edificado  a  transpor  a  Doutrina  de

Juramidam com todo  o  esplendor  dos  mistérios  da  ‘Missão’,  o  fato  dele  ser  o  primeiro

discípulo somente contribuiu para o valor de o primeiro Hino ter nascido por tua inspiração,

109 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
110 Hinário “Sois Baliza”,  de Germano Guilherme. Hino nº 01: “Divino Pai Eterno”  (p.  02).  Disponível  em
«http://www.mestreirineu.org/GERMANOpdf.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CI-
CLUMIG – Flor do Céu / De acordo com revisão feita pelo Sr. Luiz Mendes do Nascimento, zelador do hinário”
(p. 01).
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testificando  aos  olhos  da  comunidade  um  sinal  das  profecias.  Jairo  Carioca  testemunha

abertamente o sentido destas palavras ao declarar que o “Divino Pai Eterno” firmava a criação

universal destinada a Irineu Serra, vejamos suas palavras:

Este  hino  firmava  mais  que  nunca  a  criação  universal  destinada  a
Irineu Serra, que começava a formação do seu mundo, a verbalização
do caráter sagrado que o mesmo desejava implantar através de sua
doutrina. Após a apresentação do hino de Germano Guilherme, Irineu
Serra apresentava à irmandade, vinte e dois anos depois, o hino que
fora recebido por ele, em 1912, no Peru: Lua Branca. A música e a
letra continuavam viva em sua memória, numa comprovação divina
do poder e do valor da doutrina que passava a ser implantada. “Foi
quando ficamos conhecendo o seu hino,  Lua Branca,  que ele tinha
recebido no Peru quando a Virgem lhe entregou a Missão”, comenta
dona Percília111.

Prosseguindo  à  investigação,  identificamos  que  em  1934,  após  mestre  Irineu

apresentar  «Lua Branca»,  recebeu a  inspiração de outros  dois:  «Tuperci» e  «Ripi  laiá» –

seguido nos  anos seguintes  por  «Jaci»,  «Formosa»,  «Tarumim»,  «Equiôr»,  «Papai  Paxá»,

«Barum»,  «Marum»,  «Begê»  e  «Princesa  Soloína»,  inscrevendo  um universo  imenso  de

crenças e tradições, muitos de origem indígena, outros de matriz africana, sua raiz natal, mas

sempre contando com o forte elemento da tradição cristã popular. Em 1935 ocorreu o ato

solene  de  celebração  do  ‘Primeiro  Trabalho  de  Hinário’ num  Festejo  de  São  João,  que

aconteceu na casa de Maria Damião no dia 23 de junho: inicialmente “rezaram o terço” às

dezoito  horas,  conforme sua  mãe  Joana  Assunção  Serra  desde  criança  lhe  ensinara,  para

depois o Daime comungar. Cores brancas se destacavam nas vestimentas, alegria no sorriso

estampado  dos  participantes,  era  um momento  histórico  de  integração,  provavelmente  os

presentes sentiam o legado da ‘Missão’… que daquele dia em diante marcaria a história da

ayahuasca, começando novo rito para a bebida sacramental de antiga comunhão.

Neste  momento,  Irineu  já  havia recebido cinco Hinos,  quatro foram cantados no

Trabalho  e  um  durante  a  refeição,  planejada  para  a  meia-noite,  num  momento  de

descontração. De seus companheiros, alguns outros também eram iniciados no caminho de

inspiração, sendo eles João Pereira e Maria Damião. Confiamos à narrativa de Dona Percília

Matos  o  relato  do  evento,  sendo  ela  a  grande  depositária  da  memória  do  passado,  suas

palavras possuem grande valor:

Era 23 de junho de 1935, o Mestre organizou duas frentes de trabalho.
Os homens foram tirar lenha para fogueira, as mulheres, preparar a
ornamentação e uma grande ceia que o Mestre pediu para fazer no
intervalo. Quando foi lá pelas seis horas da tarde, na Casa de dona

111 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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Maria Damião, nós nos reunimos, rezamos um terço, tomamos Daime
e fomos cantar até meia noite. Só tinha oito hinos! Um de Germano
Guilherme,  quatro do Mestre,  dois de João Pereira e um de Maria
Damião. Eram repetidos nessa mesma ordem por toda a noite112.

Estava firmada a origem da “tradição”, o caminho do Daime estava aberto com um

novo ritual louvando ao Deus Onipotente, à Virgem Deusa Mãe, Jesus Cristo Redentor, os

Seres Divinos da Corte Celestial e toda «encantaria sagrada da natureza», com os regentes

naturais da vida, manifestos: «Sol, Lua, Estrela, Terra, Vento e Mar: é a Luz do Firmamento

quem eu devo amar» – declarou o mestre Irineu! Elementos de muitas existências reunidos

numa só expressão de fé por elos distantes. Ali nascia um dos movimentos históricos mais

singulares da contemporaneidade: uma cultura híbrida pelo sincretismo além das fronteiras

suprassensíveis: uma bebida misteriosa guiando a unidade da fé, emergindo do passado, sem a

fronteira do ódio que outrora segregara povos. Grande efervescência havia no ‘Caldeirão da

Ayahuasca’, a pajelança brilhava numa nova direção de Trabalho, transmutando o passado

com os novos elos gerados. Um pouco antes da meia-noite houve o intervalo, com mesa farta

para a alegria de todos, principalmente daquele que plantara as primeiras sementes e agora via

a obra se realizando. A história narrada diz que na mudança do dia, Irineu convocou a todos

para se juntarem ao redor da mesa e o “Hino da Refeição” foi três vezes cantado:

Refeição

(antes da refeição)
Papai do Céu do Coração
Que hoje neste dia
Foi quem deu o nosso pão
Graças a mamãe

Mamãe do céu do coração
Que hoje neste dia
É quem dá o nosso pão
Louvado seja Deus

(após a refeição)
Papai do céu do coração
Que hoje neste dia
Foi quem deu o nosso pão
Graças a mamãe

Mamãe do céu do coração
Que hoje neste dia
Foi quem deu o nosso pão
Louvado seja Deus113

112 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
113 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 05: “Refeição” (p. 11): “Não é cantado
em  trabalhos,  a  letra  encontra-se  no  final  do  caderno  na  pág.  170”. Disponível  em
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Em seguida, foi celebrada uma ceia… sagrada à comunidade! A feliz comunhão de

todo  aquele  banquete  foi  um  momento  especial  de  vitória  para  os  bravos  peregrinos:

alimentos plantados na própria comunidade e outros recebidos por gesto de caridade. Comidas

típicas da região, como pamonha, canjica, mugunzá, banana cozida e um mingau também,

cuscuz e muito bolo de macaxeira, trigo e fubá, ainda pão, leite, café e chá, encontrando na

caiçúma a principal iguaria do manjar: uma bebida feita de mandioca azeda, preparada de

modo especial com leve fermentação natural, dando sustância aos combatentes que o Trabalho

iria continuar, pois quando deu uma hora e meia da manhã, mestre Irineu retomou o Trabalho

até o nascer do dia, com nova comunhão do Daime e muita alegria – não sabemos quais foram

todos os procedimentos, dona Percília Matos declara que houve novamente a cantoria dos

Hinos.  Lamentavelmente,  ainda  não  tivemos  conhecimento  de  elementos  preciosos  deste

momento  histórico,  como  o  número  de  participantes,  a  identidade  dos  presentes  e  quem

acompanhou o mestre até o final de sua terrena missão, e, por consequência, qual influência

teve na formação da tradição.

Este fato histórico ocorreu em 1935, sendo no ano seguinte o início do «Bailado»,

demarcando um batalhão perfilado com marcha coletiva na cadência dos movimentos do mar.

Homens e mulheres na forma de quadrilátero ao redor do Santo Cruzeiro, desenhando no chão

o  símbolo  do  infinito  com  a  dança  de  passos  laterais  para  a  direita  e  a  esquerda  –

posteriormente ganhariam os ritmos de marcha, valsa e mazurca. O Bailado seguia num ritmo

compassado e determinado por um novo agente do ritual, o maracá era introduzido sendo até

hoje trabalhado com o mesmo ritmo pelo mestre Irineu ensinado, pelo menos é isto que se

espera dos Soldados da Rainha, pois este foi o seu pedido. O instrumento de percussão dos

índios foi adaptado, que na mata são todos naturais, chocalhos encontrados na natureza e

assim pouco modificados. No Daime são maracás com esferas de metal, envoltas numa lata

com o padrão de quinhentos gramas (500 g) e cabo de madeira, sendo bem forte seu estrondo,

estando todos juntos na cadência, geram grande harmonia, ordenando o batalhão numa só

direção. Este era o legado do mestre Irineu, que teve muito trabalho para deixar a tradição

firmada,  seus  discípulos  tiveram dificuldade de  assimilar  o  novo ensino,  precisando de o

professor chamar dias marcados unicamente para instruir os modos do Bailado, com homens e

mulheres separados, marcha coletiva e o ritmo que o maracá era tocado. Dona Percília Matos

narrava  as  dificuldades  com precisão:  “Eu mesma muitas  vezes  não tinha  paciência  para

ensaiar e saía da forma. Uma vez eu me irritei tanto, que joguei o maracá na mesa e disse que

não bailava mais”.

«http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CICLU-
MIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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Geralmente  os  ensaios  ocorriam  às  quartas-feiras,  com  paciência  o  professor

ensinava a cada um os passos do Bailado, tocando o maracá para assim ser observado, quando

necessário  pegava  na  mão  do  aprendiz,  com  toda  a  paciência  de  um  sábio  professor,

ensinando também os passos do Bailado. Seus contemporâneos disseram que este processo foi

lento e demorado, mas ele seguia com passos firmes sem desistir da ‘Missão’, esse era um

novo rito  instruído  pela  Rainha  e  todos  deveriam prosseguir  adiante.  Porquanto,  em seis

meses seu objetivo foi cumprido, a maioria estava pronta a dançar com o ritmo da nova

tradição, repassando posteriormente os ensinos aos novos adeptos. Os Trabalhos seguiram na

formação de todo o Hinário por longos anos, acompanhando a jornada dos pioneiros, sendo

sacramentado por mestre Irineu enquanto instruções oficiais da Doutrina, a seguinte ordem:

“O  Cruzeiro”,  de  inspiração  do  próprio  mestre  Irineu,  composto  por  132  Hinos  e

posteriormente  chamado  pelo  autor  de  Cruzeiro  Universal;  “Sois  Baliza”,  recebido  por

Germano Guilherme; “Seis de Janeiro”, recebido por João Pereira; “O Mensageiro”, recebido

por Maria Damião; “Amor Divino”, recebido por Antônio Gomes da Silva. Nenhum outro

Hinário foi reconhecido pelo mestre Irineu, que deixou ao final de sua jornada a seguinte

instrução: “Vou sair daqui e deixar uma doutrina pronta, sem precisar colocar nem o pingo do

i”, conforme relatam Júlio Carioca e tantos outros remanescentes que o acompanharam até os

derradeiros dias de 1971114.

O passo  seguinte  foi  à  formação do ‘Primeiro  Calendário  Oficial  de  Trabalhos’,

seguindo orientação da tradição cristã vigente no calendário gregoriano:

Data do Festival e Celebração

1º – 05 para 06 de janeiro: Dia dos Santos Reis.
2º – 18 de março: Dia de São José.
3º – Semana Santa: Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.
4º – 23 para 24 de junho: São João Batista.
5º – 01 para 02 de novembro: Dia de todos os Santos e Finados.
6º – 07 para 08 de dezembro: Nossa Senhora da Conceição.
7º – 24 para 25 de dezembro: Natal.

Os  Trabalhos  de  Cura  às  quartas-feiras  e  de  Concentração  aos  sábados,  foram

mantidos juntamente às intensas atividades de assistência aos necessitados. Mestre Irineu era

um grande curandeiro que socorria os aflitos que lhe procuravam na agonia das doenças, indo

além do Daime, seu trabalho era de um líder comunitário, ocupando o espaço vazio deixado

114 Obs.: Existe um registro fotográfico disponível de Irineu Serra e alguns dos pioneiros, com exceção de Maria
Damião, que poderia ser acrescido nesta parte. Estarei no aguardo de instruções do professor-orientador e da
Banca de Exame da Qualificação.
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pela ausência do Estado e suas instituições.  Rezava e dava conselhos,  mediava conflito e

realizava batizados, organizava o povo na terra e repartia o pão. Dona Maria Gomes narrava

que “ele cansou de nos dizer e ainda hoje nos diz espiritualmente, que devemos rezar para

alcançarmos os nossos objetivos sem embaraços e nos livrarmos dos males que existem no

mundo terra” – nesta época instituiu um importante elo sagrado, as rezas e orações em três

momentos especiais do dia: seis horas da manhã, pino do meio dia e seis horas da tarde. Um

tempo sagrado à luz solar, um tempo de devoção na luz divinal: eis a manifestação de antigos

saberes, despertando na consciência do líder da ‘Missão’, os elos de unidade e integração com

a natureza em reverência à manifestação da luz. O hino «Seis Horas da Manhã» manifesta

esta herança:

Seis Horas da Manhã

Seis horas da manhã
Eu devo cantar
Para receber
A Meu Pai Divinal

O pino do meio-dia
A luz do resplendor
Eu devo cantar
A Meu Pai Criador

Seis horas da tarde
O Sol vai se pôr
Eu devo cantar
A Meu Pai Salvador

A Terra é quem gira
Para mostrar
Toda criação
A meu Pai Divinal115

Mesmo que poderia haver nesta consagração uma influência católica, que por muitas

vezes culminava com a reza do terço romano às seis horas da tarde,  seu Hino desperta a

ligação ancestral com o Sol, identificado como o Pai Divinal, Criador e Salvador: elementos

xamânicos e pagãos no hibridismo espiritual da experiência amazônica. Assim, a tradição veio

nascendo… mesmo que  posteriormente  sua  expressão  pública  será  formalmente  com um

caráter cristianizado, conforme veremos no Estatuto da entidade a ser criada, contudo sua raiz

é cabocla e de outra natureza diversa daquela de Roma e seus dogmas, logo, podemos desde

115 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 27: “Seis Horas da Manhã” (p. 34). Dis-
ponível em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial
do CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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já refletir  sobre quais os motivos que levaram o pensamento de Raimundo Irineu Serra à

aproximação com o cristianismo romano, sendo que por volta dos anos 30, os conflitos com a

Igreja Católica foram muitos e intensos, uma vez que sua autoridade crescia na região. Todos

ouviam falar daquele homem, mas não era só admiração que ele despertava: a inveja e a ira

lhe causariam aflição. Os poderosos da época viram nele alguma ameaça, assim começou uma

perseguição,  as  elites  locais  temiam  que  seu  ideal  de  repartir  a  terra  para  viver  em

comunidade pudesse abalar as estruturas sociais, levando ao que eles chamavam de revolução,

pois ali existia uma verdadeira cooperativa, sem empregado ou patrão.

A comunidade era um problema que precisava ser eliminado, um exemplo assim não

poderia ser seguido, senão logo ‘viraria moda’ caboclo querer viver sem patrão, a velha sina

da mais fria e violenta forma de dominação, os barões da borracha acostumados a acender

seus charutos nos salões de Paris em papel de moeda… não perdoariam a iniciativa de um

povo que sonhava por liberdade: queimavam cem dólares sem a menor discrição. Contudo,

estes  não  eram os  únicos  inimigos,  outro tão antigo  viria  começar  a  inquisição.  A Igreja

Católica não perdoaria um negro livre que ousava pregar o amor para o mundo transformar, e

também… aquela beberagem era coisa do capeta! Diziam os padres no auge de sua ira: o

preconceito era antigo e a violência contumaz, a invasão europeia teve no Vaticano o principal

artífice,  excomungar  Irineu  seria  necessário  para  exterminar  a  nova  comunidade.  Eram

tempos  difíceis,  não  havia  no  Brasil  liberdade  de  expressão.  A política  era  autoritária,

arrastada por um passado sanguinário e logo em 1937, houve no país a instalação do Estado

Novo, um governo fascista com poder de vida e morte sobre as pessoas que eram julgadas

perigosas. Dois anos antes houve um levante revolucionário despertando a rebelião dentro do

próprio exército  nacional,  com oficiais  de baixa patente  lutando com armas na mão,  este

evento  ficou  conhecido  como  a  “Intentona  Comunista”,  esmagada  pelo  Governo  Vargas.

Porém, gerando o medo de uma grande insurreição, o que viria justificar a força violenta do

Estado  Novo,  pelo  menos  no  discurso  das  elites  dominantes  que  viam  na  ocasião  a

oportunidade para aumentar o próprio poder.

O mundo também continuava no caos, com uma guerra mundial prestes a eclodir,

eram  as  catástrofes  e  os  extremos  do  breve  século  XX.  A Igreja  Católica  começou  na

sociedade acreana uma guerra de perversa perseguição ao mestre Irineu e o “povo do Daime”,

fazendo  uso  de  sua  influência  social.  Aquela  época  era  o  período  de  romanização  do

catolicismo no Brasil,  movimento  liderado pelo Vaticano visando combater  o  catolicismo

popular, por demais ‘pagão’ aos olhos da Cúria Romana. Nas fronteiras dos seringais havia se

instalado  a  Ordem  dos  Servos  de  Maria,  agindo,  sobretudo,  para  institucionalizar  a
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clericalização do catolicismo, retirando da esfera leiga e popular, o comando de celebrações e

festivais,  seja  em Capelas  ou  Romarias,  por  exemplo.  A ordem religiosa  dos  “Servos  de

Maria” era de origem italiana, obedeciam diretamente ao Bispo de Roma e nenhuma outra

autoridade no mundo, tal qual a Ordem dos Jesuítas fora instituída no começo da colonização

com a “Companhia de Jesus”, mas que do Brasil foram expulsos pelo advento do Iluminismo

com os ideais do Marquês de Pombal. A historiadora Rosana de Oliveira analisa o processo de

romanização do catolicismo no Acre, destacando a importância da região devido a grande leva

de migrantes nordestinos devido à exploração da borracha, estes por sua vez… traziam na

bagagem a  herança  cultural  de  uma  nação  chamada  Nordeste!  Vejamos  as  premissas  da

reflexão  no pensamento  da  autora,  que  encerra  em si,  uma análise  bem fundamentada  e

coerente:

Essa  transformação  religiosa  que  viveu  a  Igreja  brasileira,  se  fez
presente no Acre,  representada pela Ordem religiosa dos Servos de
Maria, de origem italiana, que interferiu nas práticas do catolicismo
popular, sem contudo, garantir o controle sobre as manifestações mais
espontâneas da sociedade acreana, que foram sendo reinventadas no
processo de enraizamento pelos migrantes que vieram para o Acre,
tais como: paraibanos, cearenses, pernambucanos, maranhenses e de
outros Estados do Nordeste, que assolados pelo difícil quadro de seca
e  crise  econômica  em sua  região,  vislumbraram a oportunidade  de
enriquecimento  nessa  frente  migratória  que  se  abria,  impulsionada
pela exploração da  hevea brasiliense  a partir da segunda metade do
século  XIX,  conhecido  na  História  como  o  ciclo  da  borracha
(OLIVEIRA, 2002, p. 27-28).

Nas  paragens  dos  seringais,  o  retirante  nordestino  ainda  vivia  um  processo  de

“desenraizamento”, distante de sua terra e de sua gente estavam… na memória sobreviviam às

lembranças dos festejos populares, ladainhas em oratórios domésticos, procissões, romarias…

mesmo sem um padre, os populares erguiam seus altares em devoção aos santos e beatos

nascidos  entre  a  sua  própria  gente.  Estes  elos  de  sociabilidade  haviam  se  rompido  nas

fronteiras da Amazônia, muito em função da própria ausência de família para os retirantes,

acrescida ainda à realidade causticante de isolamento dos seringais, os bravos vagavam sem

‘destino’ em meio ao caos de morte da exploração, pouco da dignidade lhes restava e ainda

assim… o Vaticano vinha lhes impor a “Ordem dos Servos de Maria”, pois era o contexto

perfeito para implantar a romanização do catolicismo. Sobre este ponto, Rosana de Oliveira

ressalta com veemência o ritmo estafante da tragédia humana:

A família  que  promovia  o  compartilhar  das  rezas  não  existia  nos
primeiros tempos da migração; a sociabilidade era limitada pelo ritmo
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estafante  do  trabalho  na  seringa,  que  não  deixava  tempo  para  o
seringueiro se ocupar com qualquer outra atividade, ademais havia a
enorme distância entre as casas dos seringueiros; o deslocamento nos
seringais era controlado pelo seringalista, para viver no seringal era
com um único objetivo, trabalhar (OLIVEIRA, 2002, p. 30).

Tal  era  a  realidade  de  criação  da  ‘Tradição  do  Daime’.  Mestre  Irineu  buscava

manifestar no plano material um pouco da esperança que trazia de sua ‘Grande Revelação’.

Seguia  os  passos  de  uma  experiência  suprassensível,  guiada  pelo  elo  daquilo  que  ele

considerava uma ‘sagrada visão’, ao povo desterrado num degredo sem fim, apresentava a

promessa  viva  de  uma  nova  família,  restituindo  os  saberes  que  outrora  viveram  nas

longínquas areias do Nordeste…

No entanto, sem ao menos imaginar, este sonho se esbarrava no poderio da Cúria

Romana,  que  havia  enviado às  fronteiras  da  existência  no  ‘Caldeirão  da Ayahuasca’,  um

exército de clérigos com a ordem para exterminar todos os vestígios de uma cultura popular.

Decerto, a guerra não seria mansa… Logo os padres começaram a disseminar uma rede de

calúnias e difamação contra o líder daquela comunidade de negros seringueiros e ‘feiticeiros’,

dizendo até que Irineu era grande agitador social e perturbador da ordem pública. Por este

viés de pensamento, o objetivo maior do líder seria começar uma nova emboscada, reunindo

um povo para formar um ‘batalhão’ de famintos, pronto para a guerra. Provavelmente, seus

saberes espirituais já haviam se espalhado, chegando ao ouvido de quem não compreendeu ou

preferiu por conveniência desvirtuar: o povo já dizia que lá na comunidade da Vila Ivonete

havia um batalhão perfilado marchando num só compasso, era o motivo tão esperado para

começar  a  perseguição.  Além disso,  ainda diziam que a comunidade abrigava bandidos  e

forasteiros fugitivos de todos os lugares… e que ele mesmo, o próprio mestre Irineu havia

fugido do Maranhão após muito crime ter cometido.

Não obstante,  o principal  motivo de tanta perseguição,  era  o ódio milenar que o

Vaticano alimentava contra todas as crenças e culturas que não se submetiam a sua “liturgia”,

promovendo  inclusive  as  famosas  guerras  santas,  executadas  com  grandes  requintes  de

crueldades.  A comunidade  imediatamente  foi  chamada  de  terreiro  e  seu  líder  de  preto

macumbeiro, feiticeiro e cachaceiro: toda gama de preconceitos históricos foi invocada e a

guerra oficialmente  deflagrada.  Cabe ressaltar  que a  «Lei  de Liberdade Religiosa»  só foi

aprovada no Congresso Nacional em 1946, após o auge da Era Vargas e por iniciativa de um

deputado baiano da bancada do Partido Comunista Brasileiro, era a voz de Jorge Amado se

levantando a favor  das culturas subalternas que no Brasil  eram perseguidas.  Portanto,  ser

chamado de «macumbeiro» e «feiticeiro» naquele tempo era um perigo sério, podendo chegar
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a sofrer com as penalidades na  Lei  que proibia as formas de cultos afro-brasileiros, como

também a capoeira, que este tempo era clandestina.

Visando  melhor  organizar  sua  comunidade,  mestre  Irineu  instituiu  o  ‘Primeiro

Fardamento’: usando roupas brancas seus discípulos foram identificados, afastando qualquer

possibilidade  de  algum  zombeteiro  alegar  que  daquela  irmandade  faria  parte.  Assim,  a

necessidade trouxe um novo elemento ao rito daimista, com as vestimentas que para muitos se

assemelhavam a roupas de marinheiros: “As primeiras fardas eram umas túnicas de mescla,

uns dólmãs. Tinha um chapéu branco na cabeça. Eram duas fardas: fardamento oficial (túnica

de mescla e calça branca) e fardamento azul (calça de mescla e túnica branca)”, declarou

Raimundo Gomes, um dos herdeiros desta tradição. Um novo e poderoso elo de identidade

cultural  estava  sendo  formado,  para  merecer  aquele  estado,  o  discípulo  deveria  estar

preparado, ser fiel à ‘Doutrina’ em praticar o bem, respeitando as regras e liturgias do novo

rito criado. Na ocasião de confecção das ‘Fardas’, a comunidade contou com sua própria

experiência de trabalho, conforme narra Percília Matos: “Para fazer foi uma festa, a gente se

reunia umas nas casas das outras e íamos fazendo. Nessa época eu já costurava para fora.

Todo mundo queria vestir a farda da Doutrina” – estas recordações se manifestam pelo artigo

de Jairo Carioca, entre outras referências. Em resposta aos ataques proferidos, mestre Irineu

reconheceu publicamente que sua religião pessoal era a “católica” e o Trabalho, do Daime,

uma  simples  doutrina.  Buscando  afastar  deste  modo,  toda  e  qualquer  possibilidade  de

repressão legal ao famoso terreiro. Novamente, a força do sincretismo brasileiro toma lugar

nos cenários da história, proibidos de manifestar a fé íntima, os cativos africanos operaram

uma relação de linguagem e  trocas  simbólicas  com os  elementos  do  mundo dito  cristão.

Procedimento que buscava superar um pouco da dor advinda por sua condição e também

desvelar alguns elos de um «mundo encantado» com referenciais identitários similares aos

cultuados na terra natal.

Num momento de conflito e atrito, surgiu a ‘Nova Ordem de Serviço do Daime’,

pelo  princípio  de  melhor  organizar  a  comunidade  com  a  disciplina  espiritual  de  uma

hierarquia militar, logo, em 1936 a comunidade toma as feições de um ‘Quartel’, o ‘Segundo

Comando’ recebe  a  força  de  um  ‘Batalhão’ com  a  formação  de  um  rígido  ‘Módulo  de

Hierarquia’, destacando por “estrelas” cada patente dos combatentes:

General: seis estrelas.
Tenente Coronel: cinco estrelas.
Tenente: três estrelas.
Cabo: duas estrelas.
Soldado raso: uma estrela.
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O posto de «General» é ocupado unicamente por mestre Irineu em toda «eterna»

jornada do Daime. Em vida ele não reconheceu nenhum outro preparado ou qualificado para o

lugar.  Outros  postos  seguiram  o  mesmo  padrão  de  hierarquia  do  ‘Primeiro  Comando’,

valorizando  a  ordem  de  chegada  à  comunidade  e  o  comprometimento  com  a  doutrina.

Todavia,  lamentavelmente  não  temos  registro  de  quais  foram  os  membros  desta  nova

formação e nem quais patentes cada um ocupou, uma vez que as “estrelas” de fato eram

entregues a cada um. Por algum motivo, a recordação se apagou da memória dos personagens

e o próprio mestre Irineu não fez questão de registrar anos mais tarde. Sabe-se que além dos

conflitos sociais, a comunidade também passaria por sérias dificuldades de conduta anos mais

tarde, como veremos em breve. Talvez por isso o silêncio sobre o passado, com uma memória

que escolheram esquecer. Jairo Carioca elucida o que é possível sobre o novo ‘Comando do

Batalhão’:

Eram considerados como soldados rasos os irmãos que eram recém
chegados na missão. Mais uma vez observamos em suas ordens de
comando  a  valorização  que  mestre  Irineu  dava  aos  irmãos
considerados  mais  antigos.  Dentro  dessa  hierarquia,  sabe-se  que
apenas  mestre  Irineu  utilizava  a  patente  de  seis  estrelas,  era  o
General116.

A Nova  Ordem  de  Comando  foi  aperfeiçoada  na  formação  do  Batalhão,  sendo

constituída uma instância superior chamada por ‘Estado-Maior’ consolidando a formação do

‘Primeiro  Ciclo  Doutrinário’.  O dever  era  trabalhar  a  disciplina da  comunidade,  evitando

conflitos  num  momento  de  guerra  deflagrada  por  poderosos  inimigos,  que  ameaçavam

eliminar toda a beleza daquele sonho. Não há registro ao certo de qual era toda a formação do

grupo na Vila Ivonete e nem se algum “outro elemento” por lá andou infiltrado. Seja de modo

intencional ou mesmo ao acaso. O Acre nesta época era uma grande “terra de passagem”,

aventureiros de todos os matizes buscavam a sorte, alguns com o delírio da riqueza, outros,

com a força do trabalho. Pessoas de todas as «ordens e desordens» sociais haviam chegado à

Missão da Rainha e mestre Irineu deveria trabalhar bem a disciplina, tanto pelo preceito da

evolução espiritual que pregava, quanto pela organização comunitária.

O  ‘Estado-Maior’  cumpria,  portanto,  os  desígnios  da  jornada  espiritual,  seus

membros foram escolhidos pelas forças poderosas do universo suprassensível que regiam a

simbologia da Doutrina: dentro deste parâmetro, a comunidade se fortaleceu e cresceu em

ordem. Novamente Dona Percília Matos registra a história nas imagens de suas lembranças:

116 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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Na linguagem espiritual, significava a reunião de pessoas graduadas,
capazes de transmitir conforto a quem precisa nas sessões e hinários.
Tinham que ser pessoas efetivas, que estavam sempre prontas quando
o  Mestre  os  chamava.  Lembro-me  de  dois  grupos  que  foram
formados: um antes dele sair da Vila Ivonete, outro antes de falecer.
Essas  pessoas  eram graduadas  por  ele  nos  hinários  de  São João e
Natal. Ele escolhia e incluía a pessoa no quadro de estado maior117.

Deste ‘Destacamento’, temos informações que registram o feito. O ‘Estado-Maior’ se

formou com a seguinte constituição entre 1936 e 1945:

General: mestre Irineu – Imperador Juramidam

Estado Maior – Primeira Formação

1º – Germano Guilherme
2º – José Francisco das Neves
3º – João Pereira
4º – Maria Damião
5º – Raimunda Franco
6º – Percília Matos
7º – Antônio Gomes da Silva
8º – Maria Gomes

3.4  Perseguição,  emboscada  e  cerco  armado  à  comunidade  daimista:  estratégias  de
resistência em tempos de ódio

Os  cursos  da  história  ainda  correriam  por  diferentes  correntezas…  por  tantas

venturas já vividas, a jornada do Daime ainda estava no meio da travessia – isto considerando

a presença do mestre fundador em vida. O desafio maior destes tempos seria travado, pois um

vulto de sabedoria assustava as mentes cauiras que dominavam o poder, despertando também

o pavor de nascer um “outro” Antônio Conselheiro, que pouco antes havia liderado Canudos

numa heroica resistência popular, com o mesmo sonho de partilhar o pão e ser feliz aqui na

Terra  –  além  da  simbologia  própria  daquela  experiência  de  contestação  à  República.

Respeitando  as  inúmeras  diferenças  entre  ambos  os  acontecimentos,  resgatamos  essa

lembrança para elucidar melhor a investigação de um fenômeno local que possuía um alcance

maior por seu significado histórico.

Não temos o registro exato dos fatos ocorridos (lamentavelmente perdidos…), mas

sabemos que nesta época um cerco foi armado à comunidade do Daime, alguns causos dizem

que até mesmo fizeram uma diligência militar a casa do mestre Irineu, quando este não se

encontrava lá, agredindo sua esposa e as demais pessoas presentes, derrubando tudo em busca

117 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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de algum indício de crime. Em todo caso, o que sabemos é que a Polícia Militar organizou o

cerco armado sob o comando de um tenente chamado Costa, tamanha foi a guerra promovida

pela Igreja de Roma… se fossem outros tempos, o caminho de Irineu seria a execução numa

fogueira da inquisição de seu “santo ofício”, mas como as circunstâncias eram outras, valeu-

se de sua influência política e social para gerar um estado de ignorância, calamidade e caos,

buscando eliminar a comunidade com as armas oficiais. Esta política de perseguição tinha seu

exemplo na Europa, quando no mesmo período o Vaticano apoiava os regimes sanguinários

de Antônio de Oliveira Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, Benito Mussolini

na Itália e Adolf Hitler na Alemanha: nada de novo havia, portanto, em sua conduta.

O referido comandante do grupo de extermínio, o tenente Costa, nenhum parentesco

tinha com o antigo amigo, primo e compadre do mestre Irineu, André Costa – é importante

que se faça este registro para evitarmos algum mal entendido. Este tenente era um homem

conhecido por sua fama sanguinária de crueldade e truculência, aos olhos do povo era um

assassino de fardas com o poder de matar. Vejamos o relato pelos versos de Saturnino Brito do

Nascimento, que evoca a memória de muitos pioneiros que atravessaram o desafio, inclusive

com a chegada de Antônio Gomes e sua família em 1938:

Em 1938, chegou Antônio Gomes
Aumentando a irmandade,
Com sua numerosa família
Crescia a comunidade,
Era necessário mais terra
Para dar estabilidade.
Foi também um tempo difícil
Toda a fase da implantação
A igreja condenava
Pela discriminação
Incentivando outros grupos
Fazerem perseguição.
Eram muitas calúnias
Lhe acusavam de feiticeiro,
Perturbador da ordem pública,
Um temido macumbeiro.
E a polícia foi fechar
O que chamavam de terreiro.
Um cerco então foi armado,
Pela polícia militar,
Ao comando do Tenente Costa,
Que tinha fama peculiar
De ser truculento e perverso
Com as coisas que ia lhe dar
(NASCIMENTO, 2005, p. 78-80).
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Mestre Irineu honrosamente se defendeu, organizou sua comunidade para resistir ao

ataque.  Com simples armas nas mãos,  protegeram mulheres e crianças e se posicionaram

numa frente de batalha. O possível armamento existente na comunidade deveria ser apenas

armas velhas dos tempos dos seringais, usadas na caça e numa possível defesa de ataques de

feras ou outros inimigos; estes eram procedimentos comuns em toda a região e sem eles os

seringueiros estariam ainda mais desprotegidos naquela grande imensidão de terras e solidão.

Não intento rebuscar a ocorrência, trazendo uma aura de maior heroísmo ao acontecimento, se

existisse algum outro elemento que elucidasse melhor a conjuntura do conflito, narraria por

inteiro. Este era o cenário de uma guerra deflagrada, seria de fato um conflito similar ao de

Canudos na Amazônia brasileira.

 A história da ayahuasca correria pelo curso de outros rios se isto tivesse de fato

ocorrido, mas a experiência na corporação militar valeu ao mestre Irineu a intervenção de seu

antigo  comandante  e  grande  amigo,  o  coronel  Fontenele  de  Castro.  Ciente  dos

acontecimentos, buscou logo resolver a questão, esclarecer a todos que nada daquilo seria

verdadeiro, condizente com o modo de vida da comunidade. Apresentou pessoalmente Irineu

a  toda  ordem  de  autoridades,  assim,  o  cerco  militar  se  encerrou  sem  nenhum  sangue

derramado. Infelizmente,  pouco ou quase nada é relatado deste episódio,  para muitos dos

discípulos dos dias atuais, esta narrativa praticamente nunca é repassada, parece que a história

de uma batalha ainda causa incômodos a muita gente, seriam os passos da travessia humana

um questionamento ao dogma de alguma “divindade”? Seria desonroso ao mestre fundador

ter enfrentado a perseguição e acusado de criminoso? Ou sua resistência não se encaixaria em

novos parâmetros de doutrinação? O que se sabe… na verdade, é que depois… muito tempo

depois,  apenas  a  força de seu caráter  prevaleceu,  encerrando um conflito  desmedido pela

cobiça  e  ambição.  Saturnino  Brito  fez  alusão  ao  ano de  1938… nesta  época  o  Acre  era

governado pelo Interventor Federal Epaminondas Martins, que se retirou do governo com a

queda do Governo Vargas.

Nestes tempos… naquelas mesmas paragens, mestre Irineu firmaria amizade com

uma grande autoridade, o major José Guiomard dos Santos, nascido em 23 de março de 1907

no município de Perdigão, Estado do Rio de Janeiro. O major percorreu carreira militar pelas

fronteiras  transnacionais,  chegando  a  ser  subchefe  da  Comissão  de  Limites  entre  Brasil,

Paraguai e Venezuela, com a ascensão do Marechal Eurico Gaspar Dutra à Presidência do

Brasil  após  a  queda  de  Getúlio  Vargas  em 1945,  José  Guiomard  dos  Santos  é  nomeado

Interventor Federal do Acre em substituição a Epaminondas Martins. A amizade entre o Chefe

de Estado e o Chefe Império Juramidam foi forte e profunda, garantindo ao “Povo do Daime”
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estabilidade e reconhecimento, por estes méritos são muitas as versões que narram o encontro

entre os dois, o que todas apresentam em comum é a ligação através do Coronel Fontenele de

Castro.  Uma parceria  política  nasceria  desde  então,  as  perseguições  se  “acalmaram”:  de

amigo do Interventor, mestre Irineu se tornou seu conselheiro, chegando até mesmo a lhe

atender no ofício de curandeiro. Sua autoridade crescia em Rio Branco, recebendo cada vez

mais  peregrinos  em busca  de cura espiritual  e  saúde física,  a  antiga  comunidade da Vila

Ivonete estava ficando pequena para tanta gente.

3.5 Fim do ‘Êxodo de Juramidam’: a chegada à ‘Terra Prometida’

Novos tempos estavam chegando… também com um crescimento urbano em Rio

Branco, o que não agradava Irineu, buscando no silêncio da mata um templo adequado para

realizar os Trabalhos. Em toda essa situação, a Igreja Católica ainda buscava despertar o ódio

contra  a  ayahuasca,  mas  justamente  pela  força  de  caráter  do  líder  e  a  disciplina  dos

seguidores,  que  demonstravam  serem  pessoas  pacíficas  e  respeitosas,  sem  agressões  a

inocentes ou provocação de brigas,  as autoridades públicas reconheceram se tratar de um

povo que se destacava naquela terra de fronteiras, num tempo distante em que as instituições

eram precárias e mais frágeis que hoje.

Uma grande mudança estava prestes a ocorrer: Irineu Serra deixaria de ser posseiro

ao receber de Guiomar dos Santos uma gleba definitiva de terra num ponto mais distante da

cidade… assim não seria perturbado e nem despertaria a cólera de vizinhos enciumados com

o grande movimento, maior que de muitas igrejas. Esta foi a visão de seu novo amigo, o

próprio  Interventor  Federal  que  também  tinha  a  incumbência  de  povoar  e  organizar  a

‘fronteira’, a fim de evitar uma invasão de povos “estrangeiros”: terra-de-ninguém o Acre não

poderia ficar. Houve uma guerra para a sua conquista, agora seria necessário ocupar de fato o

que já  era  por  ‘direito’,  este  era  o  pensamento  político  do  Estado brasileiro,  que  buscou

através  de  Guiomar  transformar  a  precária  Rio  Branco  numa  cidade-metrópole:  grandes

construções  foram realizadas,  um programa  de  modernização  apresentado  e  um discurso

“civilizador” elaborado. Outras doações de terra aconteceram no período, formando polos de

produção rural, no caso do mestre Irineu, todo o terreno foi transferido para seu nome, o que

possibilitou anos mais tranquilos, recebendo a grande irmandade sem nada cobrar, ocupando a

terra com o ideal de felicidade e vida em comunidade.

A terra já tinha um nome: ‘Colocação Espalhado’. O primeiro ato do mestre fundador

foi realizar um novo batizado, pois ele sabia que ali era a terra prometida para sua ‘Missão’
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firmar, com o primeiro nome de Alto da Santa Cruz sacramentou o batismo, se mudando para

lá com sua esposa, dona Raimunda Franco. Tempos depois haveria de ganhar novo nome, que

até hoje é lembrado: Alto Santo. De início a terra só tinha uma casinha de paxiúba fechada,

muito velha, mas que serviu de abrigo para os primeiros passos. Os pioneiros se recordam que

logo  na  primeira  visita  da  comunidade  em  maio,  o  “tempo  fechou”  chegando  a  maior

tempestade, todos tiveram que passar a noite. Muitos, com medo acreditavam que a casinha

cairia, a voz altaneira do comandante com firmeza ressoava naquele ambiente, dizendo que a

casinha suportaria a tempestade – de tal modo, a chuva passou e nada de estranho aconteceu

na madrugada, nenhum perigo ameaçou a irmandade.

No Alto da Santa Cruz se inicia o Terceiro Período da história do Daime (1945 à

1971), marcado pelos tempos do mestre Irineu presente na expressão da vida material… se

assim podemos dizer. Este período será identificado como a época de institucionalização do

‘rito  de  comunhão  da  ayahuasca’ na  linha  do  Daime,  com a  sistematização  da  doutrina,

abarcando a liturgias, rituais e legalidade – também será o momento das palavras finais de

mestre Irineu, deixando seu ensino firmado com honra e dignidade. Sendo este um momento

decisivo da história,  os acontecimentos são amplos e intensos, recebendo também versões

distintas nas recordações dos remanescentes do passado.

Eis, o hino que abre os Bailados:

Sol, Lua, Estrela (de pé)

Sol, Lua, Estrela
A Terra, o Vento e o Mar
É a Luz do Firmamento
É só quem eu devo amar

É só quem eu devo amar
Trago sempre na lembrança
É Deus que está no Céu
Aonde está minha esperança

A Virgem Mãe mandou
Para mim esta lição
Me lembrar de Jesus Cristo
E esquecer a ilusão

Trilhar este caminho
Toda hora e todo dia
O Divino está no Céu
Jesus filho de Maria118

118 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 29: “Sol, Lua, Estrela” (p. 36). Disponí-
vel em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do
CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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Em 1945 o velho peregrino realizava um grande sonho e bem próximo estava o

Festejo de São João, sacramentando novamente a abertura dos Trabalhos nesta noite, como

ocorrera em 1935. Desta vez seria no Alto da Santa Cruz e seria necessário preparar um local

para realizar a grande celebração. Tempo também não havia para nenhuma construção, então,

mestre Irineu se recordou dos ensinos da Rainha, daquela laranja redonda entregue em sua

mão. Confiou na providência divina e num laranjal o Trabalho realizou, numa noite tranquila,

sem tempestade. Da comunidade presente, houve o relato que tiveram a impressão de estar

dentro de um grande salão, tudo muito lindo, acompanhado por falanges celestiais de seres

encantados. Nesta época o Hinário já estava bastante rico, ocorrendo um ritual de Bailado

com grande comoção do batalhão que via naquela ocasião a confirmação do grande poder da

‘Missão’,  ao  confirmar  com  a  conquista  da  terra  prometida,  os  sinais  da  Virgem  da

Conceição… abençoando seu filho, o Mestre Imperador Juramidam. Dona Percília Matos não

fugindo ao seu trabalho de professora, novamente teceu sua narração eternizando o momento,

conforme nos relata Jairo Carioca:

O trabalho foi realizado em baixo de um laranjal. Como a mudança
havia acontecido no final de maio, não houve tempo hábil para Mestre
Irineu construir um local sede. Foi um trabalho inesquecível, era um
dia muito frio, todo mundo pensava como ia suportar a frieza da mata
naquela noite. Mas nem sentimos o tempo passar, tomamos o Daime e
começamos a cantar os hinos do Mestre, sentindo aquele conforto que
parecia vir de cima. E vinha mesmo, em meio a toda aquela mata,
cantamos como se estivéssemos em pleno salão119.

A ‘Tradição do Daime’ estava formada dentro de uma divina revelação, mestre Irineu

era o escolhido para doutrinar o mundo inteiro: nascia um novo rito da ayahuasca que daria

forma a uma nova experiência cultural de fé suprassensível, expandindo aos centros urbanos

os saberes da floresta. Dentro da tradição havia o Hinário contendo a ‘Doutrina de Jesus’, o

novo batismo da bebida sacramental, um batalhão fardado e perfilado, a terra prometida e o

poder do Santo Cruzeiro!

Aquele período foi marcante também pelo nascimento de outra tradição nos ritos de

comunhão  da  ayahuasca  no  Brasil.  Tempos  antes,  em 1937… chegou  à  comunidade  um

conterrâneo do mestre Irineu que faria grande diferença na história, seu nome é Daniel Pereira

de Mattos, músico e marinheiro de muitos saberes, viria acompanhar as transformações deste

período, primeiro recebendo atendimento na casa de mestre Irineu para depois abrir  nova

linha  de  Trabalho com o Daime,  fundando a  «Capelinha  de São Francisco  das  Chagas»,

também identificada como «Barquinha da Santa Cruz»: após seu falecimento a ‘Missão’ foi

119 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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denominada como «Centro Espírita de Culto e Oração “Casa de Jesus – Fonte de Luz”».

Vindo do Maranhão navegando pelas águas do destino, o bravo marinheiro trouxe uma grande

contribuição  aos  Trabalhos  do  Daime:  as  Sessões  Musicadas.  Até  este  tempo,  o  único

instrumento tocado nos ritos era o maracá metálico. Com a presença de Daniel Pereira de

Mattos houve a introdução de instrumentos de corda, ele mesmo compunha as valsas que

acompanhariam os Trabalhos e posteriormente os próprios Hinos do mestre Irineu: “[…] o

padrinho Irineu mandava o Daniel tocar aquelas valsas dele que eram bonitas. A gente se

concentrava naquela música que ele tocava. Então, era assim que o Daniel participava dos

trabalhos no tempo em que ele estava com o Mestre Irineu”, declara Raimundo Gonçalves,

um dos contemporâneos  deste  momento  que  presenciou a  trajetória  de  Daniel  Pereira  de

Mattos pelo Daime até a abertura de seu ponto de Trabalho.

Quando  chegou  ao  Daime  ele  estava  doente,  sofria  com  o  alcoolismo  (e  suas

sequelas  físicas),  passou  duas  temporadas  com  o  mestre  Irineu  na  comunidade  da  Vila

Ivonete, até reestabelecer sua saúde e prosseguir no caminho espiritual: para abrir a nova linha

de Trabalho, recebeu as bênçãos do amigo, que lhe forneceu o Daime nos primeiros tempos da

Capelinha.

Hoje,  a  ‘Missão’ de Frei  Daniel,  como foi  respeitosamente reconhecido por  seus

discípulos à época de sua passagem (devido à sua ligação espiritual com São Francisco das

Chagas), é uma importante tradição, expressando também uma grande riqueza de símbolos e

culturas  ancestrais.  A abertura deste  rito  se  deu por  nova revelação divina ao seu mestre

fundador  ainda  dentro  do  Trabalho  no  Daime,  sendo acompanhado  de  perto  pelo  mestre

Irineu,  que  pessoalmente  aconselhou  o  amigo  para  seguir  a  diante  com  as  orientações

recebidas, demonstrando a altivez de seu caráter e o grau de seu saber. Raimundo Gonçalves

transpõe novamente em suas palavras a travessia do passado:

O Mestre ia sempre visitar o Daniel, na Vila Ivonete. Quase todas as
vezes que ele ia na rua, passava lá na casa dele. Eles realmente eram
muito amigos. O Mestre Irineu gostava muito dele. Uma das vezes em
que  o  Mestre  Irineu  foi  lá,  o  Daniel  falou  para  ele  que  tinha  um
bocado de gente que vinha procurá-lo para se curar de muitos males.
Então, o padrinho Irineu foi e deu licença para que ele continuasse o
seu trabalho. Por um bom tempo, o padrinho mandou Daime para ele
ajudar o pessoal. É que ficava mais fácil, pois naquele tempo, o Daniel
ainda não tinha como fazer Daime na Vila Ivonete. Ficava muito longe
para o pessoal ir da Vila Ivonete ao Alto Santo, era muito difícil. Foi
dessa  forma que Daniel  começou,  até  que ficou por  conta  própria,
trabalhava com o Círculo Esotérico e fazia cura120.

120 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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Frei Daniel construiu sua casa com grande sabedoria, sem desmerecer seu primeiro

professor, honrando o legado dos ancestrais e semeando esperança por um mundo melhor, por

isso hoje também é reconhecido como mestre de sabedoria: um bom professor. A tradição

implantada por suas mãos atravessou as turbulências finais do século XX sem se macular com

a infâmia de crimes que adentrariam ao século XXI na história da ayahuasca, encontrando na

força de seus herdeiros, um exemplo vivo da ‘Missão’ manifesta, como veremos mais adiante.

Este registro se faz importante na passagem do mestre Irineu, porque marca a trajetória da

própria ayahuasca no Brasil e demonstra a clara percepção de respeito que ele manifestou

pelo nascimento de uma “linha nova” de Trabalho com a ayahuasca. A grande contribuição à

linha  do  Daime  deixada  por  mestre  Daniel  veio  na  musicalidade,  que  hoje  é  uma  das

características de identidade do rito. Os instrumentos eram feitos por suas próprias mãos, pois

era um hábil artesão.

3.6  Discórdia  no ‘Batalhão da Rainha’:  a  suspensão total  de  comunhão  do  daime  e
extinção dos ‘Trabalhos da Doutrina’ 

Com a mudança para as terras do Alto da Santa Cruz, mestre Irineu implantou de fato

um sistema de cooperativa adjunta, organizando o povo trabalhador numa produção coletiva

de mantimentos e outros bens – este processo foi lentamente implantado, pois ainda nos idos

de 1945 deveria recomeçar todo o trabalho… Mestre Irineu em suas palestras ensinava que

felizes  seriam as  pessoas  que  tivessem um pedacinho de terra  para  plantar,  sem precisar

depender de outros para sobreviver, assim ele ergueu a comunidade, sempre se dedicando

pessoalmente à produção, inclusive em idade mais avançada. Mas nem tudo eram flores neste

jardim,  logo no início de 1946,  mestre  Irineu suspendeu todos os Trabalhos com Daime,

marcando nova fase de amadurecimento e reflexão.

Os relatos a respeito deste episódio se encerram no silêncio. Uma época de difíceis

recordações, a memória por vezes se esbarra em dores e dissabores do passado. A lembrança

de alguns fatos pode reviver as mesmas angústias de outrora, talvez,  seja por isso muitos

depoentes escolheram o silêncio, a fim também de evitar que o constrangimento vivido seja

repassado às novas gerações… Ressalvo que estes procedimentos são comuns em todas as

comunidades humanas e não se resume unicamente a comunidade acreana do Daime.

A  investigação  da  memória  histórica  pelos  caminhos  da  tradição  oral  conta,

inclusive, com esta forma de depoimento: o silêncio. Sem meias palavras, o ato de se calar

desvela  a  importância  e  a  grandeza  de  um  acontecimento,  pois  denota  justamente  a
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intensidade dos fatos e sua permanência mesmo em tempos futuros121. Os depoentes são livres

para narrar o que vossas consciências bem escolherem, unindo os fragmentos da história, nos

faz possível tecer a “teia do tempo” também num movimento de interação constante entre

nossas  escolhas  e  reflexões.  Assim  sendo,  o  ato  de  historiar  sempre  é  um  ofício  em

construção, nunca um saber acabado. Lanço aqui algumas flechas, seguindo os indícios que

nos  são  fornecidos  pelo  baú  das  recordações.  Se  o  silêncio  é  imperativo  na  ordem dos

depoimentos, logo compreendemos que o momento não deve ter sido nada amistoso, para

mestre Irineu tomar uma decisão tão séria e profunda, a situação era complicada. O que se

sabe…, foi  que  ele  anunciou  o  fechamento  dos  Trabalhos  por  tempo  indeterminado,  por

ordens  diretas  da  Rainha  Clara,  sua  amada  professora.  Entre  os  “Hinos”  de  inspiração

espiritual, aquele que o líder intitulou “Professor” narra a passagem desta turbulência, sendo a

nós um preciso documento histórico. Registro que paira além de todas as valorações religiosas

intrínsecas, através de sua moral, a sentença é pronunciada: “todos mandam em sua casa, eu

também mando na minha, todos ficam sem aprender, eu fico com a Minha Rainha”. Assim a

ingestão  do  daime  foi  suspenso e  os  “Trabalhos  da  Doutrina”,  extintos;  pelo  menos,  até

segunda ordem da “Rainha”.

Professor

Aqui tem um professor
Que vai deixar de ensinar
Que Ele ensina, ninguém faz caso
E só lêem de diante para trás

Só lêem de diante para trás
Mas Ele não ensina assim
Ele ensina é direitinho
Mas ninguém não faz assim

Se todos assim fizessem
Estavam um pouco adiantados
Eram servos de Deus
E do povo bem estimado

Eu entrei em conferência
Para deixar de ensinar
A Virgem Mãe me disse
Ninguém não pode obrigar

Se ensina, ninguém faz caso
Ninguém trata de aprender
Depois não se admirem
De tudo que aparecer

121 Respeito os sentimentos de todos, sem exceção – meu intento com a pesquisa é elucidar o que for possível de
um passado que fulgura no misterioso espaço da memória.
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Todos mandam em sua casa
Eu também mando na minha
Todos ficam sem aprender
Eu fico com a Minha Rainha122

Analisando toda  a  trajetória,  sabe-se  que  mestre  Irineu  sempre  pregava  sobre  as

raízes  da discórdia,  instruindo que  esta  seria  a  “semente do mal”,  causadora  de todos os

conflitos no ‘mundo da ilusão’. Lá detrás… na implantação do ‘Estado-Maior’, o mestre já

buscava disciplinar a comunidade em busca de uma convivência mais harmoniosa, pode ser

que agora, com a mudança para outras terras, ele vislumbrou a oportunidade de corrigir as

falhas que tanto lhe causavam desgosto. De fato seria uma ocasião apropriada, pois primeiro

se  mudaria  apenas  com sua  esposa,  deixando na  Vila  Ivonete  toda  a  comunidade.  Outro

indício do passado que não deve ser menosprezado repousa justamente neste fato: com a saída

de mestre Irineu da antiga localidade, a irmandade que já vinha passando por sérios apuros,

intensificou  os  conflitos  na  ausência  do  líder,  gerando  um estado  de  calamidade  com  a

discórdia a imperar no espírito de seus discípulos, tal é o teor dos relatos. Isto, para ele, era

inadmissível. Em muitas preleções já alertava sobre o perigo da falsidade, em que muitos

dizem serem irmãos, mas não vivem o caminho da verdade de amor e respeito ao próximo (as

fontes  sobre  estas  preleções  saltam  nas  recordações  de  inúmeros  discípulos,  ganhando

novamente nas palavras de Jairo Carioca, o registro do fato).

Um fator de acentuada relevância se encontra no gesto de ter deixado a comunidade

na Vila Ivonete e se mudado apenas com sua esposa Raimunda Franco, foi neste ano. Desde a

mudança até a suspensão dos Trabalhos, o tempo de reflexão na solidão da mata: por certo

mestre Irineu identificava os problemas humanos que sua comunidade trazia e tinha em mente

que tal situação deveria ser resolvida antes de iniciar a nova jornada. As terras grandes agora

estavam em seu nome, sendo ele o zeloso cuidador, imaginava que ali seu ideal comunitário

haveria de prosperar sem nenhum outro conflito com a sociedade causar, receberia irmãos

apenas  com o amor  de  seu  coração,  sem nada  cobrar,  logo,  esta  comunidade  deveria  se

preparar para que no futuro soubessem do mesmo modo zelar pelo tesouro que agora estava

em suas mãos.

Quem  sabe…  ainda  houve  naqueles  dias,  uma  disputa  pelas  melhores  posições

dentro das terras? Não sabemos explicar, mas todas variantes são possíveis – tudo aponta para

uma grande decepção do líder com sua irmandade, fator que ainda ontem causava vergonha

122 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 81: “Professor” (p. 102-103). Disponível
em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CI-
CLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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aos  remanescentes.  Jairo  Carioca  discorre  sobre  este  episódio,  levantando  também  a

possibilidade de alguns problemas de Irineu Serra com a sua sogra, dona Maria Franco:

Basicamente um ano após sua mudança para o Alto Santo, em meados
de  maio  de  1946,  Mestre  Irineu  seguindo  orientações  de  sua
professora  espiritual,  Clara,  resolve  suspender  todos  os  trabalhos
espirituais  de  sua  missão.  Pouco  se  sabe  dos  reais  motivos  que
levaram Mestre Irineu a tomar essa decisão tão profunda.  Entre os
mais  antigos  seguidores,  falar  desse  assunto  é  uma  lembrança
desagradável. Em nossas pesquisas, o silêncio prevaleceu no momento
da maioria responder, e os que tiverem coragem para falar afirmaram
que além das brigas entre o grupo que em sua maioria ficara na Vila
Ivonete, a sogra de Mestre Irineu, dona Maria Franco, também teria
sido um dos motivos da suspensão da sessão123.

Este momento  é  precioso e  dele  podemos abstrair  uma infinidade  de símbolos  e

significados contidos nas entrelinhas da história, inclusive para nos aproximarmos de modo

mais apurado da personalidade do líder espiritual responsável em transpor a comunhão da

ayahuasca para uma nova era da história. Seu caráter era vigoroso, ao mesmo tempo em que

ele apoiava a abertura de um novo Trabalho, suspendia o que ele mesmo havia começado:

poucos  homens  na  história  demonstraram tamanha  altivez  na  conduta.  Jairo  Carioca  cita

diretamente as “brigas entre o grupo”, a velha sina da humanidade em rejeitar a paz para viver

em guerra – o Trabalho de mestre Irineu sempre foi árduo, mas sem jamais fugir de suas

responsabilidades, em maio de 1946 lacrou o ‘portal’ que a todos iluminava, além de tudo,

esta era a ordem de sua instrutora, a Rainha Clara da Lua de Prata. Foram tempos de angústia,

sem  demonstrar  fraqueza,  mestre  Irineu  permaneceu  com  sua  esposa  nas  novas  terras,

deixando a comunidade isolada na Vila Ivonete, sem comungar o  daime  ou realizar outros

Trabalhos, suas atividades de curandeiro rezador, provavelmente devem ter continuado em

assistência  a  quem o procurasse,  mas  as  terras  eram distantes  e  também isoladas,  donde

acreditamos que de certo houve uma queda nos atendimentos.

Seu  dever  era  doutrinar  o  mundo  inteiro,  começando  primeiro  com  os  seus

discípulos.  Nesta  época,  Maria  Damião  já  havia  falecido,  estando  presente  dos  antigos

pioneiros: Germano Guilherme, José das Neves, João Pereira e Antônio Gomes. Este último

havia percebido a situação e antes da suspensão começar, anunciara num Hino: “A sessão

estando fechada, estamos fora do poder, estamos dentro do clamor, para todo mundo ver”. A

par  deste  tesouro  histórico,  que  desvela  em  muito  os  segredos  de  silêncio  do  passado,

compreendo que a ação do mestre Irineu era educativa, a disciplina mais rígida que o General

Comandante poderia aplicar.

123 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018
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Antônio Gomes compreendeu este processo, estavam todos fora do poder e dentro do

clamor…  para  todo  mundo  ver!  Este  discípulo  que  um dia  chegou  doente  na  ‘Missão’,

sofrendo com as moléstias de tormentos mentais, agora via a sua frente o dever de trabalhar

na correção dos desvios da comunidade, começando uma grande peregrinação alertando os

irmãos  sobre  aquela  realidade.  Antônio  Gomes  marchou  a  cavalo,  indo  de  casa  em casa

“pedindo aos irmãos que se humilhassem e pedissem para o Mestre abrir a sessão”, conforme

relata Lourdes Carioca, a par dos depoimentos que recebeu nos anos 60 (registrado por Jairo

Carioca).  Seu  movimento  foi  forte  e  seu  clamor  ouvido,  a  comunidade  se  mobilizou,

humilhando-se perante o Mestre Imperador.

Esta foi sua última missão em Terra, Antônio Gomes partiu sem viver a retomada dos

Trabalhos: em 14 de agosto daquele ano faleceu, sendo acompanhado de perto pelo mestre

Irineu. Em sua última conversa com o velho professor, pediu que ele ficasse responsável por

sua família. Um antigo Hino de sua inspiração, em tese já anunciaria o pedido, registrando

também, o momento quando toda a família Gomes chegou à ‘Missão’: “Eu aqui em vossas

mãos  eu  cheguei  já  quase  morto,  eu  aqui  a  vós  me  entrego  junto  com minha  família”.

Acompanhando o amigo em seu momento final, mestre Irineu cantou pela primeira vez o

Hino “Só eu cantei na Barra”:

Só eu cantei na Barra

Só eu cantei na barra
Que fiz estremecer
Se tu queres vida eu te dou
Que ninguém não quer morrer

A morte é muito simples
Assim eu vou te dizer
Eu comparo a morte
É igualmente ao nascer

Depois que desencarna
Firmeza no coração
Se Deus te der licença
Volta à outra encarnação

Na Terra como no Céu
É o dizer de todo mundo
Se não preparar terreno
Fica espírito vagabundo124

124 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 74: “Só eu cantei na Barra” (p. 94). Dis-
ponível em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial
do CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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A morte é muito simples, é igual ao nascer…125

Se  por  acaso…  alguém  que  venha  acompanhando  nossa  travessia,  arguir  neste

momento se o ato de Irineu Serra foi de extremo autoritarismo, ressalto que não cabe ao

narrador questionar tal mérito, uma vez que os «contadores de história» não julgam o passado

no ofício de historiá-lo. Tampouco, tenho elementos suficientes para compreender todas as

tramas deste processo sobre as matrizes da discórdia que arruinava a comunidade, levando o

‘Mestre’ a suspender os Trabalhos. Destarte, analisando o ocorrido dentro de seu quadro de

significados simbólicos, identificamos o fato de que mestre Irineu era o chefe do Terreiro,

precursor, idealizador e fundador da ‘Missão’. Sendo dele a responsabilidade direta por todos

os acontecimentos, inclusive, por extinguir os Trabalhos por inteiro, se esta fosse a orientação

que  sentisse  em  sua  percepção,  vinda  dos  planos  sagrados  através  das  revelações:  se  o

Batalhão estava em guerra interna, que fosse todo dissolvido! Esta era a visão em questão.

3.7 A construção do ‘Alto da Santa Cruz’: reabertura dos ‘Trabalhos’ e retomada do
daime

Após a tempestade, veio o tempo da bonança – a construção do Alto Santo: sede dos

Trabalhos no Alto da Santa Cruz e também morada derradeira de mestre Irineu no mundo

Terra. O ano era 1948, dois anos já haviam se passado e neste ínterim, os Trabalhos de Cura e

os Hinários Oficiais continuaram acontecendo no laranjal. Esta sede foi um grande casarão de

madeira  construído  no modelo  de  “quatro  águas”,  trazendo  resistência  à  obra  ao  mesmo

tempo em que representava os quatro ventos cardeais e as quatro direções da cruz sagrada,

pela  simbologia  litúrgica  da  doutrina.  A  construção  foi  um  fator  de  união  para  toda

comunidade,  fortalecendo os elos de trabalho em irmandade:  primeiro veio à  ordem para

retirada da madeira na floresta, depois sua preparação e por fim a construção, conforme relata

Raimundo Gonçalves por Jairo Carioca: “Passamos uma porção de dias nessas matas tirando a

madeira que o mestre havia pedido. Também trabalhei na construção, o mestre estava sempre

125 E o nascer, também seria muito simples, igual ao morrer? – eis que humanidade sempre adorou percorrer a
travessia de tais confabulações… O pior – ou melhor – é que ninguém, factualmente, será capaz de ter certeza
empírica sobre alguma dessas confabulações, tampouco, ainda tenha sido capaz de convencer a outrem por mei -
os comprobatórios de suas acepções/visões. Porquanto, pondero que entre a Fé (Mythus) e a Razão (Logos), vejo
a grande potência que a  Imaginação traz e guarda do Tempo (Aeon) – por referência às formulações Spinoza
(1973), Schopenhauer (2015) e Nietzsche (2006) a respeito deste último conceito e suas relações com os dois an-
teriores. Por esta categoria de pensamento voltado à imanência, a Vontade se faz enquanto “força” ou “potência”
capaz de perfurar as barreiras entre Mythus e Logos num só instante, desde que este seja repleto de intensidades
com o potencial de fazer uso da Imaginação ao mesmo tempo em que sistematiza e articula a Fé e a Razão em
um “Novo Aeon”, isto é, no Aeon de um novo tempo (Era). Ademais, o comum é que a dúvida acerca da morte
nos acompanhe, infalivelmente, até quando não mais nos lembramos dela, até nossa “Última Hora”.
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à frente de tudo, tinha muita força, colocou essas balizas do casarão praticamente só”. Através

do casarão a comunidade deveria compreender o sentido de união, este era o espírito que

mestre Irineu orientava as ações e manifestava com seu exemplo, o caminho a ser seguido.

Sua liderança sempre calcada na participação ativa em todas as frentes de trabalho, por isso a

recordação  viva  de  Raimundo  Gonçalves  que  o  próprio  ‘Mestre’  colocou  as  balizas

praticamente só. Na entrada havia um amplo salão destinado à realização dos Trabalhos, ao

lado ficavam os  dormitórios,  uma grande cozinha  ao fundo,  junto  de um espaço que foi

denominado  por  ‘Gabinete  do  Mestre  Irineu’,  local  usado  por  ele  em  reuniões  com  a

comunidade,  recebimento  de  visitas  e  armazenamento  do  Daime.  Francisco  Grangeiro

descreveu um pouco desta utilidade: “Ele atendia a todo mundo naquele gabinete, passava de

horas conversando e aconselhando a gente”.

Aos poucos a comunidade foi se mudando para o Alto da Santa Cruz, a travessia pela

estrada era demorada e complexa, necessitando passar por dentro de um Quartel do Exército.

Dos anos 50 até o início dos anos 70, o local se transformaria num grande polo de produção

agrícola com uma pequena atividade de comércio e pastoreio, garantindo a subsistência das

famílias  e  ainda  excedentes  vendidos  no  comércio  de  Rio  Branco.  Seriam  muitas  as

transformações vividas nesta reta final, o velho peregrino com saúde de ouro prosseguia firme

no  comando,  vendo  aos  poucos  seus  primeiros  companheiros  se  despedir  deste  mundo.

Primeiro foi Maria Damião em 1942. Depois Antônio Gomes em 1946. Neste momento, João

Pereira em 1952. A ‘Tradição do Daime’ já apresentava seus heróis, antepassados valorosos

que se entregaram à ‘Missão’ com amor e dedicação. Esta era a visão de um povo sofrido e

perseguido. Além dos trabalhos de organização da cooperativa adjunta na terra, a década de

50  será  marcada  por  alguns  fatores  singulares  na  história  de  vida  do  mestre  Irineu:  sua

separação com Raimunda Franco em 1953; novo casamento, agora com Peregrina Gomes em

1956; e a viagem de retorno ao Maranhão em 1957 cerca de 40 anos após sua partida. Aquilo

que  é  da  vida  pessoal  do  personagem,  cabe  a  nós  apenas  narrar  sem nela  nos  misturar,

inclusive, em respeito ao direito dele ser humano – prisma central desta investigação.

A separação com dona Raimunda com certeza deve ter sido motivo de clamor na

comunidade, já eram vinte anos de convivência em todas as situações, mas sem se deixar

levar  pelos  ditames  do  senso  comum,  mestre  Irineu  prosseguiu  o  Trabalho  com «cabeça

erguida» e a «humildade» que lhe cabia. Buscava diferenciar as esferas de vida pública e

privada,  por  mais  que  elas  se  inter-relacionassem  na  experiência  de  uma  comunidade

espiritual. Apenas no sentido de tomar nota sobre alguns registros do episódio, cumprindo o

dever de um narrador, ressalvo os depoimentos de alguns contemporâneos. Dentre eles, o de
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dona Percília Matos em sua declaração de que muitos dos conflitos existentes ocorriam por

causa de ingerência da sogra, Maria Franco, que em tudo intrometia: “A mãe dela se metia em

tudo que o mestre determinava, era uma perturbação na vida dele”. Os remanescentes desta

época concordam que por livre decisão Raimunda Franco partiu para São Paulo com a mãe,

sem ter se queixado que foi ofendida por mestre Irineu.  Antes da partida,  seu esposo lhe

garantiu  certa  segurança,  reunindo  uma  considerável  quantia  financeira  com  a  produção

agrícola, agradecendo, do mesmo modo, os anos em sua companhia: registra-se que o casal

não tivera filhos. Não há informações precisas de qual rumo tomou, não havendo registro de

um retorno ao Acre ou outra forma de contato com Irineu Serra.

Na comunidade do Daime prevaleceu  um preceito  que  a  Rainha  Clara  não  teria

aprovado o relacionamento, sentenciando Irineu a vinte anos de dificuldades no casamento.

No decorrer dos anos seguintes, a comunidade crescia com novos habitantes, trabalhando em

cooperativa e realizando os Trabalhos do calendário oficial. Dona Percília Matos se mudou

para o Alto Santo, a sede central, passando a liderar o ‘Comando Feminino no Estado-Maior’,

além de exercer as funções de uma governanta, em serviço também de secretária pessoal do

mestre Irineu. Acompanhava o registro das produções agrícolas, copiava os Hinos recebidos e

toda  ordem de  necessidades,  experiência  que  fez  dela  uma grande  testemunha  ocular  da

história. Nesta época, mestre Irineu realizou a adoção de duas crianças, Paulo Serra e Marta

Serra, filhos de José das Neves e Cecília Gomes. O garoto recebeu o nome em homenagem ao

padrinho de Irineu que o educou no Maranhão. Os dois infantes cresceram na comunidade,

recebendo do líder espiritual o amparo de um pai. Três anos havia se passado desde a sua

separação, não se sabe se houve algum outro relacionamento neste período, até que em 15 de

setembro  de  1956  ocorreu  seu  casamento  com  Peregrina  Gomes,  neta  de  seu  antigo

companheiro Antônio Gomes, filha de Sebastião e Zulmira. Jairo Carioca narra que desta vez,

seguindo  as  orientações  da  Rainha  Clara,  mestre  Irineu  teve  mais  cautela  na  escolha,

procurando uma pessoa que seria a herdeira de seu legado espiritual: “Na verdade, com 64

anos de idade, sabia que deveria escolher para sua companhia aquela que seria herdeira de

toda a sua fortaleza de ensinamentos”. Por esta visão de mundo, Peregrina Gomes vinha de

boa família e era uma moça direita, nascida e educada na comunidade.

De  acordo  com  as  informações  registradas,  primeiro  mestre  Irineu  observou  o

comportamento  da  moça  de  17  anos  de  idade,  indo,  em  seguida,  pedir  a  mão  dela  em

casamento à sua mãe: “Foram meses de observação até ele ter a primeira conversa com dona

Zulmira”, relata dona Percília Matos. A família logo aceitou, sentindo grande honra de se

integrar diretamente à mesma família do mestre fundador, sua mãe agiu como intermediária
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até que pessoalmente mestre Irineu conversasse com a moça, pedindo sua mão em casamento.

No que relata a própria dona Peregrina Gomes nas mesmas páginas de Jairo Carioca: “Ele me

perguntou se eu aceitava casar com ele e eu disse que sim. Se fosse de acordo com minha

família”.

O  casamento  foi  um  evento  histórico  na  comunidade,  iniciando-se  com  uma

cerimônia religiosa e depois o registro civil, acompanhando uma grande festividade de três

dias  de  celebrações,  com muita  alegria,  música,  dança  e  uma  mesa  bem  farta  –  muitas

autoridades  do  Acre  estiveram presente  cumprimentando  o  velho  Irineu  por  mais  aquele

momento. Peregrina Gomes Serra, agora era este o seu nome, escolhida a ser herdeira por

direito  de  um grande  legado,  seguindo  ao  lado  do  ‘Mestre’ por  mais  quinze  anos,  com

dedicação  ao  aprendizado  espiritual  e  todas  as  responsabilidades  de  ser  sua  esposa.

Recepcionando visitantes e convidados, cuidando da lavoura e zelando do grande casarão, eis

os relatos dos que conviveram na comunidade. Dona Percília Matos continuou na liderança do

Comando Feminino,  governanta  e  secretária,  era  uma senhora  de grande experiência  que

deixaria à jovem garota, um forte exemplo. Ressalto que qualquer outro fator ou elemento que

pudesse entrar em debate sobre este evento, não nos diz respeito, sendo do casal, a história

pessoal. Ainda hoje, no momento desta escrita, dona Peregrina encontra-se viva e dirigente do

CICLU, é respeitada por seus discípulos e amigos como “Viúva do Mestre”, a qual, declara

que entre o casal, não houve conjunção carnal.

3.8 O retorno de mestre Irineu ao Maranhão: o (re)verso da ‘Diáspora Nordestina’

De todas suas realizações, mestre Irineu guardava um antigo intento, retornar a terra

natal de seu nascimento! Este feito se concretizou em 13 de novembro de 1957, juntando as

economias de seu trabalho partiu num navio rumo ao Maranhão. A comunidade existia em

cooperativa, com cada um auxiliando o outro nas necessidades, dona Peregrina Gomes Serra

acompanhou a lavoura da família, recebendo provavelmente alguma ajuda dos companheiros.

No comando dos Trabalhos espirituais  houve a nomeação de José das Neves e Raimundo

Gomes, que realizariam as atividades normais previstas no calendário, além de dar apoio a

todos necessitados. Foram três meses de viagem, toda ela realizada em navios, seja em águas

doces  ou  salgadas.  Uma  viagem  profunda  ele  deve  ter  realizado  no  balanço  das  águas,

viajando nas recordações de distante passado, se lembrando do garoto que um dia partiu do

Maranhão rumo ao desconhecido e agora retornava o mestre de uma sagrada missão. Como
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estaria  sua família? Qual seria  a recepção que teria? Iria ele compartilhar os segredos da

Rainha?

Ao  chegar  a  São  Vicente  de  Ferrer,  sua  amada  mãezinha  já  havia  partido…

encontrando um irmão seu, José, que lhe deu as notícias da família. Seu padrinho estava lá,

firme e forte no posto de ancião, por todos os lados, muitas crianças de sua descendência.

Irineu Serra aproveitou sua permanência para resgatar os antigos elos de sua união, três meses

foi o tempo em que esteve no Maranhão, não sabemos se houve encontro com aquele antigo

amor, a moça de seus sonhos que um dia se apaixonou, também nesta época muita água já

tinha corrido pelos rios da vida, ela por certo era uma senhora, provavelmente mãe de família,

se não até avó. Dos antigos desafetos, também não tivemos relatos, muito tempo passado,

toda ira já deveria ter evaporado.

Algo interessante, ou intrigante, nesta história, diz respeito à temporada de Irineu

Serra sem dar notícias. Permaneceu no Maranhão em silêncio, sem nenhum contato com o

Acre, deixando a comunidade aflita com forte preocupação; os meios de comunicação eram

precários, mas, talvez, ele tenha resolvido “pregar uma peça” em toda à gente. Quem sabe, já

a preparar o caminho para o dia de sua ausência definitiva do «mundo da ilusão». No Acre,

membros da comunidade temiam por seu desaparecimento, uma morte sem notícias seria um

forte tormento. A ‘Missão’ não poderia acabar assim…, este era o pensamento de muitos. Por

lá realizaram até “Sessões de Procura”, almejando informações sobre o líder e seu paradeiro

nos planos invisíveis com a comunhão do daime, conforme relata Jairo Carioca. Não se sabe

quais foram os resultados práticos ou se haveria possibilidade de algum, nisto. Apenas que

houve  desentendimento  no  grupo  quanto  a  esta  questão:  alguns  não  aceitavam  o

comportamento destes, que eram classificados ora como fracos, ora como medrosos – ou algo

do gênero. A aflição só acabou quando mestre Irineu desembarcou no porto de Rio Branco no

dia 13 de fevereiro de 1958. Em sua companhia trazia três jovens sobrinhos: Daniel, João e

Zequinha. De acordo com as informações relatadas, no Maranhão ele não comentou sobre o

Daime/daime,  dizendo  apenas  que  tinha  organizado  uma comunidade,  conforme declarou

mais tarde seu sobrinho Daniel Serra: “ele não falou do Daime, disse apenas do trabalho que

tinha com um grupo no Acre”.

Quais motivos o levaram a tomar esta decisão, não sabemos. Todavia a perseguição

religiosa provavelmente deveria ter  sido a principal razão, preferindo rever a  família  sem

causar nenhuma polêmica. Contudo, sabemos que ele tinha uma relação bem próxima com

seu padrinho e com este  pode ter  comentado,  considerando que era seu pai  de criação e

sempre lhe depositara respeito e admiração. Seus sobrinhos contaram que na viagem de volta,
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Irineu  Serra  passou  praticamente  todo  o  tempo  sentado  na  proa  do  navio  em  profunda

concentração. Era o mestre que via o destino sem perder a direção: o mar e toda sua forte

energia eram de grande importância em sua vida e devoção, representando na floresta e no

além…, «a encantaria das águas sagradas». Os meses de retorno devem ter sido de intensa

viagem, em planos ‘físicos e astrais’, com profunda reflexão sobre os rumos de sua ‘Missão’.

Nas ondas do mar sagrado, um verso ficou gravado em sua percepção, manifestado no Hino

“De Longe”, que é uma assinatura de sua biografia:

De Longe

De longe, eu venho de longe
Das ondas do Mar Sagrado
Para eu conhecer os poderes
Da Floresta e Deus amar

Eu sigo neste caminho
Ando nele dias inteiros
Para eu conhecer o poder
E a Santa Luz de Deus verdadeiro

No poder de Deus verdadeiro
É preciso nós ter amor
Nas Estrelas do firmamento
E em tudo que Deus criou126

Ao retornar ao Acre houve uma grande festa de recepção, a comunidade saudava o

mestre que retornava após tanta aflição. Estava tudo certo, ele, com o sorriso altaneiro de

sempre, perguntava porque haviam se preocupado e que todos deveriam ter maior confiança

no Mestre Imperador. Já que logo ele não partiria assim, deixando a ‘Missão’ inacabada: de

acordo com os ensinos da Rainha, faltava ainda muito Trabalho. Em verdade, o momento final

estava chegando, os anos seguintes seriam dos últimos ajustes, institucionalizando o culto

criado. Muitos discípulos chegariam durante a década seguinte, eram os anos 60 de intensa

transformação – um mundo girava… mas o caos continuava. Registra-se que após seu retorno

houve a mudança na Farda do Batalhão, principalmente no feminino. Em pesquisa sobre as

matrizes culturais da Baixada Maranhense, identifiquei uma semelhança muito próxima destas

vestimentas com a de mulheres participantes da Festa do Divino Pai Eterno127.

126 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 110: “De Longe” (p. 134). Disponível em
«http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CICLU-
MIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
127 Em diálogo com o professor Sérgio Ferretti e a professora Mundicarmo Ferretti em janeiro de 2017 [com re-
gistro de áudio], recebi preciosas instruções a respeito desta influência, as quais, tenho como perspectiva traba-
lhar de modo pontual noutras escritas – artigos e afins.
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TTRAMA RAMA IVIV
TEMPO DE PENITÊNCIA:

UMA ‘BARCA ENCANTADA’ QUE NAVEGA ALÉM-MUNDOS
1930 – 1958

4.1 A ‘Barquinha da Santa Cruz’ nasce na ‘Capela de São Francisco das Chagas’

A história da Barquinha da Santa Cruz começa de modo singular, marcada pelos elos

de amizade, fraternidade respeito entre dois homens, que fizeram a si como sujeitos de um

processo histórico  inovador  e  crucial  para  as  antigas  tradições  caboclas  de  comunhão da

ayahuasca. Daniel Pereira de Mattos foi recebido por Raimundo Irineu Serra em sua casa, lá

conheceu o Daime e dele recebeu a cura e as instruções para o início dos Trabalhos numa

simples Capelinha… edificada ao amor de São Francisco.

A jornada de Daniel Mattos também tivera origem nas terras do Maranhão e de lá

literalmente zarpou nas águas da vida, navegando em diferentes marés e igarapés: alguns com

águas turbulentas,  outros com mansidão.  Em sua travessia,  por vezes as ondas o levou a

portos que lhe causaram dor, mas numa dessas paragens conheceu o velho timoneiro Irineu

Serra, encontrando o apoio para revigorar sua saúde e equilibrar as diversas esferas do viver,

se ergueu no alto da tempestade, renasceu e fez nascer na Terra uma nova vertente no ‘rito de

comunhão da ayahuasca’. Palavras podem ficar emocionadas…, para muitos, mas pequenas

em face às «epopeias» travadas. Nos longínquos e conturbados anos 30 do século passado,

nas distantes paragens do Acre, uma amizade selou o firme compromisso entre os fundadores

das tradições que transpuseram, em definitivo, o rito caboclo à seara urbana.

Quando Daniel Pereira de Mattos encontra o Daime/daime, já havia percorrido muito

caminho, trabalhando como marinheiro, músico e carpinteiro… Era também boêmio e afeito

às  serenatas  noturnas  que  rasgavam  o  véu  da  madrugada,  regadas  ao  álcool  e  todos  os

prazeres  dados  à  ocasião,  e  também  aos  dissabores  destas  venturas  doidivanas.  Ao  ser

recebido no salão do Santo Cruzeiro, Daniel sofria com os sinais da boemia – o vício do

álcool e doenças provocadas pelo «alcoolismo». Tempos depois se fez grande na simplicidade

e pelas mãos de mestre Irineu recebeu o daime que iniciaria os Trabalhos da Capelinha de São

Francisco das Chagas, consagrando as firmes raízes de uma forte ligação espiritual. Linhagem

que desde a origem devota respeito ao antigo sacramento xamânico e à diversidade espiritual

da humanidade, congregando em seu rito, o sincretismo das matrizes indígenas, africanas e

europeias, trazendo novo movimento ao culto cristão por um hibridismo singular.
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As recordações são muitas sobre o encontro dos dois maiores vultos na história do

Daime,  em  ambas  as  linhagens,  a  reminiscência  do  passado  é  narrada  com  alegria  e

saudosismo, prova viva das pegadas de um passado que foi edificado com honra e respeito.

Ressaltamos que nos idos de 1945, mestre Irineu e sua comunidade passavam por intensas

mudanças, esta ocasião foi àquela em que o velho combatente havia suspendido os Trabalhos

do Daime e deixado a Vila Ivonete. Nestes dias demonstrou a força de um caráter altivo, indo

além das fronteiras humanas da segregação, abençoou a ‘Missão’ de Daniel Pereira de Mattos

e entregou em seu punho, o Daime feito por suas mãos. Exemplo maior de honra e respeito

são raros de se encontrar num mundo marcado pela ganância, hipocrisia e egoísmo – que

todos os herdeiros destas casas e de todas as outras possíveis, vejam esta lição e apreendam o

valor da honra em ação.

Por estes méritos, nasceu a Capelinha de São Francisco das Chagas, edificada com

simplicidade numa choupana de barro e palha, atendendo aos doentes, necessitados e aflitos

deste mundo e de outros também… numa Obra de Caridade: a Barquinha da Santa Cruz,

como  mais  tarde  fora  identificada.  Uma  linhagem  com  doutrina  e  rituais  específicos,

orientados por um conjunto de ‘Hinos e Salmos’ inspirados na ‘luz do Daime’ por Daniel

Pereira de Mattos. Sua maestria é reconhecida por seus discípulos, o que faz com que hoje o

reverenciem como ‘Mestre’, contudo em vida ele nunca fez uso deste título, se identificava

simplesmente como irmão e comandante da ‘Missão’ – em verdade, o primeiro soldado.

4.2 Origens de Daniel Pereira de Mattos: Vargem Grande, Maranhão

O líder desta saga nasceu no Maranhão em 13 de julho de 1888 – dois meses após a

abolição  da  escravidão  –  na  freguesia  de  São  Sebastião  de  Vargem  Grande  –  berço  de

devoção, romarias e festejos populares a ‘São Raimundo Nonato’. Daniel, um homem negro,

filho de Thomás Pereira de Mattos e Anna Francisca do Nascimento Mattos, a freguesia de

seu nascimento era uma antiga feitoria de escravos… logo, as raízes africanas em sua cultura

e educação, eram mais do que latentes, e sim, centrais. As informações sobre sua vida também

são escassas, contudo, nesta pesquisa incluo um passo além! De início já tenho a confirmação,

por registros públicos, do nome de seu batismo e de sua data de nascimento. Por outro viés,

ainda recebo um registro oficial por parte de seus discípulos, através da organização de um

memorial,  a  Casa  de  Memória  Daniel  Pereira  de  Mattos,  que  organiza  informações,

depoimentos e documentos históricos. Em 2005, centenário da primeira visita do marinheiro

ao  Acre,  este  esforço  culminou  com a  escrita  da  obra  “Mestre  Daniel  –  História  com a
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Ayahuasca”, organizada por Sílvio Francisco Lima Margarido e Francisco Hipólito de Araújo

Neto e publicada pela Fundação Garibaldi Brasil.

Outra  fonte  de  pesquisa  apresentou-se  de  modo  bem  salutar,  por  agregar  em

referências  históricas,  inúmeros  relatos,  depoimentos  e  documentos  – escritos  e  orais  –  a

respeito do processo cultural de constituição do novo rito, esta é a Dissertação que tanto me

amparo à pesquisa128.  A pesquisadora Rosana Martins  de Oliveira,  que já  nos acompanha

desde a saga de Raimundo Irineu Serra, trouxe à luz do público em 2002, grandes e relevantes

informações a respeito da trajetória de lutas e embates de toda a comunidade no caminho de

afirmação da religiosidade popular e confirmação do ato de fé pelos discípulos da Capelinha

de São Francisco,  incluindo também um riquíssimo acervo documental  da ‘Doutrina’ por

‘Hinos, Salmos, Preces e Romarias’: uma verdadeira obra-prima. Em sua pesquisa, Rosana de

Oliveira cita o apoio e agradece a colaboração de dirigentes e integrantes da comunidade,

incluindo o senhor Francisco Hipólito de Araújo Neto, presidente do Centro Espírita de Culto

e Oração “Casa de Jesus – Fonte de Luz” (entidade herdeira da organização originária)129.

Indo além da poética no título na dissertação, que é uma manifestação de grande

sensibilidade  ao  transpor  a  mensagem da  ‘Missão’ de  mestre  Daniel  em simples  e  belas

palavras. A pesquisa, ao receber o estímulo e a confiança do dirigente da entidade herdeira da

Capelinha, pela primeira vez recebe o mérito de tornar público um saber que antes estava

guardado aos iniciados da ordem, com primazia para o segredo dos Salmos, que desvelam

alguns ensinos da ‘Missão do Livro Azul’, recebidos pelo fundador da tradição.

 Através destes meios, temos, portanto, a confirmação dos dados já citados sobre a

vida de Daniel Pereira de Mattos, contudo, ainda nos deparamos com outras interrogações. A

respeito de sua família, temos a informação apenas sobre o nome de seus pais, nada além.

Logo criança também se tornou órfão, numa trajetória parecida à de mestre Irineu: o senhor

Thomás Pereira de Mattos veio a falecer em agosto de 1897. As dificuldades de um garoto

órfão do pai  aos  09 anos de idade devem ter  sido grandes,  tanto em termos emocionais,

quanto materiais – a este respeito, entretanto, nos é relatado pela obra supracitada da Casa de

Memória, que mestre Daniel recebeu como herança do pai “uma faixa de terra na localidade

Barra do rio Munim” (MARGARIDO & ARAÚJO NETO, 2005, p. 44).

128 Pesquisa de Mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco, por autoria de Rosana
Martins de Oliveira: “De Folha e Cipó é Capelinha de São Francisco: a religiosidade popular na cidade de Rio
Branco – Acre (1945-1958)”.
129 Em suas palavras, a pesquisadora recita na primeira nota de Agradecimento: “A Francisco Hipólito de Araújo
Neto, Presidente da Capelinha de São Francisco, grande irmão amigo, sou grata pelo estímulo e confiança ao me
ter aberto as portas do conhecimento e da pesquisa sobre a vida de Daniel Pereira de Mattos” (OLIVEIRA, 2002,
p. 07).
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De acordo com Rosana Martins de Oliveira em levantamento na Prefeitura Municipal

de Vargem Grande130, a região da Barra do Munim é identificada como um povoado oriundo

do processo de expansão dos antigos engenhos de açúcar, que formou unidades agrícolas pelo

trabalho de missionários católicos em conjunto com os colonos, voltadas para o plantio de

algodão,  cana-de-açúcar  e  criações  de  gado.  Destas  fazendas,  surgiram  os  embriões  de

pequenos povoados, como Vargem Grande, que nasceu da encruzilhada de estradas de boiadas

entre os séculos XVIII e XIX, sendo que em 1808 foi denominada Vila da Manga do Iguará,

por ser uma das estradas oriundas da Vila da Manga com sentido a Itapecuru-Mirim e outra de

Caxias. Ainda povoado, permaneceu assim por mais de duas décadas, até que em 1835, em

pleno ‘Período Regencial’ do Império do Brasil, o povoado foi elevado à categoria de Vila, ao

passo que também foi criada a Paróquia de São Sebastião da Vargem Grande. Local que em

1938  viveu  uma  das  maiores  rebeliões  populares  da  história  do  Brasil,  conhecida  como

“Balaiada”, intensificando os anos revoltosos de vacância no trono imperial.

Esta experiência cravou na memória do lugar intensas e conturbadas lembranças, ao

mesmo tempo em que evoca um grito de liberdade do nascente país independente, mas que

ainda via a olhos nus, toda a estrutura do sistema de dominação colonial  se perpetuar no

poder.  Bem como,  ferocidade  das  camadas  dominantes  em massacrar  a  revolta  com um

grande  banho  de  sangue e  carnificina,  a  fim de  coroar  o  infante  Dom Pedro  II  e  assim

consolidar a supremacia de seu sistema de domínio, escravidão e miséria. Ainda em 1897,

ocasião do falecimento do pai de Daniel Mattos, a Barra do Munim se mantinha como um

pobre  e  isolado  povoado,  provavelmente  a  razão  pela  qual  a  família  herdeira  do  senhor

Thomás  Pereira  de  Mattos,  nunca  tomou  posse  do  lugar,  conforme  atesta  a  historiadora

Rosana de Oliveira em sua pesquisa de campo exatamente nesta região do Maranhão:

Visitei ainda a localidade Barra do Munim, distante 20 km da área
urbana – terra que lhe fora deixada como herança pelos seus pais em
1897,  mas  que  nunca  tomara  posse.  Nesta  pequena  vila  moram
aproximadamente 15 famílias e todas as casas são feitas de taipa, bem
como a  pequena  capelinha  que  é  consagrada  a  Nossa  Senhora  de
Fátima (OLIVEIRA, 2002, p. 65).

Os registros da herança encontram-se no Cartório do 1º Ofício de Notas e Anexos:

Registro Geral de Imóveis e Hipotecas, Folhas 35 do Livro nº 03. Ressaltamos a existência na

Barra do Munim de uma pequena capelinha consagrada a Nossa Senhora de Fátima, uma

herança dos tempos longínquos de uma religiosidade popular liderada pelos capelães. Pessoas

130 “História e Geografia de Vargem Grande”, Editora Central dos Livros Ltda. – Secretaria de Educação, São
Luís: páginas 33 e 34.
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comuns vindas do povo e “leigas” aos olhos do Vaticano, quando não profanas e pecadoras,

mas, com certeza, autênticas e avessas aos códigos e liturgias institucionalizadas por Roma –

dito  de  modo  popular  mesmo…  uma  vez  que  os  clérigos  designados  pela  hierarquia

eclesiástica são denominados pelo vernáculo como capelães. Parte da memória desta cultura

sobreveio  na  Alma  de  Daniel  Mattos  e  o  acompanhou  na  jornada  de  fundação  de  outra

capelinha, batizada com água, fogo, cipó,  folha e ayahuasca…, noutras terras de distantes

miragens. Um mundo inteiro em efervescência no ‘Caldeirão dos Seringais’, reelaborando o

passado e ressignificando o porvir do futuro.

Outras  interrogações  ainda  nos  saltam  sobre  a  história  de  vida  do  fundador  da

Barquinha. Quem seria sua família além da senhora Anna Francisca? Haveria algum irmão e

hoje, algum descendente ainda nas terras do Maranhão? Além da perca do pai, que de fato é

uma tragédia para a vida de qualquer criança, algo mais lhe afligiu medo, dor e sofrimento ao

ponto  de  deixar  sua  infância  em  esquecimento?  Se  esta  foi  sua  vontade,  respeitamos  e

compreendemos. Todavia, o esforço de hoje ao levantarmos os indícios do passado se realiza

em apreço à  sua  memória,  deixando-a  viva  na  consciência  das  gerações  que  hão de  vir,

reconhecendo a maestria da grandeza em superar as dificuldades do caminho e se erguer além

dos horizontes.

Se pelo discurso do silêncio desvendamos alguns mistérios do passado, identificamos

em  outro  elemento  a  decisão  de  ruptura  do  jovem  Daniel  Pereira  de  Mattos  com  seu

passado… um dia zarpou em direção à Amazônia e não mais retornou ao Maranhão. Este fato

foi precedido por seu ingresso na ‘Marinha de Guerra Brasileira’ na condição de grumete,

ainda  jovem.  Comumente,  os  grumetes  realizam  um  trabalho  pesado  nas  embarcações,

zelando pela limpeza, organização de mantimentos, armamentos e serviços aos oficiais. Não

temos informação do ano preciso em que ocorreu este alistamento, porém analisando outros

dados, presumimos que tenha sido por volta de seus 15 ou 16 anos: um jovem se lançava ao

mar em busca de novas aventuras e oportunidades, que nas terras áridas do Maranhão destes

tempos, lhe seriam negadas. Veremos que em sua vida adulta foi um homem talentoso, de

grandes habilidades em carpintaria, marcenaria, sapataria, além do coração de poeta, músico e

compositor. Pelos anos de sua juventude, muitos destes atributos já poderiam ter aflorado com

grande intensidade: seus sonhos viam além da realidade enxergada por seus olhos na Barra do

rio Munim. Logo, o caminho encontrado para alçar voo, foi a Marinha de Guerra: assim,

quem sabe, poderia realizar alguns de seus sonhos e manifestar os talentos que a ‘alma’ já

sentia.
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4.3 Mestre Daniel: um ‘sargento encantado’ da Marinha de Guerra do Brasil

Em 1905  ocorre  um grande  marco  em sua  vida:  realiza  pela  primeira  vez  uma

viagem ao Acre,  território  recém-incorporado ao  Estado brasileiro,  por  isso  o  esforço  de

guerra  em enviar  soldados  à  defesa  do  território,  uma vez  que  o medo do contra-ataque

boliviano era constante. Os sonhos de riqueza com a borracha eram grandes, as promessas

maiores ainda, no mínimo, era uma terra de oportunidades que via à sua frente, um lugar a ser

criado… O que hoje é a capital do Estado, naquela época era a Villa Rio Branco, um povoado

cravado no meio da floresta com um pouco mais de vinte casas às margens direita do rio Acre

– e raras eram as casas que não fossem de barro e palha: paxiúba.

Ao retornar ao Maranhão, guarda na memória às lembranças vivas de sua experiência

com a floresta, verde e pujante,  uma visão cativante, ainda mais nestes tempos em que a

destruição dos santuários naturais ainda não existia ali… ou, no mínimo, era incipiente. De

acordo com memórias dos remanescentes desta epopeia,  nos próximos dois anos o jovem

Daniel Mattos fará duas outras viagens à região, conhecendo melhor o espaço e um pouco de

sua cultura. Algo grande e forte o encantou, pois grandes viagens além-mar também foram

realizadas,  a  começar  pela  ‘Terra Santa’:  Jerusalém foi seu porto – e  também alguns dos

principais cais da Europa. Esta viagem ocorreu através de um Navio Escola da Marinha de

Guerra, mas as terras verdes da Amazônia foram seu último porto, o lugar escolhido por amor

a fincar o seu bastão.

Sua última viagem a bordo da Marinha de Guerra foi no navio Benjamin Constant,

após ter alcançado a patente de 2º Sargento, pediu baixa em 1907, então com 19 anos. Seu

caminho estava traçado e seu destino era a floresta, chegando ao Acre, no mesmo ano se pôs a

trabalhar nos seringais, dentro de todas àquelas condições já narradas acerca da experiência

com mestre  Irineu.  Entretanto,  salientamos que num movimento histórico anterior,  mestre

Daniel participou de uma grande leva de imigrantes que de modo direto e também subjetivo,

incentivou a partida posterior de seu conterrâneo, interligando as histórias numa grande teia

de experiências e símbolos. Um pouco de sua trajetória é relatada pelos registros da Casa de

Memória,  ressaltando  as  várias  habilidades  de  seus  ofícios  e  também  o  contato  com

autoridades e líderes históricos do Acre, como Plácido de Castro, o grande herói da guerra de

emancipação da Bolívia:

Mestre  Daniel  trabalhou nos seringais  acreanos com pessoas  como
Cel.  Plácido  de  Castro,  Cel.  Daniel  Ferreira,  José  Ferreira,  Cel.
Alexandrino e  José Galdino.  Homem de vários  ofícios:  cozinheiro,
carpinteiro,  marceneiro,  barbeiro,  sapateiro,  poeta,  artesão,  além de
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compositor, tocava violino, cavaquinho e violão, instrumentos por ele
fabricados. Como poeta e músico que era, a boemia fez parte de sua
vida,  o  que  lhe  trouxe  vários  problemas,  inclusive  de  saúde
(MARGARIDO & ARAÚJO NETO, 2005, p. 44).

Como num relâmpago, a narrativa da Casa de Memória sobre sua chegada ao Acre

em 1907,  já  salta  para  1925,  quando  instalou  sua  barbearia  numa das  primeiras  ruas  de

Penapólis,  a  Epaminondas Jácome.  Depois  se  mudou para a  Rua da África,  que veio ser

posteriormente a Rua 1º de Maio. No ano seguinte houve nova mudança, se instalando com a

barbearia  na  Rua  06  de  Agosto,  donde  permaneceu  até  1930,  ocasião  em  que  saiu  de

Penapólis  indo  ao  bairro  Papôco  (identificado  também  em  registros  populares  como

“Papouco”), com moradia na Rua General Rondon. Aos habitantes do Acre, o desenho desta

trajetória pode trazer significados maiores sobre os passos de uma das figuras mais ilustres do

passado,  respeitado  e  reverenciado  como  um  mestre  espiritual.  Às  pessoas  de  lugares

distantes, que nunca pisaram nestas terras e que possivelmente nunca pisarão, fica além do

registro histórico, a noção de que Daniel Pereira de Mattos era um peregrino, sempre em

busca de novos rumos e novas oportunidades. E, quem sabe, em busca de um caminho no

mundo que fosse o seu: o seu caminho ao encontro de si… – que viria ocorrer após lágrimas

de sofrimento e dor.

Indo ao momento de sua chegada à região, já temos as informações de trabalho nos

seringais, prontamente podemos analisar por dedução que sua experiência percorreu o ciclo da

“Batalha da  Borracha”  da década  seguinte,  percorrendo assim os  caminhos dos  caboclos,

raizeiros e rezadores. Apesar disso, sua iniciação à ayahuasca ocorreu pelas mãos do mestre

Irineu somente em 1937. No artigo “Eu vi o Acre nascer”, publicado pela Casa de Memória

no  referido  trabalho  já  citado,  Marcos  Vinício  Neves  faz  uso  de  uma  expressão  bem

apropriada  para identificar  Rio  Branco,  considerando-a uma «cidade-anfíbia»,  por  ser  um

“[…] nascente povoado que todo ano era invadido pelas  águas  barrentas por ocasião das

abundantes chuvas amazônicas que todo ano, de novembro a abril pelo menos, transformava

suas ruas em extensões dos rios” (NEVES, 2005, p. 59).

Uma cidade-anfíbia – por assim dizer – seria o lugar apropriado para um marinheiro,

tanto  em  termos  práticos,  quanto  em  visões  simbólicas,  suprassensíveis  e  poéticas  que

manifestavam elos maiores de feição e aproximação. Sua trajetória esteve influenciada pelos

ciclos da borracha… mas não nos mesmos parâmetros dos milhares de outros nordestinos

retirantes,  suas  habilidades  e  capacidades  lhe  valeram  outras  oportunidades,  incluindo  a

construção naval e toda carpintaria correspondente. Sua instrução ao saber letrado também lhe
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valeu maior  destaque e  posição no mundo dos  seringais,  servindo pessoalmente a  muitos

seringalistas.

Sobre os registros desta experiência, Marcos Neves relata que de fato Daniel Mattos

conviveu com “donos de terras e gente”, os famosos “coronéis valentes” que exerciam poder

de mando à revelia do Estado ou de qualquer parâmetro justo de ordem e civilidade, punindo

e executando vidas de acordo apenas com seus juízos pessoais. Homens como José Galdino e

Alexandrino José da Silva, seringalistas violentos que por razões da travessia humana, Daniel

Mattos se deparou e estabeleceu algum vínculo de trabalho, durante certo período. Neves

elucida ainda que “naqueles idos em que imperava a ‘Lei 44’, o cotidiano era realmente muito

duro para todos que haviam escolhido o Acre para viver”. Entretanto, não somente com gente

assim ele se relacionou, mas líderes da grandeza de Plácido de Castro também. Vejamos as

recordações de mestre Daniel nas próprias palavras de Marcos Neves:

Não  deve  ter  faltado  trabalho  ao  jovem  Daniel.  O  que  não
necessariamente significava vida fácil. É o próprio Daniel quem nos
revela através de um de seus escritos: “Eu trabalhei pessoalmente com
o Cel.  Plácido  de  Castro  e  com o  Cel.  Daniel  Ferreira,  com José
Ferreira, muito lutei em viagens perigosas com o Cel. Alexandrino – e
por  último trabalhei  com José Galdino…” […].  [Ou seja,  em seus
primeiros anos de Acre o jovem Daniel trabalhou – ou lutou, como se
dizia na época com os principais seringalistas e líderes políticos da
região (NEVES, 2005, p. 59).

Nos anais da história consta ainda que em 1928, Daniel Pereira de Mattos iniciou sua

travessia na formação de uma família, casando-se “no religioso” com Maria do Nascimento

Viégas, também retirante maranhense. Juntos tiveram quatro filhos: Ormite do Nascimento

Mattos,  Creusolina  do Nascimento  Mattos,  Nazareth do Nascimento Mattos  e  Manoel  do

Nascimento  Mattos.  Todos  batizados  pela  Igreja  Católica  e  registrados  nos  arquivos  da

Catedral de Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco, conforme atesta a pesquisa de Rosana

Martins de Oliveira (OLIVEIRA, 2002, p. 12).

Esta experiência foi anterior ao encontro com a ayahuasca, pelo que consta ninguém

de  sua  família  chegou  a  realizar  a  comunhão  da  ayahuasca,  ou  teve  conhecimento  dos

Trabalhos abertos na Capelinha de São Francisco, isto porque a família se dissolveu antes da

grande transformação vivida pelo peregrino. Vejamos a narrativa pela “Biografia de Daniel”

presente em “Mestre Daniel – História com a Ayahuasca”:

Os problemas com a boemia e o alcoolismo fizeram com que a família
o  abandonasse,  em  1937,  e  voltassem  para  o  Maranhão.  Até
desencarnar,  em  1958,  mestre  Daniel  nunca  mais  teve  notícias  da
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família.  No  mesmo  ano  de  1937  e  em  um  estado  avançado  de
dependência  alcoólica,  foi  acolhido  pelo  também  maranhense
Raimundo Irineu Serra, por quem foi tratado e iniciado nos trabalhos
com o Daime (MARGARIDO & ARAÚJO NETO, 2005, p. 44).

Conforme já estudado anteriormente, o momento histórico era marcado por grandes

convulsões sociais e turbulências bélicas. No Brasil, se instaurava um Estado de contornos

fascistas, na Europa eclodiam os ecos da Grande Guerra Mundial. O caos estava instaurado,

na vida de Daniel, os presságios de uma catástrofe pessoal: preso ao vício, abandonado pela

família e ainda sem perspectivas de trabalho e riqueza. Porquanto, os anos 30 foram marcados

pela  decadência  do  ciclo  da  borracha  e  bancarrota  da  economia  local,  que  provocou  o

naufrágio dos projetos sociais, deixando o Acre à deriva e suas gentes “[…] perdidas numa

crise sem fim e sem futuro” (NEVES, 2005, p. 59).

Por assim ser, a crise pessoal do combatente ganhava feições gigantescas quando

somadas ao caos generalizado. Ele estava a um passo da morte, sem esperança e sem futuro.

Sua família desagregara diante de seus olhos e desta vez o vapor do navio que partia ao

Maranhão, lhe traria lágrimas à alma. Sem ao menos saber que dentro daquele navio estava

sua família, partindo sem um adeus, sem uma despedida… mas mesmo assim, numa manhã,

às margens do rio Acre, acenou com seu lenço branco para a embarcação que via apitar ao

longe. Somente ao chegar a casa, soube da tragédia, aquela noite havia sido como as outras,

quando seu violão chorou a canção dos trovadores de outrora e sua vida balançou nas águas

incertas da boemia, mas aquela manhã seria em definitivo, sem igual, o homem perdera o

tesouro de seu lar, estava agora sem esposa, sem filhos, sem rumo ou esperança. Refletiam na

vida do peregrino, os anos de boemia, poesia, versos e prosas em noites aquecidas pelo fulgor

da paixão e dos prazeres que um dia o jovem marinheiro experimentara em alto-mar e pelos

portos errantes do mundo. A boemia ainda havia traçado duro golpe ao acentuar sua malícia

ao lado da casa da família de Anna e Daniel, quando no Papôco se tornaram vizinhos da

“Bagunça da Anália”, zona não muito bem dita nas rodas domésticas, levando a tentação aos

limites extremos do desejo.

Num interlúdio entre a narrativa e as experiências do passado, quem sabe tenhamos a

oportunidade  de  nos  perguntar  se  os  misteriosos  caminhos  da  história  não  iriam levá-lo

justamente ao extremo da vida para fazê-lo ‘renascer’…? Pois, por este feito ele se tornou um

exemplo e referência de altivez. Superando as tormentas que o afligiram no ano de trinta e

sete, Daniel se fez grande, se fez mestre de si e hoje é  ‘Mestre’ de uma ‘Missão’: nova luz à

tradição do Daime foi lançada, completando a saga de transposição da cultura ancestral ao

mundo pós-moderno da urbana sociedade. Ao percorrer os caminhos de Rio Branco no tempo
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de  minha  pesquisa  de  campo  em  2003,  solitariamente  buscava  caminhar  por  trajetos

percorridos pelos senhores do passado, numa dessas travessias, investigava no labirinto do

Papôco, quais seriam as “docas e tabernas” do jovem marinheiro, sem resposta no olhar…

Mas uma sensação singular tomou conta da percepção. Justamente por compreender que além

de toda e qualquer situação que possa afligir o coração de uma pessoa, o dia de amanhã pode

guardar surpresas indizíveis, assim ensina a história de Daniel e de alguns outros navegantes

do alto-mar ao longo da travessia humana, superando uma limitada condição ao criar e recriar

seu próprio caminho e ideário de felicidade.

4.4 O encontro com o ‘Daime’ e a ‘Revelação do Livro Azul’

Por sorte, nosso aventureiro fora acolhido no berço do Daime pelo velho timoneiro

da  saga.  Assim,  iniciou  seu  longo  tratamento,  que  perdurou  por  oito  anos  de  intensos

Trabalhos  e  intensa transformação:  batalha que contou com altos  e  baixos.  Momentos de

ascensão, quedas e recaídas, mas que manteve a direção do leme em atravessar a tempestade

do mar revoltoso e dos corações aflitos, contando sempre com a palavra amiga de Irineu Serra

e o exemplo de sua maestria, coragem e esperança. Ambos já se conheciam, conterrâneos,

fizeram amizade em algum momento passado, entre as idas e vindas da história, todavia, não

temos o registro de como, porventura, tenha nascido tal relação, apenas que até este trágico

acontecimento,  Daniel  nunca  havia  tomado  parte  nas  Sessões  do  Daime  ou  mesmo

experimentado a ayahuasca entre os caboclos da floresta. No auge de sua dor, sofrimento e

vergonha, sem entregou sem forças à ruína. Ao saber do estado de seu amigo, mestre Irineu

pediu a alguns dos irmãos de sua comunidade, que fossem da Vila Ivonete ao Papôco resgatá-

lo: esta travessia ocorreu num carro de boi, manifestando com a simplicidade dos fatos, o

âmago da experiência sagrada de resgate, cura e fraternidade.

Inúmeros relatos citam o início da jornada de mestre Daniel a partir do resgate em

uma carruagem simples, movida por tração animal. Entre alguns depoentes, simplificamos a

narrativa com a citação do artigo de Sílvio Margarido pela publicação da Casa de Memória:

“O caminho de Daniel” (p. 57). Registra-se nos anais da história, que esta foi a única ocasião

em que mestre Irineu “mandou” chamar alguém para tomar parte dos Trabalhos… já que

dentro  de  sua  Doutrina,  não  se  deve  “convidar”  ninguém.  Sendo  assim,  identifico  na

experiência, os indícios de que a situação de fato era grave e se não fosse por esta intervenção,

seu amigo estaria fadado a sucumbir. Portanto, num contexto de crise extrema, mestre Irineu
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abriu exceção à regra,  não violando seus princípios,  mas apenas estendendo à mão a um

necessitado.

Os Trabalhos de Cura iniciaram-se, vencer as moléstias da matéria e transformar as

do espírito,  esta era a ‘Missão de Juramidam’. Ao tempo em que ia se lapidando, Daniel

apreendeu com o velho professor muitos segredos da espiritualidade daimista, os saberes do

feitio e comunhão do Daime. Muito da experiência histórica já se diluiu nas névoas do tempo,

hoje fulguram como imagem do passado que lampeja em raros momentos  de recordação,

portanto, as páginas desta narrativa se veem sentenciadas a trabalhar apenas com os raros

registros possíveis. Em toda pesquisa realizada, quase nenhuma informação substancial foi

identificada sobre como ocorrera à experiência inicial de Daniel Pereira de Mattos com o

Daime,  uma  vez  que  o  tratamento  de  cura  perdurou  por  longos  anos,  permanecendo  na

comunidade daimista até 1945. Ao final, Daniel havia se integrado na ‘Missão’ e no rito de

Juramidam, trabalhando pessoalmente com mestre Irineu enquanto barbeiro e sapateiro, além

de promover a primeira transformação na musicalidade do Daime, introduzindo as “Sessões

Musicadas”,  conforme  já  explanado  no  capítulo  anterior  em  declaração  de  Raimundo

Gonçalves, discípulo de mestre Irineu:

Nós tínhamos um sistema de trabalho que era o seguinte: o padrinho
Irineu dava um serviço de concentração e o Daniel tinha umas teorias
de fazer valsas dele. Então quando chegava numa parte do trabalho, o
padrinho Irineu mandava o Daniel tocar aquelas valsas dele que eram
bonitas. A gente se concentrava naquela música que ele tocava. Então
era assim que o Daniel participava dos trabalhos no tempo em que ele
estava com o Mestre Irineu131.

As habilidades de Daniel Pereira de Mattos lhe possibilitavam criar seus próprios

instrumentos e compor a melodia dos Hinos de mestre Irineu, apresentando a valsa ao som do

maracá, abrindo esta experiência dentro do Trabalho de Daime e a pedido do comandante em

pessoa, elemento que demonstra não só o respeito de um pelo outro, mas também a confiança.

Ressalta-se  que  o  marinheiro  primeiro  passou  pelo  tratamento  em  conjunto  com  toda  a

comunidade,  que  acompanhava seu  sofrimento.  Logo,  sua  participação nos  Trabalhos  era

motivo de satisfação e vitória para todos, em especial ao amigo que lhe acolhera: ali estava o

exemplo que todo àquele que buscar a cura com sinceridade, será amparado pela magia da

Rainha que conduzia o Daime. Se um dia um irmão  chegou às portas da sepultura e agora

manifestava a «luz divina» nas inspirações das músicas sagradas dentro do rito,  ele havia

renascido  em  vida…  assim  toda  a  humanidade  poderia  renascer  –  tal  era  a  visão  da

131 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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‘irmandade’.  Mestre  Irineu manifestava de modo real e direto sua intervenção no caótico

mundo de desordem dos homens, toda a comunidade presenciava estas maravilhas tidas como

verdadeiros  milagres.  Entre  os  inúmeros  depoimentos  que  narram  o  episódio,  Antônio

Geraldo, um dos remanescentes mais influentes da Capelinha, deixou um relato emocionante

e rico em recordações:

Ele bebia muito, bebia de cair. Ficou mesmo entregue a bebida. Foi
quando ele encontrou com Irineu Serra, que era conterrâneo dele, lá
do Maranhão. Então Irineu Serra, como já estava estabelecido, pegou
o Daniel e levou lá para o Alto Santo. Assim ele contava. Passou uns
tempos lá  e melhorou,  ficando sem beber.  Com um tempo,  Daniel
voltou para cá e voltou a beber. Aí, o Irineu buscou ele novamente,
trazendo de volta pra o Alto Santo pela segunda vez, dessa segunda
vez o Daniel ficou mais tempo por lá132.

Uma cura… uma recaída… os passos de um tratamento. A trajetória destes oito anos,

caso narrada em sua inteireza, poderia ser de grande valia aos anais do conhecimento e hoje a

experiência viva de mestre Daniel, viria contribuir em muito para a  «saga diaspórica»  da

ayahuasca.

Comumente,  os  relatos  deste  período  registram  que  mestre  Irineu  o  acolheu,

reestabelecendo sua saúde num primeiro momento ao suspender o uso de bebidas alcoólicas,

contudo, após sua partida da comunidade, os caminhos da boemia que tanto percorrera, ainda

o chamaram para  outras  aventuras  nas  noites  apaixonadas  do Papôco,  mas cumprindo os

serviços  de  sua  ‘Missão’,  o  velho  Juramidam o  resgatou  novamente.  Por  quais  meios  e

condições, ainda não sabemos – e nem também em qual momento. Os relatos asseguram que a

primeira estadia foi passageira, numa espécie de tratamento intensivo, por certo a vontade de

se afastar  da  comunidade foi  de  Daniel,  ao  passo  que  mestre  Irineu  respeitou  a  decisão,

deixando a lembrança das maravilhas vividas naqueles dias e a esperança de cura implantada.

Se os caminhos das missões sagradas estavam traçados no inefável mistério da vida, o retorno

ao mundo das ilusões – de acordo com a visão de mundo de mestre Irineu. Seria apenas mais

um degrau de aprendizado, experiências que Daniel haveria de percorrer se preparando ao

grande  momento  de  abnegação,  renúncia  e  sacrifício  que  coroou  sua  ‘iniciação  astral’.

Noutras análises, pode-se concluir que Daniel Mattos ainda estava preso ao vício das bebidas

e apaixonado pela boemia na zona do baixo meretrício, ou mesmo que, como músico, esta era

a vida que levava até então e era a sua forma de “ganhar o pão”, seu trabalho como seresteiro

e trovador das noites quentes daquele povoado.

132 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.



182

Quantos  e  quantos  outros  homens  não  viveram  situação  semelhante?  Desde  os

tempos idos do passado aos dias de hoje…? Quantos não foram acolhidos por mestre Irineu e

depois regressaram ao mundo de onde vieram…? Contudo, com Daniel Pereira de Mattos

ocorreu  algo  diferente,  além  de  mestre  Irineu  ir  resgatá-lo  novamente,  uma  grande

transformação  se  manifestou,  fazendo  dele,  «mestre  de  saber»  e  fundador  de  uma  nova

tradição. Nos anais das doutrinas, este é o sinal de uma ‘Missão’, que agora viria se apresentar

com a grande revelação do Livro Azul. Mas, para isso, seu tratamento deveria percorrer outras

formas de ‘iniciação’, a começar por uma estadia mais longa e demorada na comunidade,

tanto por orientação de seu professor, quanto por compreensão de sua experiência,  que já

havia saboreado o mel e o fel dos caminhos e descaminhos da vida. Ao completar a travessia,

sairia  da  comunidade  plenamente  consciente  de  sua  «Obra»  e  preparado  para  abrir  os

Trabalhos da Capelinha de São Francisco das Chagas.

Por razão do tratamento prolongado nas correntes do Daime, Daniel Mattos poderia

se afastar em definitivo de todo e qualquer resquício do passado que ensejava por abandonar,

realizando a limpeza física da dependência química provocada pelo álcool e a transmutação

das  energias  emocionais  e  mentais  –  espirituais,  numa outra  visão.  No plano material  se

estabeleceu na comunidade, ali pôde exercer seus ofícios e assim garantir sua sobrevivência.

Se as recordações da época indicam que ele era o “barbeiro oficial” do mestre Irineu, deveria

por certo atender tantos outros membros da família, pois, se a saga narra os feitos dos heróis,

não podemos nos esquecer de que homem algum, sozinho faz a história. Como sapateiro,

carpinteiro,  construtor…,  deve  ter  prestado  relevante  serviço  à  comunidade  e  assim

atravessado às tormentas do mar bravio sem necessitar retornar à “Bagunça da Anália” para

garantir  a  sobrevivência.  Mas  como  “não  só  de  pão  vive  o  homem”,  encontrou  ali  a

oportunidade de manifestar a beleza de suas poesias e dos encantos musicais sentidos desde a

juventude,  gerando  novos  meios  convivência  e  sociabilidade.  Novos  elos  de  cultura  e

fraternidade, curando, além de tudo, as cicatrizes do coração, que ainda sangrava com a dor

pela perda da família, que, em vida, jamais retornaria a encontrar. Acerca de suas experiências

na comunidade da Vila Ivonete, encontramos no depoimento de Raimundo Gonçalves, pelo

artigo de Jairo Carioca, um relato preciso e importante do “lugar” ocupado por Daniel Mattos:

De ombros largos e musculosos, conversava muito com a gente, tinha
uma voz forte. Aqui ele não trabalhava no roçado e nem de cortar
seringa. Ele ficava em casa estudando, gostava muito de estudar. O
negócio  dele  era  ler,  trabalhar  de  carpinteiro  e  era  o  barbeiro  do
Mestre Irineu133.

133 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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Dentre o vão das lacunas na narrativa, algo fenomenal se preservou! Conta-se que no

intercurso do tratamento,  mestre  Irineu ministrava pequenas  dosagens de Daime a Daniel

Mattos, talvez por medidas de cautela defronte à debilidade do corpo físico, ou por orientação

espiritual em como proceder à ‘iniciação’. Todavia, o iniciante num certo momento pediu para

comungar um “copo cheio”, desejando vivenciar um Trabalho mais forte, pois era isto o que a

intuição lhe revelara. Atendendo ao pedido, mestre Irineu assim procedeu e o acompanhou

naquela jornada espetacular: foram dois dias consecutivos de Trabalho. Ao final, a mensagem

havia sido anunciada, uma antiga recordação de sonhos da infância lhe voltava à recordação:

seres de luz lhe entregava um Livro Azul anunciando que essa era a ‘Missão’ que o mandaram

cumprir  sobre a Terra.  Este  sonho vinha dos longínquos dias de menino e  ali… diante o

«indizível sagrado» com a ayahuasca. Os mesmos seres de luz, apresentando-se desta vez na

condição  de  soldados  de  um batalhão  celestial,  entregaram o  Livro  Azul  em suas  mãos,

consagrando  a  revelação  com as  seguintes  palavras:  “Aqui  estás  a  missão  que  tens  que

cumprir. Você tem que sair daqui, que não é a tua linha e abrir os teus próprios caminhos

espirituais em conformidade com o que está neste livro”.

Estava prenunciado o nascimento da Capelinha de São Francisco que firmaria na

Terra a tradição da Barquinha da Santa Cruz. Um novo mensageiro do ‘Astral’ se apresentava

ao trabalho, já preparado à ‘Missão de Caridade’ no resgate às vidas aflitas pelas dores da

ilusão, porquanto, Daniel completara a travessia de seu renascimento: uma nova história seria

escrita nas páginas tempo, novo movimento ao balanço do mar na comunhão da antiga e

sacramental bebida. Os memoriais da Casa de Memória Daniel Pereira de Mattos registram

este  fenomenal  acontecimento  como  o  elemento  fundador  da  Tradição,  inclusive  na

publicação em homenagem ao ‘Centenário’ de sua chegada ao Acre, com o artigo “A Missão

de Mestre Daniel, 1945-1958”, completando a narrativa com o seguinte diálogo:

Daniel chamou Mestre Irineu e lhe contou essa história. Mestre Irineu
lhe aconselhou a fazer  o  que tinham lhe ordenado,  pois  ele estava
recebendo  uma  missão  e  tinha  que  cumprir.  Pediu  permissão  ao
Mestre Irineu e um pouco de Daime para começar seu Trabalho. Com
a ida de Mestre Irineu para o Alto Santo,  em 1945,  Mestre Daniel
permaneceu  na  Vila  Ivonete,  onde  conseguiu  um  pedaço  de  terra
emprestado, e ali construiu sua casa e ao lado uma pequena capela de
taipa coberta de palha consagrada a São Francisco das Chagas (Araújo
Neto – Memorial/Casa de Memória, 2005, p. 42).

Toda a história posterior da Barquinha será toda alicerçada na revelação do  Livro

Azul, bem como sua religiosidade, doutrina e rito. Com as bênçãos e permissão de mestre

Irineu, Daniel iniciou a ‘Missão’ com simplicidade e humildade, convertendo sua jornada de
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vida numa oração de renúncia e entrega ao sagrado, com os fundamentos de uma ordem

franciscana, num caminho de retidão e abnegação dos bens e prazeres materiais, justamente o

reverso do modo como havia vivido desde as aventuras nos navios da Marinha de Guerra.

Algumas variantes narrativas serão acrescentadas à epopeia no decorrer de algumas décadas,

mas  nenhuma capaz  de  alterar  em significado a  mensagem transmitida  pelo  fundador da

tradição. Pois, este caminhou cada passo seguinte de acordo com as premissas espirituais que

anunciava – fato que cativou muita gente pelas brenhas daqueles seringais. Entre alguns dos

relatos que vicejam nas comunidades acreanas, conta-se que a grande revelação veio durante

o  Trabalho  quando  mestre  Daniel  estava  deitado  às  margens  do  ‘Rio  São  Francisco’,

reforçando os elos culturais de símbolos sagrados do mentor da Capela, São Francisco das

Chagas. Que seria o mesmo referido São Francisco de Assis do catolicismo convencional,

porém, manifesto numa missão de cura das chagas dos doentes e sofredores de além-mundo –

e, por meio da ayahuasca.

Em versões de caráter vulgar – algumas até divulgadas em meios de comunicação da

mídia moderna – apregoa-se que mestre Daniel teria tido a visão da revelação dos soldados

divinos ao final de uma noite de bebedeira, quando estaria deitado e caído às margens de um

rio, supostamente em meio à zona de meretrício. O provável seja que estas versões surgiram

na ocasião de abertura da Capelinha e seus autores deveriam ser toda àquela gente que já se

prestava  à  calúnia  e  perseguição  do mestre  Irineu  e  sua  irmandade.  Durante  os  anos  de

chumbo enfrentados na Vila Ivonete, em que as forças armadas do Estado chefiaram um cerco

à comunidade, mestre Daniel estava presente, sendo um dos braços de apoio à resistência. E,

agora,  os  mesmos  responsáveis  pelo  episódio  lastimável  que quase terminou em tragédia

sangrenta, viam diante seus olhos nus e ainda de acordo com seus juízos, “o mal se alastrar” –

logo… ele deveria ser combatido! As armas usadas seriam as mesmas, a calúnia, a intriga e a

mentira: tantas outras perseguições mestre Daniel seria vítima nos anos seguintes, fatos que

ele mesmo relatava ao dizer que todos àqueles que se puseram ao trabalho do bem, receberam

a ingratidão como recompensa.

Numa ampla perspectiva de análise, podemos claramente compreender o contexto

histórico e sua gama de expressões e significados. A incipiente sociedade acreana, fechada em

si e isolada num rincão da floresta, por um lado, encontrava os ditames da religião dominante

numa tentativa de “normatizar” e “civilizar” a barbárie selvagem. Pois, estes sempre foram os

cânones da catequese romana à América e suas vozes ancestrais – vinda de uma guerra e

ainda atolada no pântano da selvageria do capital transnacional. Assim, a região dos seringais

era “maldita” aos olhos dos clérigos, que viam naquelas experiências, uma ameaça real ao
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poderio de suas ordens, em especial aos “Servos de Maria”. Se um dia o Vaticano iniciou o

comando  de  domínio  e  extermínio  da  vida  ancestral,  o  massacre  deveria  continuar  sem

perdoar nenhum herege. Como poderiam justificar o passado, se, em plenas barbas do século

XX, as forças ocultas de uma tradição espiritual se infiltravam no seio das famílias decentes e

ordeiras? Um paradoxo…

O discurso do medo e do pânico se alastrava a respeito do Daime e de todos os

sacramentos populares, indígenas e africanos. Ali estava tudo reunido numa só expressão de

sentimentos  infinitos,  donde  negros  vindos  do  Maranhão,  quase  escravos  cativos,  eram

homens dignos da confiança de toda uma legião de almas abandonadas e  desprezadas ao

relento,  semeando numa nova fé, a esperança há muito não vista… – «doutrinando» com

ordem e maestria, a grande multidão de desvalidos e famintos que formavam os bolsões de

miséria egrégios dos seringais. Indubitavelmente, o poder social da Igreja de Roma estava

ameaçado,  e,  assim,  toda  a  estrutura  de  poder  que  dominaram  os  quatrocentos  anos  de

escravidão no Brasil, a ferro e fogo. O perigo maior estaria se aqueles líderes da floresta,

tornassem-se profetas de uma “nova nação”,  levando ao país inteiro,  a mensagem que ali

semeavam com simplicidade: se espalhassem a comunhão daquela beberagem maldita vinda

dos infernos!  A mente daquela gente de raiz  colonial  estava  atordoada,  em ver  um novo

movimento de força espiritual surgir sem poder ao menos massacrar seus líderes. Se a década

era  de  40,  a  escravidão  havia  se  encerrado  há  apenas  cinquenta  anos,  oficialmente.  A

mentalidade  era  repressora  e  discriminatória,  muitos  dos  clérigos,  patrões,  literatos,

jornalistas, professores, juízes, políticos e outras coisas do mesmo gênero, ainda no poder, até

pouco tempo eram donos de gente, tal qual, são donos de bichos. Mas agora a roda da história

havia  girado,  uma  nova  realidade  se  apresentava  aparentemente  de  modo  irreversível.

Portanto, a única arma neste momento, seria caluniar os líderes destes movimentos com o

intento de macular o ancestral sacramento da ayahuasca e sua cultura igualmente ancestral.

Mestre Daniel chamou as «Forças Armadas» que vinham do céu para combater o mal

em todos  os  mundos,  a  ‘Missão’ recebe  a  patente  de  Exército  de  Jesus:  seus  membros,

soldados  do  batalhão  divino  para  servir  aos  Trabalhos  de  Caridade.  O  atendimento  aos

necessitados que percorriam longínquos desertos a fim de encontrar a cura. A estes, me refiro

também aos ‘irmãos’ em procissão com a «Alma dos Mortos», uma vez que as  Obras de

Caridade  da  Capelinha  eram  dedicadas  a  «elas»,  pelas  premissas  de  um  Trabalho  de

‘expansão da consciência’ com a incorporação de espíritos pelas matrizes africanas, indígenas

e caboclas.
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A ordem da  ‘Missão’ já  estava  anunciada  e  determinada  pelos  seres  de  luz  que

trouxeram o  Livro Azul, o serviço era de redimir os sofredores e batizá-los com um nome

cristão em frente ao altar de São Francisco. Os soldados celestiais amparavam as batalhas e os

aparelhos humanos eram preparados para receber os mentores e doutrinar àqueles de estirpe

rebelde – ainda presos aos mundos de sombra da ilusão. O Livro Azul é a fonte de sabedoria e

inspiração, a matriz da Doutrina da Barquinha e somente pelo trabalho árduo de seu mestre

fundador, os segredos do Livro Azul seriam codificados e transmitidos à humanidade. Assim

nasceu a ‘Romaria de Salmos’ de mestre Daniel, que identifica seus ensinos na forma de um

“Hinário” inspirado por sua consciência.

Esta Casa é de Jesus

Esta Casa é de Jesus
E da Virgem Mãe da Conceição

Esta Casa e esta Luz
Que nos alimpa o Coração
E nos eleva alma em Deus
Para receber santa benção.

Esta Casa é de Jesus
E da Virgem Mãe da Conceição

Vamos se firmar a Jesus
E a Virgem da Conceição
Vamos adorá-los com amo
Dentro no culto do coração.

Vamos pedir a Jesus
E a Virgem da Conceição
Que nos livre do maldito
E dele toda a tentação.

Nos deixem paz, nos deixem amor
E vossas Santíssimas Bençãos.
Eu sempre rogo e sempre peço

A Deus e a Virgem da Conceição
Que me firmem neste caminho

E me dê santa decisão
E que eu na santa paz

Possa seguir com meus irmãos.134

134 Aqui, trouxe à luz do conhecimento, aos estudos historiográficos, um Hino de sua autoria, dentro do propósito
de compartilhar seu legado histórico de saber, manifestando seu ato de fé dentro das adversidades que soube en-
frentar e vencer. Primeiramente, a Casa de Memória Daniel Pereira de Mattos publicou na obra supracitada, uma
cópia do Hino “Esta Casa é Jesus”, manuscrito pelo punho do próprio Frei Daniel (Casa de Memória, 2005, p.
55). A partir desta publicação, torno público neste trabalho apenas a transcrição da letra, acompanhando o mes-
mo propósito de difusão do saber e tratativa de uma fonte histórica. Considero que para esta transcrição, fez-se
necessário o uso de uma lupa no manuscrito supracitado, de modo que à conferência, posteriormente recorri à
gravação do Hino realizada numa das consideradas ‘linhas raízes’ da Barquinha no Acre, para assegurar a correta
transposição, mantendo a grafia conforme está disposta pelo manuscrito.



187

Esta é a mensagem de Frei Daniel, homem que seguiu por caminhos de inspiração

franciscana, por isso após sua passagem do mundo material é identificado pelo selo de ‘Frei’

por seus discípulos, antes mesmo de ser reverenciado como ‘Mestre’.

A Capelinha de São Francisco aqui é identificada como a ‘Casa de Jesus e da Virgem

Mãe da Conceição’, demonstrando que na fé do mestre fundador, São Francisco se apresenta

como mensageiro de divindades maiores – talvez, sugiro, uma espécie de «semideus». Estas,

sim, responsáveis pela abertura dos Trabalhos e Força nas Batalhas – internas e externas, uma

vez que o Hino exorta os membros da ‘Missão’, a uma consciência de vida em irmandade e

fraternidade. No plano da linguagem oculta do sagrado, a ayahuasca é denominada enquanto

“Luz” durante as cerimônias espirituais, elemento que será marcante na comunidade, que fará

referência também ao termo de “Santa Luz”, ao mesmo tempo em que no cotidiano, também

fez uso corrente da expressão vinda com o mestre Irineu: “Daime” – e, posteriormente, ou

“Santo Daime”.

A mensagem inscrita no Hino indica que, para Frei Daniel, o Trabalho realizado com

fé e devoção será capaz de purificar o coração e elevar a alma a Deus, sendo assim, este é o

propósito maior de toda a obra, que os passos do Exército de Jesus sejam neste único sentido:

“Esta Casa e esta Luz, Que nos alimpa o Coração, E nos eleva alma em Deus, Para receber

santa benção”. A santa benção vem acompanhada da saúde e do rogativo a Jesus e a Virgem

da Conceição,  que livrem a irmandade do “maldito” e de toda a “tentação”,  firmando os

passos do caminho com sabedoria e santa decisão: novamente uma parte da grande odisseia

humana representada na trajetória pessoal de Daniel Pereira de Mattos.  Ele mesmo, nesta

altura da história, havia encontrado forças neste culto e nesta manifestação do sagrado para

vencer suas adversidades e tentações, que um dia lhe lançaram nas ondas bravias do mar

revoltoso, quase lhe levando a vida e o fazendo perder os elos com a família.

Numa expressão de sua religiosidade, o Hino manifesta a crença na existência do

“maldito”,  uma força maligna responsável em promover o caos e a tentação aos espíritos

humanos, mas que através do trabalho interior e o culto às divindades, poderá ser vencida,

desde que também haja  firmeza  e  vontade do postulante,  uma vez que  a  “Santa  Luz” já

«limpará o coração». Um interessante aspecto da inspiração e composição da letra nos chama

a atenção, quando na abertura no Hino é feita a consagração da Casa: “Esta Casa é de Jesus e

da Virgem Mãe da Conceição”.  Inicialmente não havia o termo “Mãe” entre  “Virgem da

Conceição”, sendo que o autor o incluiu como “sobre texto” no meio da frase, conforme pode

ser observado na imagem original.
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Daniel,  por  algum motivo  hoje  oculto  nas  páginas  do  tempo,  retornou  à  escrita

original e acrescentou a saudação à Rainha na condição de Virgem Mãe, uma homenagem…

um reconhecimento.  Uma devoção, que já marcara o nascimento da ‘Tradição do Daime’

pelos braços de Nossa Senhora da Conceição, a Mãe Divina que já embalava os sonhos dos

ancestrais sagrados no Coração da Amazônia e no Alto da Cordilheira dos Andes. A Mãe

Divina que deu à luz ao Cristo em meio aos animais numa gruta qualquer…

Reconheço que o termo foi acrescentado após a escrita do Hino, porque também na

segunda estrofe o fato se repete, mas não mais no decorrer da letra, quando somente “Virgem

da  Conceição”  é  pronunciado.  Nada  que  interfira  na  mensagem  irradiada  pelo  mestre

fundador,  abordamos este  aspecto  do documento apenas  pelo ofício de historiar.  Por  este

caminho nos deparamos com duas interrogações centrais: inicialmente a inspiração de Frei

Daniel veio tão-somente com “Virgem da Conceição”, para em seguida receber nova visão de

acrescentar “Mãe”, ou quando seus punhos se puseram a redigir a escrita, sua memória não se

recordou da saudação? Em todo caso, assim ele escolheu preservar a letra, pois se em tua

vontade houvesse a decisão de manter outro registro sem a simplicidade do improviso, teria

posto o ensino em outra folha de papel.

Outro Hino de Frei Daniel, publicado por Rosana Martins de Oliveira, manifesta uma

riqueza incrível da mensagem do fundador, reunindo numa só expressão de fé, aspectos de

consagração da ayahuasca, unidade com os elementos da natureza, princípios de respeito e

diversidade  cultural,  normatização  de  condutas  e  encantamentos  sagrados  no  centro  da

Sessão.  De  acordo  com  a  referência,  o  Hino  chama-se  “Do  Santo  Amor  Apareceu”,

pertencente ao Hinário de Daniel Pereira de Mattos, cujo material a pesquisadora teve acesso

ao manuscrito original – conforme os registros arrolados a seguir:

Do Santo Amor Apareceu

Das florestas as matas virgens,
Do santo amor apareceu,
Este cipó e estas folhas

Que nos mostram as glórias de Deus.
Com o cipó, fogo, água e folha,

São essas as combinações,
Que se prepara esta bebida
Que nos dar santa miração.

Quem não gostar desta bebida,
Se não gostar não vão zombar,

Se zombar tem castigo
Deus do céu é quem dar.

Quem zombar desta bebida,
Zomba do sagrado amor,
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Daquele que fez os mundos
Deus supremo criador.

E feliz de quem der crença
Que se ver Deus nesta luz,
Nesta sessão em verdade

Baixa o divino Jesus.
Baixa o Divino Jesus

Com a Virgem da Conceição,
Vem nos derramar as graças

E abençoar esta sessão
Quem não gostar desta sessão

É melhor não a freqüentar,
Fiquem lá nas suas casas

Que nenhum irmão lhe vai chamar.135

Do santo amor apareceu…, a ayahuasca, por sua «luz manifesta a presença de Deus».

Eis, a mensagem sagrada de Frei Daniel em sua humilde Capela – uma vez integrado à magia

do poder durante a Sessão, o adepto poderá receber a presença dos seres divinos dentro de seu

próprio coração, a verdadeira Casa de Jesus.

As palavras do Hino dizem: feliz de quem der crença e ver Deus na luz. Em verdade,

«baixa» na Sessão, o Divino Jesus com a Virgem da Conceição derramando as graças em cada

coração… – abençoando a caminhada, edificando a transformação necessária para a própria

vitória de Frei Daniel sobre os tormentos do passado. Assim, ele se fez grande e mestre de si,

abstraindo de sua própria existência, os saberes da transmutação capazes de liderar uma nova

comunidade e  implantar  um novo rito  de  fé  e  cura  na tradição  da  ayahuasca.  O líder  já

expressava  por  si  o  exemplo  maior  da  ‘Missão’,  sendo ele  mesmo,  o  primeiro  ‘irmão’ a

receber as graças e as bênçãos vindas do Divino Jesus e da Virgem da Conceição. Portanto,

agora se apresentava à comunhão comunitária em uma capela de barro no meio da mata, mas

não muito distante do centro daquele pequeno povoado de Rio Branco.

A expressão maior de sua cura veio com o modo de vida franciscano, em renúncia ao

“mundo” e as tentações do “maldito”. Viver de modo simples lhe traria a honra almejada, o

homem estava entregue ao Trabalho e tão-somente a ele seu coração traria versos e melodias

em louvor a «Deus» e toda «magia» da Encantaria Sagrada pelo sincretismo subalterno da(s)

cultura(s) híbrida(s) brasileira(s). Tramas que agregam valores, cultos e símbolos das matrizes

fundamentais  de  nossas  tramas.  A Capelinha  de  São  Francisco  rezava  o  terço  romano,

incorporava santos, batizava eguns, doutrinava almas, louvava os Salmos, cantava Hinos e

consagrava a ayahuasca:  de um sincretismo espiritual se manifestava a  cultura híbrida da

135 Fonte:  OLIVEIRA, 2002, p. 13-14 – em referência:  “MATTOS, Daniel Pereira de.  Hinário.  Rio Branco.
1956a. 97 p. Manuscrito. Hino do santo amor apareceu, p. 6.)”.
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história.  A  vertente  pluralista  da  Barquinha  se  firmou  no  tempo  como  um  dos  elos

fundamentais de sua identidade, reconhecendo no interior do rito a riqueza herdada pela fé

popular.  Inclusive,  através  da  expressão  maior  de  uma  capela,  que,  desde  outrora,  se

converteu em templos erguidos pelas mãos e devoção do “povo”, sem licença ou ordem do

padroado  diocesano.  Herança  de  toda  a  história  colonial  e  imperial  do  Nordeste,  que,

presentemente, brotava na «ágora» de um seringal.

O santo de casa é São Francisco das Chagas, por ele o altar da Capela é consagrado e

abençoado, através dele o culto à Santíssima Trindade se manifesta em unidade com a fé

devocional no ‘Caldeirão da Ayahuasca’. Neste ‘novo engenho’, o capelão consagra a bebida

dos ancestrais na «Luz do Cristo». À irmandade, o sacramento é servido: apenas àqueles que

na porta da Capela batessem e pedissem licença ao santo para entrar; conforme está expresso

no final do Hino: “Quem não gostar desta sessão, É melhor não a frequentar, Fiquem lá nas

suas casas, Que nenhum irmão lhe vai chamar”. Num culto de fé e respeito à diversidade, o

capelão inspirado nos versos sagrados do ‘Santo Amor’, não proclama uma verdade universal

destinada à conversão de todos os povos, mas, antes, um culto reservado a quem receber o

chamado pela fé e não pelas mãos humanas, tal como, também, aprendera com seu primeiro

professor, mestre Irineu.

A respeito da Capelinha de São Francisco, sua própria localização demonstrava a real

intenção destes princípios, unificando o ideal e o possível. O que hoje é um grande templo,

capaz de abrigar algumas centenas de pessoas, nasceu com as paredes de barro e coberto de

palha,  erguido  pelas  próprias  mãos  do  fundador  numa  colocação  cedida  por  um  amigo

seringalista, o senhor Manoel Julião de Souza. O terreno era emprestado, parte de uma grande

gleba  que  se tornava  naquela  época,  a  Colônia  Cecília  Parente,  no  passado havia  sido  o

“Seringal Empreza”, terra de duro trabalho, grande dor e exploração – agora, serviria à obra

de cura e caridade na Capelinha de São Francisco de Assis. Novo significado ao chão que

abrigava sua ‘Missão’. Novo significado também à história que via seu curso transformado

por  pegadas  anônimas,  simples  em  face  ao  turbilhão  de  guerras  e  catástrofes  de  1945.

Próximo dali, mestre Irineu passara quinze anos em sua ‘Missão’… Frei Daniel já conhecia as

pegadas do lugar e não era mais anônimo na história da ayahuasca, havia recebido sua cura e

transformado o significado de seu nome perante os «espíritos da luz» e a população do lugar.

Porém, a discriminação e a perseguição ao  Ato de Fé  de genuína expressão popular, ainda

faria girar noites e dias de tormentos, medo e calafrios.

Para muitos, a saída de mestre Irineu da região, patrocinada por José Guiomard dos

Santos, era a solução para os “problemas” causados pelo terreiro do feiticeiro.  Problemas
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imaginários, diga-se de passagem, tendo em vista que a comunidade apresentara-se de modo

ordeiro e pacífico desde os primórdios: com seus Corpus altamente disciplinados pelo rigor

da doutrina de um «profeta maranhense». Mas, agora, outra tapera de macumba se erguia no

mesmo lugar, parecendo, para muitos, uma espécie de “maldição” que deveria ser combatida.

Ainda mais pelo cânone romano, que, neste mesmo ano, reerguera em Rio Branco a Fogueira

da Inquisição: arremessando livros, jornais e revistas de “ideias malditas e pecaminosas” às

chamas e brasas por ordens da Prelazia Episcopal, quando esta completou suas ‘bodas de

prata’ em Rio Branco. Conforme nos relata Rosana Martins de Oliveira: “A falta de tato da

Igreja Católica com esses grupos resultou em uma série de conflitos, ela negava e combatia as

diferenças. Martinello descreve alguns combates promovidos pelos católicos” (OLIVEIRA,

2002, p. 33):

Chegamos assim ao glorioso ano de 1945, quando a Prelazia celebrava
seus  25  anos  de  existência  e  portanto  suas  bodas  de  prata  […].
Relendo as crônicas e os documentos da época, nota-se antes de tudo
um despertar  do  sentimento  religioso,  com várias  campanhas  anti-
maçônicas,  anti-carnaval,  anti-má  imprensa.[…].  A 26  de  abril  é
iniciada a Biblioteca Paroquial de Sena Madureira, com 8 volumes e
projetada a fogueira da má imprensa para o último dia de maio. A 31
de maio, de fato, pela primeira vez, em plena praça pública e depois
de solene procissão, realizou-se a fogueira dos maus livros recolhidos
durante o mês: livros protestantes – 57; espíritas – 21; e outros – 7,
além das muitas revistas pornográficas. Em novembro, durante todo o
mês,  foi  realizada  a  campanha  do  terço  anti-comunista,  com  a
participação  de  513  pessoas;  […].  A 17  de  novembro  o  Partido
Comunista era fundado em Rio Branco, estando envolvidos em sua
cúpula o Professor Lúcio Cavalcante e o atual  governador do Acre
Prof.  Geraldo  Mesquita  […].  Os  dois  professores  foram  por  isso
expulsos da Congregação Mariana. Em Rio Branco foi fundada a Liga
de Orações anti-maçônica […]  (MARTINELLO, 1976, p. 139).

Por mais inacreditável que seja, em pleno término da II Guerra Mundial, num rincão

isolado da Amazônia, a Igreja Católica erguera a fogueira da Inquisição, declarando ideias e

comportamentos como malditos e desgraçados, que por isso deveriam queimar nas chamas

ardentes do inferno. Sugestivo, isto. Cena que nos relembra as de Nuremberg, tal como Hitler

fizera junto aos asseclas que o seguiam, colocaram num mesmo balaio, ideias e expressões

divergentes  e  antagônicas.  A  exemplo  de  opúsculos  protestantes,  espíritas,  maçônicos,

comunistas e até pornográficos, numa série de campanhas coordenadas que se apresentavam

como  verdadeiras  “guerras  santas”!  Logo  ali…:  em 1945!  Quando  a  hecatombe  nuclear

anunciava as possibilidades maiores de destruição da humanidade… – logo ali… em 1945.

Paradoxo em que esta mesma humanidade vira a consequência da intolerância nazista, que
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começou  com  a  fogueira  de  livros  e  decaiu  para  a  incineração  de  corpos  mutilados  e

exterminados  nas  câmaras  de  gás  dos  campos  de  concentração.  Logo  ali… no  berço  do

Daime, donde as fogueiras dos ancestrais já brilharam pela luz do xamanismo e fizeram o

‘Caldeirão da Ayahuasca’ fervilhar por uma manifestação suprassensível de fé e devoção.

Entretanto… as ideias não são incineradas e nem eliminadas por ordem de “prelazia”

alguma  –  esta  verdade  a  história  mostra  ser  axiomática.  Por  quanto,  os  feiticeiros  do

Maranhão não podiam ser jogados ao fogo da Inquisição, por isso a mesma ira raivosa que um

dia tentara eliminar mestre Irineu, agora estenderia suas armas a mestre Daniel, indo pela

calúnia e difamação, as tentativas de derrubar  a Capelinha de São Francisco das Chagas.

Caminhando com passos seguros e humildes, o capelão apenas recebia quem o procurasse,

superando as dificuldades da travessia física e cultural.

No  plano  dos  símbolos  populares,  a  linguagem  sincrética  do  novo  rito  e  sua

expressão híbrida, eram mais familiares à sua compreensão do que as liturgias em latim dos

sacramentos católicos. Contudo, num clima tão hostil preparado por uma nova “guerra santa”

do  Vaticano.  A perseguição  aos  adeptos  seria  implacável  em cada  lugar  onde  se  fizesse

possível, principalmente no campo de sua influência: o domínio de sacramentos fortemente

arraigados na cultura popular, como os batismos e missas funerais. Aos ímpios e pecadores, o

reino  do  céu  seria  negado,  como todas  as  “bênçãos”  e  todo  o  “perdão”.  Completando  a

investigação de Pedro Martinello com a pesquisa «Os Servos de Maria na Missão do Acre e

Purus (1920-1975): Uma missão na selva amazônica»136, aqui, encontra-se a preciosa citação

de que já 29 de maio de 1926, a Prelazia de Rio Branco negou-se a replicar os sinos e a

celebrar a chamada Santa Missa – fúnebre  – à Mamed Geber, por este ser “maometano e

maçom”. Fato que provocou grande comoção na cidade, uma vez que o mesmo se enquadrava

na grande gama de “mascates turcos” conhecidos pelo comércio como regatões – nas palavras

de Pedro Martinello: “É que o pessoal não entendia certamente as disposições canônicas das

quais S. Excia. Era cioso no cumprimento” (MARTINELLO, 1976, p. 144).

Por estes meios, o estranhamento às leis da Igreja era grande pela cultura popular,

mas não à devoção de outros… semelhantes em fé e existência. Se os clérigos fechavam as

portas de seus templos ao “povo”, as portas da Capelinha de São Francisco estavam sempre

abertas. Para lá chegar, os interessados deveriam adentrar à mata e atravessar o caminho de

um  varadouro  passando por cima de uma  pinguela  num ponto do igarapé «Fundo»137. Em

136 Dissertação de Mestrado em História apresentada em 1976 à Universidade de San Francisco; Califórnia – Es-
tados Unidos.
137 As expressões trabalhadas nesta argumentação, como «varadouro» e «pinguela», pertencem ao campo popular
de linguagem em referência aos meios pelos quais improvisam seus meios de locomoção: a primeira diz respeito
a um canal de comunicação entre rios e/ou lagos; a segunda, a uma tronco de madeira, relativamente fino, com-
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deveras  ocasiões,  os  peregrinos  se  aventuravam  por  dentro  do  igarapé,  quando  a  frágil

pinguela  havia  sido  levada  pelas  águas  crescentes  das  chuvas  e  trombas  d’água,

demonstrando, por estes gestos, a determinação daqueles que vieram acompanhar a ‘Missão’

em seus primeiros dias. Ao chegar ao templo de devoção, encontravam o altar com a imagem

de São Francisco das Chagas, uma mesa e bancos roliços de madeira, retirados na mata que

abrigava  a  Capelinha.  Esta,  medindo  cerca  de  três  metros  de  largura  por  cinco  de

comprimento, conforme inúmeros relatos foram registrados pelos remanescentes e hoje dão

vida à Casa de Memória, erguida como réplica da casa do fundador: à frente, uma sala, no

meio, o aposento e aos fundos, a cozinha com uma mesa, um jirau de lavar louças e num

cantinho, um fogão de barro. Recordações de muitos peregrinos que atravessaram o vácuo do

tempo,  sobrevivendo  como elos  de  uma jornada  do  sagrado em busca  da  cura  maior  de

integração do ser humano com suas próprias potências interiores. Experiência manifesta pelo

exemplo direto de Daniel na travessia das fronteiras da condição humana: existência(s) de um

homem anfíbio entre um artesão, músico, marinheiro, boêmio, trovador e “frei franciscano”.

Confirmando  o  relato  destas  recordações,  Rosana  Martins  de  Oliveira,  numa

publicação  também  na  obra  da  Casa  de  Memória,  expõe  a  constatação  de  que  “[…]  a

simplicidade da capelinha foi a primeira prova material de amor e compromisso de mestre

Daniel  para  com  São  Francisco”  (OLIVEIRA,  2005,  p.  49).  Sendo  para  todos  que

acompanhavam a jornada, uma “[…] mostra pública de sua entrega a uma vida franciscana de

pobreza, abnegação, penitência, humildade e caridade, uma vida religiosa de consagração”

(idem). Estes elos com o sagrado eram admirados por muitos, inclusive por Irineu Serra, que o

incentivara desde a revelação pela Mensagem do Livro Azul. Raimundo Gonçalves, discípulo

de mestre Irineu, relata um pouco da jornada espiritual dos  mestres fundadores  das ‘linhas

raízes’ do Daime, observando a grande amizade e a crescente procura pelos Trabalhos pela

população carente de amparo:

O Mestre ia sempre visitar o Daniel, na Vila Ivonete. Quase todas as
vezes que ele ia na rua, passava lá na casa dele. Eles realmente eram
muito amigos. O Mestre Irineu gostava muito dele. Uma das vezes em
que  o  Mestre  Irineu  foi  lá,  o  Daniel  falou  para  ele  que  tinha  um
bocado de gente que vinha procurá-lo para se curar de muitos males.
Então, o padrinho Irineu foi e deu licença para que ele continuasse o
seu trabalho. Por um bom tempo, o padrinho mandou Daime para ele
ajudar o pessoal. É que ficava mais fácil, pois naquele tempo, o Daniel
ainda não tinha como fazer Daime na Vila Ivonete. Ficava muito longe
para o pessoal ir da Vila Ivonete ao Alto Santo, era muito difícil. Foi

prido e resistente, utilizado à travessia de rios e córregos em improviso a uma ponte.
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dessa forma que Daniel  começou,  até  que ficou por  conta  própria,
trabalhava com o Círculo Esotérico e fazia cura138.

Aos poucos, a fama do “nêgo véi” foi se espalhando por toda a região, levantando

maior leva de peregrinos da floresta que se dirigiam à Capelinha em busca de diversas curas e

conselhos, pois além de curandeiro, Frei Daniel também ficou conhecido como “vidente” –

adivinho. Descrevia os males que afligiam as pessoas já mesmo no momento de sua chegada,

antes  que  estas  se  pronunciassem,  conforme seus  discípulos  preservaram as  recordações.

Rosana  de  Oliveira,  neste  mesmo  artigo  pela  Casa  de  Memória,  relata  que  o  irmão

franciscano trabalhava com o  daime  para mostrar  às  pessoas  suas  verdadeiras  condições,

rezando em toda gente que aparecia, desde crianças aos caçadores da região em assistência:

“Muitos vinham desenganados dos médicos, uns com dor de dente ou com espinhela caída,

outros  por  causa  de  bebida,  separação  ou  problemas  financeiros.  Os  que  alcançavam os

benefícios  da  cura,  da  melhora,  serviam  de  mensageiros  para  os  moradores  da  cidade”

(OLIVEIRA,  2005,  p.  49).  Os  males  variavam de  acordo  com a  dor  de  cada  pessoa139.

Quando  o  poder  público  nega  aos  trabalhadores  da  nação,  qualquer  forma  de  amparo  e

cuidado, em seu espaço vazio nasce à força de líderes populares, inclusive dos “feiticeiros”

que deveriam ser queimados na fogueira da Inquisição,  de acordo com a Prelazia de Rio

Branco, claro. Mas neste caso, Frei Daniel era maior e maior também o movimento histórico

de transposição da comunhão da ayahuasca  ao mundo contemporâneo.  A aportar  naquele

igarapé, os homens da cidade-anfíbia traziam no coração uma esperança maior de renovação,

por ver justamente na força do confrade, o poder da transformação.

O ‘Caldeirão da Ayahuasca’ estava a ferver, o líder do novo rito era o antigo trovador

das  noites  boêmias  de  Rio  Branco e  de  muitas  das  “bagunças”  daquele  tempo… – tal  a

“Bagunça da Anália”, a qual fostes trovador até perder sua família. Entretanto, nestes novos

tempos,  seu  exemplo  de  abnegação  era  visto  como  objetivo.  Porventura,  alguns  de  seus

antigos companheiros de taverna, iam lá ver o que se passava e como estava aquele “homem-

novo”. Por vezes, alguns seguiram na mesma direção. Outros, aliados à zombaria do clero

romano e de outras ordens também, tomaram parte na “comunhão”, mas não se integraram ao

“espírito de cura” do Trabalho de Caridade e voltaram à cidade, não como mensageiros das

“boas novas”, mas sim, como críticos audazes. De certo, ao Frei Daniel, mais assustados com

a “visão de seu interior” proporcionada pelo Trabalho de Exorcismo com a ayahuasca, do que

com  qualquer  outra  coisa.  Portanto,  alguns  destes,  assim  se  integravam  à  horda  de

138 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
139 E quem há de desprezar uma dor de dente…? Uma cólica…? Uma dor de cabeça…? Ou qualquer outra dor.
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caluniadores e zombadores. Todavia, mestre Daniel não se abateu,  no Hino já citado “Do

Santo Amor Apareceu”,  diz,  em alto e bom tom, sua visão sobre o assunto.  Declara suas

premissas de combate, uma vez que ninguém seria obrigado a gostar da bebida, mas sim, que

todos deveriam respeitar e não zombar… senão, viria a “sentença de Deus”. Pois, estariam já

em sua gênese, zombando do “sagrado amor Daquele que fez os mundos” e o enviara àquela

‘Missão’:  o  Deus  supremo  criador.  Assim  predisse  o  mestre  fundador,  sem abandonar  a

caridade, tampouco, o bom combate em tempos de guerra.

Mensagem forte e direta, sem meios termos ou tergiversações com quem quer que

seja.  Uma voz  que  se  ergueu  no  final  dos  anos  40  e  que  ecoa  pela  névoa  do  eterno…

representando um lampejo do passado e manifestando um sinal do devir. Por isso foi além das

fronteiras limítrofes daqueles anos, sua experiência em si reuniu os fragmentos da tragédia

humana,  em  que  os  difamadores,  por  não  compreenderem  um  movimento  autêntico  de

transformação íntima, lançam mão da fugaz zombaria defronte às escadarias da catedral após

as santas missas. Assim, a jornada da Barquinha da Santa Cruz travou suas primeiras batalhas

contra a infâmia perante uma sociedade doente e carente, unificando credos e culturas. No

curso  de  algumas  investigações  acerca  deste  fenômeno  humano,  Sílvio  Margarido,

pesquisador do Departamento de Patrimônio Histórico do Acre, elucida alguns aspectos da

identidade do novo rito:

As  bases  de  influências  doutrinárias  de  Mestre  Daniel  vêm  do
cristianismo  a  partir  do  catolicismo  popular  muito  comum  no
Nordeste brasileiro e especialmente no Maranhão, do xamanismo e de
outros cultos indígenas com os quais teve contato,  dos cultos afro-
brasileiros como a Umbanda e o Candomblé, além da forte influência
do espiritismo kardecista  e  de  tudo o que aprendeu com o  Mestre
Irineu no uso ritual da ayahuasca […]. Do sincretismo vêm os pretos
velhos, os caboclos, as entidades do mar como sereias e ninfas do mar,
botos e Iemanjá, os Êres (crianças) e entidades do Candomblé como
Oxalá, Xangô, Ogum e Oxossi,  além de uma linha de entidades do
Oriente e encantados (MARGARIDO, 2005, p. 58).

As ‘Encantarias” nordestinas e amazônicas estavam aberta aos “reinos” da terra, da

água e do ar. Navegando nas ondas da barca sagrada, Frei Daniel unificou em si a mensagem

do tempo, reunindo numa expressão de fé, elos distantes de um imenso Brasil, movimento que

já nascia por aquelas paragens e que agora seriam consagradas novamente pelo ‘Caldeirão da

Ayahuasca’. «Encantaria Sagrada» é a expressão da espiritualidade que nasce nas águas da

floresta, aproximando as cosmologias indígenas e africanas num outro aspecto do sincretismo

e hibridação. Indo além de suas raízes quando influencia, diretamente, a própria manifestação

da cristandade popular, ao trazer para a prática do sagrado, poderosos símbolos de uma fé das
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profundezas de culturas subalternas, que sobreviveu ao massacre da escravidão sem deixar

com que suas recordações fossem exterminadas.

Assim navegou o Brasil…,  assim navegou a  Capelinha  de  São Francisco:  assim

navega o ‘rito de comunhão da ayahuasca’. O elemento inovador da prática de Frei Daniel

está em associar o uso ritual da ayahuasca às linhagens de Encantaria Maranhense (Ferretti,

M.,  2014; Ferretti,  S.,  2012) pelo sincrético pensamento religioso das camadas populares,

ressignificando, do mesmo modo, uma expressão de fé cristã. Inovou, também, em relação à

doutrina  de  mestre  Irineu,  ao  proceder  em  ritos  essencialmente  ligados  às  vertentes  de

matrizes africanas, seja pela Casa das Minas do Maranhão, dos Candomblés do Nordeste ou

da  Umbanda  do  Brasil.  Sobretudo,  principalmente  devido  ao  advento  dos  Trabalhos  de

Incorporação  que seguiam em diferentes sentidos. Esta linhagem de ritual trabalha com a

compreensão de que os seres humanos,  uma vez preparados e aptos  pela  “espiritualidade

transcendental”,  serão “canais receptores” ou “aparelhos” de outras “energias e espíritos”.

Logo, a “incorporação” na Barquinha trafega desde a invocação de mentores ao serviço de

caridade e  cura,  até  ao batismo de “eguns e  encantados”.  Isto  é,  a  Barquinha trabalharia

dedicada à “doutrinação de almas penitentes”: espíritos sofredores e carentes de luz, que, pelo

meio do “aparelhamento” por um médium (um mediador entre mundos), seriam doutrinados e

elevados a patamares superiores, recebendo sua cura ao aceitar  os preceitos de verdade e

justiça da “Missão”. Para, ao final, tais almas penitentes poderem receber o “batismo de um

nome cristão” e integrar o “Batalhão Celestial da Santa Cruz”. Eis as escrituras do Livro Azul

na história da ayahuasca.

O campo de fé da experiência suprassensível/sobrenatural comumente é identificado

como  “imaginário  religioso”.  Nesta  acepção,  o  Trabalho  da  Barquinha  consiste  numa

simbiose de luta do bem contra o mal por meio de ritos de incorporação e xamanismo. Pelo

ato de crença e fé, os ‘pacientes’ perturbados com a presença de espíritos obsessores advindos

de trabalhos adscritos como «Magia Negra» ou «Quimbanda», são recebidos nas  Obras de

Caridade sem nenhuma distinção de raça, credo, cor ou idade. Todos haveriam de receber as

bênçãos iniciais dos ‘passes dos médiuns’ no Salão de Atendimento e depois encaminhados

aos Gabinetes de Cura ou «Congás». Aqui, o rito seguirá com a presença de três “médiuns” ou

“aparelhos”, um receberá o espírito do mentor do Congá, os outros dois farão a incorporação

dos espíritos trevosos ou entidades quimbandeiras. Na liturgia do rito, a ayahuasca pode ser o

veículo de comunicação com os planos superiores, mas uma distinção fundante entre esta

linhagem e a vertente do Daime. Tal questão consiste no princípio da Barquinha de que os
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discípulos devem ser preparados a trabalhar sem a comunhão sacramental, podendo realizar as

incorporações sem a ayahuasca e assim praticar o “poder”.

Seguindo  no  Trabalho  de  Caridade, credita-se  o  propósito  de  cura  dos  seres

sofredores: por essência não seriam “maus”, mas sim espíritos doentes e «sem luz», que, por

seu  próprio  sofrimento,  apresentam  grande  orgulho  e  rebeldia,  tornando-se  escravos  de

«forças maiores das trevas». De tal maneira, podem alcançar a «libertação», caso arrependam-

se e reconheçam seus «pecados/crimes». Este processo será acompanhado pela doutrinação

das almas, quando o “aparelho incorporado” servirá de “canal receptor” para guiar a Entidade

até um ponto especial do Trabalho numa pequena sala preparada com selos consagrados no

chão e no espaço etéreo: pontos de força e luz com velas multicoloridas, flores, insígnias

sagradas e outros objetos de poder. Um rito similar ao das «Artes Mágicas» fará a abertura de

“portais do além”, assim, o espírito sofredor receberá a doutrina por uma Entidade de Luz –

recebendo o tratamento, a cura, o perdão, a salvação… tudo por meio da ayahuasca.

O confronto estará do mesmo modo aberto: pela visão do fundador, as  Entidades

Trevosas  serão  obrigadas  a  desfazer  os  males  impetrados  contra  a  pessoa  que  buscou  o

atendimento na Capelinha, desfazendo, do mesmo modo, os trabalhos de «Magia Negra» ou

«Quimbanda».  Por  serem  teimosos  e  rebeldes,  muitas  vezes  não  aceitam  facilmente  a

doutrina, de tal forma, são encaminhados a planos superiores do ‘Astral’, a fim de receberem

lá o tratamento adequado. Estes “planos do além” são chamados na Barquinha como “campos

de concentração”: a batalha será dura e intensa, os ‘espíritos trevosos’, uma vez encaminhados

ao  local  maior  de  doutrinação,  serão  aprisionados  e  só  poderão  retornar  após  o

arrependimento e a aceitação da «Doutrina de Luz». Ao final, regressarão ao mesmo ponto no

qual o “portal” se abriu na Terra: a Capelinha de São Francisco das Chagas. Por obra de uma

“caridade divina”, serão batizados e receberão um nome cristão, incorporando-se ao “Exército

de Jesus da Barquinha da Santa Cruz”.

Conforme  já  elucidado  por  Sílvio  Margarido,  a  simbiose  ocorrida  no  ceio  da

Capelinha  veio  da  confluência  do  espiritismo kardecista,  dos  cultos  afro-brasileiros  e  da

tradição xamânica. No campo esotérico, mestre Daniel também beberá na fonte de algumas

tradições ocultistas. Há relatos, por parte dos pioneiros, que ele mantinha estudos do Círculo

Esotérico  da  Comunhão  do  Pensamento,  porém nos  arquivos  da  Capelinha  nunca  foram

encontrados registros de filiação (OLIVEIRA, 2002, p. 92). Na abertura desta espiritualidade,

aos  poucos  os  primeiros  companheiros  de  jornada  foram  chegando  à  ‘Missão’ de  São

Francisco, que também rogava à intercessão de outros santos, como São José, São Sebastião,
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São Pedro, Santa Terezinha e Santa Luzia. Destes pioneiros, a Casa de Memória faz referência

a alguns nomes em sua obra oficial:

A partir de 1945 instalou-se na Colônia Cecília Parente, Vila Ivonete,
terras  do  antigo  Seringal  Empreza,  onde  ergueu uma  capelinha  de
taipa em homenagem a São Francisco das Chagas e deu início ao seu
trabalho espiritual, a missão na infância anunciada. Os seus trabalhos
iam desde aconselhamentos, cura de doenças, batismo de eguns e a
doutrinação das almas. Muitos dos que se beneficiaram das obras e
graças de mestre Daniel passaram a segui-lo, a sua missão cresceu e
até hoje vem prestando o apoio espiritual a todos que procuram sua
casa.  Dos  irmãos  que  seguiram com mestre  Daniel  podem-se  citar
alguns como: José Joaquim da Silva,  Anelino Cavalcante  da Silva,
Augustinho Henrique de Paiva, Elias Nacif Corrêia Kemel, Antônia
Carneiro de Lima, Maria Souza Matos (Maria Ferrugem que do seu
casamento em 1956, com Daniel, nasceu Francisco Matos), Francinete
Oliveira Santos (com quem teve um filho, Francisco),  entre outros.
Com sua sabedoria, amor ao próximo e devoção, deixou um trabalho
de auxílio aos necessitados. Sua figura hoje não é só lembranças, mas
a sua linha de trabalho mostra o exemplo firme do mestre que conduz
nos caminhos da Santa Luz (Casa de Memória, 2005, p. 44).

Este fragmento da biografia apresentada pela Casa de Memória Daniel Pereira de

Mattos, reúne importantes informações acerca da visão da comunidade sobre o lugar espiritual

de seu líder, sua importância e ressonância histórica. Não são apenas lembranças, mas elos do

presente na relação dos sujeitos históricos com o sagrado através da consolidação de sua

“linha  de  trabalho”.  De  fato,  os  discípulos  da  ‘Missão’ exerceram papel  fundamental  na

consolidação desta vertente, uma vez que o mestre fundador esteve à frente da comunidade

por quase treze anos, deixando a eles o trabalho de “finalização” da obra, como a estruturação

dos ritos, fardamento, constituição jurídica, posse da terra, entre outros. Foram nestes treze

anos que Frei Daniel implantou sua mensagem, trazendo os ensinos inscritos no Livro Azul ao

codificá-los no Hinário, que é descrito contendo cerca de 200 Hinos, ou mais. Neste caso, a

vertente mantém um elo espiritual de maior tradicionalismo ao guardar os Hinos em confiança

à memória de seus adeptos, ou seja, os comandantes e oficiais da ‘Barca’ são os guardiões dos

tesouros  recebidos  do  ‘Astral  Superior’.  Por  tradicionalismo,  neste  caso  refiro-me  sem

nenhuma valoração moral, apenas pelo aspecto intencionado de preservação do patrimônio

cultural  da comunidade enquanto uma «tradição» de fato.  A memória é o centro ativo do

processo, uma vez que cada um deve aprender as letras e melodias através das recordações

advindas nos Trabalhos espirituais com o daime e sua ‘Missão’140.

140 Assim, busco preservar e respeitar o legado considerado sagrado pelos seguidores e que igualmente fora pre-
servado e respeitado com discrição. Aqui só estou a publicar o que já está publicado com a autorização das lide-
ranças contemporâneas desta linhagem – ou por elas próprias publicadas.
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A respeito da vida de Daniel Mattos e  sua trajetória  de edificação da Capelinha,

muitas informações ainda são necessárias para compor uma narrativa maior e mais ampla,

capaz de registrar o legado histórico nas páginas do tempo, no que se destaca em primazia, o

trabalho empenhado pela Casa de Memória. Na própria descrição citada anteriormente, relata-

se que mestre Daniel teve dois filhos após o início da ‘Missão’, ambos chamados de Francisco

– o primeiro com a mulher que veio a ser sua segunda esposa, Maria Souza; o segundo com

Francinete Oliveira Santos.

Quais seriam os passos desses romances…? Por quais caminhos teriam nascidos os

elos de “amor”…? Houve alguma importância para a constituição da comunidade…? E…

para a vida de Daniel Pereira de Mattos? Perguntas que me alimenta na investigação, apenas

pelo propósito de conceber a historicidade da travessia humana e sagrada dos heróis que hoje

figuram como mestres de saber.  Porventura,  o  nascimento dos  dois  Francisco’s veio num

mesmo fluxo temporal?  E quais  elos  estes  mantiveram com a tradição? Sobreviveram às

intempéries  do mundo e  permaneceram na  ordem do santo  mentor…? Que,  aliás,  recebe

homenagem no nome de batismo de seus filhos. Investigo pela vontade de desvendar os elos

do passado, em meu preceito de pesquisa tenho claro o pressuposto de respeitar o direito em

ser  humano dos  mestres  fundadores  das  ‘linhas  raízes’ dos  novos ‘ritos  de comunhão da

ayahuasca’ no Brasil – em ser humano, se fizeram grandes… vultos. Foram fortes, sábios e

valentes:  humanos.  Entretanto…,  uma  névoa  cobre  o  passado  e  distante  ele  está,  quiçá

“poderemos” (no sentido coletivo de pesquisa) aprofundar à investigação e um dia escrever

melhor esta narrativa.

4.5 A formação da comunidade e da liturgia com Romarias e Penitências

Outros discípulos foram chegando à ordem, os primeiros mensageiros transmitiam as

boas novas de paz e curas, assim, em treze anos a Capelinha cresceu enfrentando adversidades

que não eram pequenas, a exemplo da travessia por aquela pinguela sobre o igarapé Fundo.

Tornou-se costume levar roupas secas em sacos plásticos, pois, nas estações mais chuvosas,

os adeptos atravessavam as águas a nado, já que não havia outro modo. Este elemento na

narrativa da comunidade representa um turbilhão de mensagens e símbolos. Entre os nomes já

citados, outro artigo da Casa de Memória, na mesma obra, esclarece que alguns postos de

trabalho  foram atribuídos  aos  discípulos,  sendo  José  Joaquim da  Silva  consagrado  como

“Pastor das Almas” – continuando seu trabalho inclusive após sua morte; Agostinho Henrique
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de  Paiva,  responsável  pela  “busca”  de  daime:  identificação  das  plantas  nativas,  coleta  e

transporte;  Elias  Nacif  Correa  Kemel  (com diferente  grafia  para  o  segundo  sobrenome),

mestre de obras da igrejinha em alvenaria. Para alguns, esta relação de nomes pode até não ter

valor algum, mas para eles… que construíram a história com as suas mãos, seus familiares,

amigos e irmãos de fé, o valor da recordação é especial e impossível de ser compartilhado141.

Aliás, lembremo-nos que algumas destas pessoas foram preparadas por mestre Daniel para o

“Trabalho de Atendimento nas Obras de Caridade” dos ritos de incorporação e cura, logo, são

personagens centrais na história da vertente, com primazia para o fator que todas estas foram

mulheres: Chica Gabriel, Maria Baiana, Inês Maria Porto, Francisca Maia, Maria Ferrugem e

Dona Chiquita  (MARGARIDO, 2005,  p.  58).  Além do mais,  recordar  os  nomes de  uma

travessia confere autenticidade à narração, de nada adiantaria relatar um “feito miraculoso” se

ninguém,  com nome e identidade,  pudesse  narrar,  por  assim ser,  quando várias  vozes  do

passado evocam recordações familiares, faz-se possível trabalharmos com maior segurança

com a narrativa pela tradição oral.

Um elemento novo ao culto será de importância cabal: as Romarias – acompanhadas

pelas  Penitências.  Nasceu  um  calendário  novo  de  Trabalhos  com  o  daime,  mostrando

novamente uma especificidade em relação à doutrina de mestre Irineu. Por gênese popular, as

romarias  se  formaram no  Brasil  Caboclo  como celebrações e  festejos  dedicados a  santos

padroeiros e homenageados em datas específicas, todas estabelecidas pelo próprio calendário

romano e ratificadas  pela  Corte  de Lisboa durante a  colonização.  Esta  herança cresceu e

perdurou entre os  perceptos e afetos  de comunidades populares,  cumprindo outros papéis,

além  daqueles  institucionalizados  pela  hierarquia  eclesiástica.  Pelos  imensos  terreiros  do

Brasil,  a festa alcançava sentidos próprios a cada comunidade, juntos do culto aos santos,

promessas, procissões, rezas, ladainhas, terços, batizados…: o “povo” celebrava também o

culto  aos  antepassados,  seres  encantados  e  orixás,  mesmo  que  inseridos  no  quadro  de

significados  e  símbolos  cristãos.  Em  festas  de  alegria  simples  e  benfazeja,  as  romarias

também  se  converteram,  celebrando  no  seio  da  vida  popular,  momentos  de  integração

comunitária e estações do ano, com cantigas, danças, músicas e uma boa cachaça.
141 Registro, também, os seguintes nomes de pioneiros/as arrolados pela Casa de Memória: Benedita Alves Fer-
reira Kamel, Manoel Fernandes de Oliveira, Maria Henrique de Oliveira, Antônio Geraldo da Silva, Antônia Fer-
reira da Silva, José Luiz da Silva, Antônio Lopes da Silva, Manoel Hipólito de Araújo, Francisca Campos do
Nascimento (Dona Chica Gabriel), Inês Maria Porto, Francisca Maia de Oliveira, Ernesto Júlio de Oliveira, Mil -
ton Brígido da Silva, João Amâncio dos Santos, Maria do Carmo da Silva, Cecília Alves da Silva, Olinto Alves
da Silva, João de Deus Filho, Gregório Nobre de Oliveira, Francisca Josino de Melo (Dona Chiquita), Alípio da
Silveira, José Gabriel do Nascimento, Francisco Gabriel do Nascimento, Rosa Henrique de Paiva, Angelino José
da Silva, Jerônimo Alves da Silva, Maria José Correa, Francisco da Silva Souto, Jovano Martins da Fonseca,
Maria Alves da Silva, Rosa Cândida Cabral, Firmino dos Santos Borges, Antônia Carneiro de Lima, Leonor San-
tos da Silva, Joana Torquato de Araújo, José Honório Alves, Maria Sousa Matos, Ademar Sales de Oliveira, Ma-
ria Rosa (Maria Baiana) e Maria de Lourdes Lima de Almeida (Casa de Memória, 2005, p. 43).
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Assim, as matrizes populares das romarias deram à gente comum, a liderança da

história, pelo menos em escassos momentos de uma paz fortuita, simples e genuína: marcas

de uma identidade até hoje muito forte nos interiores do país, com devoções específicas a

personagens  históricos,  como  o  “Padrinho  Padre  Cícero”  no  Cerará  e  “São  Raimundo

Nonato”  no  Maranhão.  Costumes  e  tradições  que  causaram  estranhamento  aos  clérigos

oficiais, levando entre outros fatores, à romanização do catolicismo no Brasil, fato expresso

no Acre com a  ‘Ordem dos Servos de  Maria’,  conforme já  tratado anteriormente.  Como

epicentro  das  romarias,  as  capelas  populares  se  destacavam  em  primazia  às  catedrais

eclesiásticas. Assim o “povo” escreveu parte de sua história, assim Daniel Pereira de Mattos,

porventura, levou em sua bagagem, a herança cultural do Maranhão, até gerar algo novo e

singular ao acrescentar a consagração da ayahuasca nas ‘Romarias da Capelinha’, num voto

de penitência e renúncia. Promoveu, em certo espaço de tempo do ano, celebrações que se

estendem por um longo período em devoção a santos específicos, sempre na batalha pessoal

de  superar  as  demandas  do  espírito  e  vencer  as  tentações  do  “maldito”  em  preces  ao

Altíssimo pela cura da humanidade e dos irmãos da missão.

De acordo com informações recolhidas entre adeptos da vertente e ratificadas por

Rosana de Oliveira, são três as Romarias da Capelinha, iniciando-se com a Romaria de São

Sebastião entre 1º e 20 de janeiro. A segunda é a Romaria de Nossa Senhora Rainha da Paz,

entre 1º e 31 de maio. A maior e mais intensa de todas é a terceira, Romaria de São Francisco

das Chagas, selando o início em 1º de setembro e o término em 04 de outubro. Durante estas

celebrações,  os  adeptos  são  orientados  a  viver  um momento  de contrição  e  recolhimento

interior,  afastando-se  das  “coisas  mundanas”,  com  a  abstinência  de  alguns  costumes  e

prazeres – principalmente, das relações sexuais. Era o tempo do sacrifício pessoal, a entrega

ao serviço sagrado, o tempo do arrependimento, da confissão e da renúncia. Em todos os dias

das  Romarias  há  a  comunhão  do  daime  dentro  da  Capelinha,  um processo  que  seria  de

“ascensão,  limpeza  e  purgação”  dos  males.  Os  ritos  se  engendraram com o  símbolo  da

penitência, pela qual, todo participante se confessa como pecador e sofredor, assumindo suas

culpas perante as tragédias da vida, rogando a Nossa Senhora e a São Francisco, a intercessão

perante o plano espiritual para obtenção dos benefícios, principalmente o perdão e a salvação.

Frei  Daniel  instituiu  todo  um  sistema  complexo  de  ritos  e  cultos  a  partir  do

sincretismo religioso que banhava sua experiência humana. O cântico de seu Hinário demarca

a identidade singular do rito, incluindo a realização de preces específicas em cada uma das

Romarias: São Sebastião, 05 preces diárias; Nossa Senhora da Paz, 10 preces diárias; São
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Francisco, 05 preces diárias. Vejamos o relato específico de Rosana de Oliveira acerca do

sistema ritual das Romarias:

Em  todos  os  dias  de  Romaria,  reunidos  na  Capelinha,  tomavam
Daime, rezavam um número específico de preces e cantavam hinos de
louvores aos santos e no final fazia-se uma prece rogatória que resume
o objetivo das Romarias – rogar e fazer penitência em benefício da
solução dos problemas do mundo, entre eles, as guerras, epidemias,
fome, desigualdade e desarmonia (OLIVEIRA, 2002, p. 97-98).

A narrativa tão preciosa dos detalhes da tradição é transmitida à historiadora por

Francisco Hipólito de Araújo Neto, atual presidente do Centro Espírita e Culto de Oração –

“Casa  de  Jesus  –  Fonte  de  Luz”,  entidade  herdeira  da  Capelinha  de  São  Francisco.  A

historiadora  relata  alguns  dos  principais  documentos  históricos  da  tradição  espiritual

implantada  por  Frei  Daniel:  duas  Preces  transmitidas  oralmente  pelo  mestre  fundador  e

posteriormente escritas por Manuel Hipólito de Araújo, pai de Francisco Hipólito – a versão

datilografada dos documentos se encontra nos arquivos da Casa de Memória. Estas Preces são

orações  em  rogativo  de  cura  pelos  males  do  mundo,  incluindo  as  epidemias,  guerras  e

desigualdades:

[…] Rogai a Nossa Senhora da Paz que abençoai a todos os lares onde
houver inocentes, os livrando da fome, da peste, da guerra e de todas
as  epidemias,  principalmente  aos  nossos  irmãozinhos  que  estão
hospitalizados  pelos  hospitais  do  mundo  inteiro,  sofrendo  as
calamidades da fome, da guerra e das epidemias que estão assolando
sobre a terra, dai-lhes o conforto, o pão de cada dia e a saúde […].
[…] Rogai a Virgem Santíssima Rainha da Paz, que com a bandeira de
Paz em vossas sagradas mãos, tocai no coração dos nossos irmãos que
estão administrando o globo terrestre, para que saibam administrar os
nossos irmãos com amor, com igualdade, com união, com amor ao
próximo […] para que não venham a provocar um derramamento de
sangue geral sobre a terra, para que não venham a sofrer os inocentes
por  causa  dos  filhos  […]  que  não  tem a  luz  do  sagrado  amor  ao
próximo. Limpai os seus pensamentos e limpai os seus corações […]
(OLIVEIRA, 2002, p. 98-99).

Pela força dos pertencimentos comunitários, cada uma dessas Preces continua a ser

rezada até os dias de hoje em todas as Romarias. Muitos outros elementos da tradição são

mantidos nos ritos, contudo, a maioria está velada pelos guardiões da memória. Destaca-se

novamente o processo de iniciação para obter acesso aos saberes deixados por Frei Daniel, em

consonância com a entrega do adepto aos ritos, espera-se que sua entrega deve ser integral aos

preceitos  da  missão,  vivendo  uma vida  renovada,  afastada  dos  vícios  e  das  tentações  do

“maldito” – este é o ideal. O processo de iniciação fundamenta-se pela penitência do adepto
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nos dias de Romaria para posteriormente estender-se ao cotidiano, assim, durante a iniciação

os participantes devem manter uma rigorosa abstinência sexual, rezar muito, falar pouco e

comer pouco: um processo intrínseco à contemplação e expansão da consciência, mesmo que

não se fizesse uso de plantas de poder.

Numa observação simples, podemos identificar na própria trajetória de Daniel com o

daime, o nascimento do germe desta tradição, quando o mesmo se isolou do mundo em sua

estadia com Irineu em busca das curas necessárias. Esta foi sua experiência singular, pessoal e

encantada… – em seu íntimo, os elos se uniram e assim as recordações das romarias de sua

gente-natal  renasceram juntamente ao “homem-novo” que se tornou. Uma nova romaria no

rosário  do  povo  brasileiro,  absorvendo  o  legado  do  passado  e  transmutando  a  realidade

imediata, ao passo que sua própria vida se transformava. O sincretismo religioso aproximava

as  heranças  culturais,  enquanto  que  o  hibridismo  gera  um  novo  movimento,  uma  nova

expressão de realidade. Pela primeira vez na história do Brasil, a antiga tradição de romarias

seria consagrada com a ancestral bebida de povos longevos…, por certo, na imensa realidade

da Amazônia e dos Andes, manifestações similares tomaram conta da fé cabocla (Taussig,

1993), contudo, no Brasil tornou-se um fenômeno único e singular.

Para Rosana de Oliveira, o fator de agregação social era fortalecido pelos elementos

da busca espiritual  e transmissão da doutrina de mestre  Daniel  “[…] na formação de um

calendário  religioso  que  incluía  as  comemorações  dos  dias  santificados  pelo  calendário

católico”  (OLIVEIRA,  2002,  p.  62),  mas  a  ele  atribuindo  um  novo  valor  e  um  novo

significado, ao tempo que já absorvia o legado histórico e as tradições populares com “[…] o

uso da cruz; as rezas; terço” em unção com a comunhão do Daime e a manifestação dos “[…]

cânticos (hinos e salmos) que ensinam sobre a criação do mundo, o evangelho, a vida dos

santos  e  os  ensinamentos  de  conduta  com  princípios  no  cristianismo;  as  romarias  e

penitências” (ibdem).

A princípio, os adeptos das Romarias poderiam manter suas atividades cotidianas,

conciliando-as com as práticas  espirituais,  pois,  senão, “algo” se inviabilizaria  na jornada

pessoal de cada um. Contudo, respeitando a própria iniciação do mestre fundador, o processo

completo de incorporação da doutrina se consolidaria em algum momento da vida com a

adesão total e sem cortes temporais na experiência. Uma vez com o “espírito renovado” pela

Romaria  e  suas  Penitências,  o  adepto  é  levado  à  transformação  social,  modificando  sua

conduta perante o mundo, suas paixões e necessidades,  servindo, portanto,  como fator de

agregação coletiva à comunidade. O que muitas vezes poderia gerar atritos com os familiares

e  demais  membros  da  sociedade,  por  não  compreenderem,  ou  aceitarem,  as  mudanças
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advindas com a iniciação e o tempo de dedicação. Nos tempos de mestre Daniel, o mesmo

ainda proferia conselhos e outras formas de iniciação e instrução durante o processo. Pelos

idos da década de 50 na conjuntura do Acre, menos urbano e mais agro-florestal, a dedicação

ao  processo  iniciático  contava  com  maiores  oportunidades.  De  acordo  com  Rosana  de

Oliveira: “Essas experiências eram vividas no ritual religioso e adaptados no cotidiano, com

isso,  alguns  iam ficando e  compartilhando  com Daniel  da  vivência  religiosa,  promoviam

práticas que revertia segundo eles, em benefício social” (OLIVEIRA: 2002, p. 97).

O benefício social das “curas e bênçãos” deveria ser revertido à comunidade como

um todo, não apenas àqueles que participavam diretamente do processo iniciático ritualizado

pelas Romarias. Assim, o mestre fundador da ordem direcionava suas ações e seus conselhos:

cada principiante ao regressar ao “mundo” deveria, portanto, ser um “mensageiro da luz” em

sua  vida  íntima  e  pessoal,  renovando  os  elos  familiares  e  comunitários.  Num  ambiente

marcado pela conjuntura histórica, a ‘Missão de São Francisco’ trabalhava ainda pela “saúde

emocional dos lares” ao estabelecer valores normativos à sociabilidade harmônica entre os

casais e seus filhos, incitando-os a erradicar a violência doméstica, por exemplo. Donde o

Estado  não  pisava  e  deixava  a  alhures,  a  ‘Missão’ implantava  uma  transformação  lenta,

profunda e silenciosa,  sempre em rogativo aos seres divinos e intercessão dos santos,  em

especial, o padroeiro da casa.

São Francisco das Chagas, além de depositário da fé devocional, configurava-se no

quadro de significados do rito  de Frei Daniel  como o verdadeiro protetor da ordem e da

comunidade, sendo dele a missão de conduzir cada passo dos devotos rumo à salvação aos pés

do  «Senhor».  Um santo pessoal e partícipe dos desafios íntimos de cada um…; um santo

humano que compreendia os sentimentos humanos, inclusive, aqueles relacionados ao que na

Barquinha convencionou-se manter o discurso da moral cristã enquanto  «pecado»: pela fé,

São  Francisco  é  quem  abençoa  cada  irmão  a  cumprir  com  firmeza  todas  as  “Santas

Romarias”, perdoando as culpas e dando a salvação. Vejamos a expressão poética de Frei

Daniel na devoção a São Francisco em sua súplica de perdão:

Hino Rogando o nosso perdão
1

Meu Senhor São Francisco das Chagas,
Vós sois o meu protetor,

Ajudais em minha caminhada,
Até os pés do Senhor.

2
Meu Senhor São Francisco das Chagas,

Na luz é o meu professor,
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Ensinais como eu devo seguir,
Firme com todo amor.

3
Com o amor que tenho a Deus,

E a Sempre Virgem Maria
Cumprindo com toda firmeza,

Todas as santas romarias.
4

Estas santas romarias
São luzes que nos alumiam,

Junto ao nosso Salvador,
Nas santas glórias um dia.

5
Meu Senhor São Francisco das Chagas,

Rogais por mim e meus irmãos,
Que perdoe as nossas culpas,

E nos dê a nossa salvação.
6

Salve São Francisco das Chagas,
Saudemos com todo amor,
 A Sempre Virgem Maria,

E ao nosso Salvador.
Coro

Ó meu bom Protetor,
Nos guiais nesta luz,

Nos retirais desse degredo,
E nos leve para Jesus.142

Em última e primeira instância, o “mundo Terra” é dito como um degredo…

Bela poética no canto vindo de Frei Daniel,  palavras de instrução e doutrina aos

adeptos do rito em perseverança aos desígnios de penitência pela purificação no degredo –

expulsos do paraíso, estes outros “degredados filhos de Eva” cumprem um martírio no mundo

de sofrimento, devendo ungir suas ações pela busca do perdão, que ao final levará os eleitos

aos pés de «Jesus». Eis as influências diretas da mentalidade católica pela teologia judaica.

O bom “Protetor”, ideal de homem santo em humildade que, por sua vida renunciou

às riquezas e aos prazeres da carne em busca do “despertar crístico”, São Francisco: amigo

dos animais e dos homens simples de coração. Uma expressão rica de símbolos místicos aos

olhos de um culto inspirado nas tradições ancestrais de uma floresta considerada sagrada. As

raízes da Capelinha se firmaram pelo caminho ao sagrado da ayahuasca, unificando o passado

e  suas  influências  na  realidade  cotidiana  daquele  povoado,  submerso  no  caos  de  outro

degredo…  a  diáspora  da  borracha.  Trabalhadores  abandonados  pelo  poder  público  e

142 Este Hino é transcrito nas páginas 101 e 102 da dissertação de Rosana Martins de Oliveira (2002), acompa-
nhando o corolário fundamental de citações dos documentos da Barquinha – que a historiadora se pôs a compar-
tilhar com a anuência de dirigentes da tradição.
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subjugados  pelo  mando  de  tiranos  que  impunham  a  violência  pelas  armas  como  meio

“civilizatório”;  novamente  o  estado  de  caos  e  morte  reestabelece  as  premissas  de

assentamentos humanos no «Caldeirão da Ayahuasca».

Os desafios do santo padroeiro eram grandes nesta lida, e tão grandes também as

demandas do líder da ‘Missão’, que não se detinha apenas em um culto fenomênico – abstrato

– para curar as moléstias do mundo, a visão social de Daniel Pereira de Mattos era altiva e

muito  objetiva:  por  meio  de  toda  sabedoria  e  de  todos  os  poderes  alcançados  no  plano

espiritual, sua intervenção no “mundo dos homens” era necessária e urgente, pois as Obras de

Caridade começaram a atender todo o tipo de gente das terras que conhecia tão bem como a

palma de sua mão, os problemas eram velhos – e já calejado estava o marinheiro.

No decorrer dos treze anos de sua ‘Missão’, mestre Daniel organizou um povo com

disciplina e harmonia, intervindo perante o poder público para a solução das calamidades que

afligiam a “pobreza”, conforme o próprio escrevera deveras vezes ao então Interventor do

Território, Major José Guiomard dos Santos: cinco cartas no ano de 1946 e uma em 1956,

quando o Major já era Deputado Federal. Este, já sabedor dos princípios de honestidade e

trabalho que acompanhavam “o povo do Daime”, recebera Daniel Pereira de Mattos por três

ocasiões em seu gabinete no Palácio do Governo, a fim de tratar pessoalmente das questões

postas nas cartas, demonstrando, no mínimo, respeito. Estes encontros históricos ocorreram

com a seguinte ordem: o primeiro em 23 de maio de 1946; o segundo em 30 de maio de 1946;

o terceiro em 19 de janeiro de 1947 (Rosana de Oliveira, 2002, p. 94)143.

Para outros, tais eventos poderiam não passar de “proselitismo político”, no caso de

Guiomard dos Santos já ter em mente plataformas eleitorais para os futuros comitês do que

veio ser a ARENA no Acre, projetando sua autoridade perante as comunidades carentes e

necessitadas.  No  entanto,  ao  se  tratar  de  uma  comunidade  extremamente  discriminada  e

perseguida, seja por conta de um culto com matrizes afro-ameríndias e outras manifestações

de cultos caboclos e populares, seja, inclusive, por conta da ayahuasca, a atitude do Major

impera como um gesto respeitoso pelo empenho de ouvir do líder da Capelinha, o que este

tinha a lhe dizer. Ressalta-se que Guiomard dos Santos é considerado o “grande arquiteto” das

lutas políticas de “autonomia” do Território e sua elevação à categoria de Estado da União.

A primeira carta, datada de 1º de maio de 1946, marca a apresentação de Daniel

Pereira  de Mattos  em sua  condição de trabalhador  e  simples  operário,  devoto  de Deus e

homem da terra, incitando a autoridade a abraçar a pobreza com estima e zelo… enxergando

143 Referências das fontes arroladas pela historiadora: GABINETE do Governador. O ACRE. Rio Branco, n. 769,
p. 2, coluna 5, 23 maio 1946; GABINETE do Governador. O ACRE. Rio Branco, n. 770, p. 3, coluna 5, 30 maio
1946; GABINETE do Governador. O ACRE. Rio Branco, n. 803, p. 2, coluna 3, 19 jan. 1947).
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suas causas e necessidades. Um elemento interessante, pelas palavras de Rosana de Oliveira,

diz respeito ao fato da carta ter sido escrita no Dia do Trabalhador, talvez, reafirmando a

valoração  do  trabalho  e  do  trabalhador  na  perspectiva  de  uma  justiça  social;  a  seguir,

transcrição conforme a fonte:

Exmo Snr Major
Guiomard dos Santos
DD Governador desteTerritório –
“Cordiais Saudações”
Major Guiomard dos Santos
“Eu Daniel Pereira Mattos”
um simples operário […]
Sei que V. Exa é o
Homem amigo da pobrêsa,
E do operário. Sei que
V. Exa é o homem da luta
Para vê tudo evoluir dentro
da faina do trabalho a luz
Que imortalisa o nome do
Homem para século e séculos.
“Confio em Deus e digo em
Verdade que o lavrador o
Operário dêve ser abraçado
Com estima e zêlo. Por que
Uns preparam o palácio, e
Os outros suprem com
O conforto […]”
Estima se assina – em 1º
de Maio de 1946 o sincero abraço;
Daniel Pereira Mattos.144

Tornando seu discurso mais enfático na segunda carta,  Frei  Daniel lança mão de

palavras  diretas acerca do estado de calamidade pública que se abateu sobre a população

pobre  do Acre,  manifestando assim o sentido  de  seu  trabalho espiritual  em denunciar  as

desigualdades sociais e os desmandos dos poderosos. Na análise de Rosana de Oliveira, o

discurso de mestre  Daniel  foi  impositivo  “[…] no sentido de que  ele  se  empenhasse  em

resolver os problemas da pobreza no Acre, que fosse capaz de promover ao mesmo tempo o

progresso do Território” (OLIVEIRA, 2002, p. 91). A condição de caos era generalizada, os

retirantes, ora úteis com suas vidas ao esforço de guerra e riqueza pela borracha, agora eram

descartados  como  dejetos  que  perambulavam  esfomeados  pelas  ruas,  contaminados  com

pestes e todo azar de doenças, sem esperança ou perspectiva alguma de vida ou sobrevivência.

144 Fonte: OLIVEIRA, 2002, p. 93-94 – MATTOS, Daniel Pereira de. [Carta] 1 maio 1946b. 3 p., p. 1-3. Rio
Branco [Acre] [para] Governador Delegado do Território do Acre, Major José Guiomard dos Santos, Rio Branco.
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Muitos destes iam bater à porta da Capelinha de São Francisco, logo, por estes feitos, mestre

Daniel pronuncia as seguintes palavras:

Exmo Snr. Governador deste Território Major J. Guiomard dos
Santos
“Cordiais Saudações”
DD. Governador Guiomard dos Santos peço
A V. Exa mil desculpas em eu lhe demonstrar
Em verdade a verdade do meu pensamento […]
Em verdade digo a V.Exa “O Acre! O Acre…”
Tem muitas pedras monstruosas e que
Precisam serem destruídas de qualquer forma.
O Acre é um Tesouro mais á muitos e muitos
Que desfrutam deste tesouro dizendo os isto 
__ é meu. E o mundo é sabedor que tudo isto
Foi indenisado por milhares de libras e que
Existe um só dono e este chama-se “Brasil”.
Eu conheço o Acre, sei o que tem no Acre…
O que faltava para o Acre era uma luz –
irradiante de amor mas Deus não dorme
Enviou V Exa, […]
Ordena e mostra os caminhos para V Exa
Seguir com o vosso governo hombriado com a
Pobresa e evoluindo de dia a dia com o –
Progresso maravilhoso e sem interrupção…
Daniel Pereira de Mattos (assinatura)
Em 19 de Maio de 1946.145

Enquanto muitos que se aproximaram da chamada “espiritualidade transcendental”,

se calaram em face às calamidades humanas, vislumbrando que algum “milagre do paraíso”

viesse restaurar  o  “paraíso perdido”  na  Terra,  ressalvo  que  o velho Daniel  se  lançara  ao

«Destino» e erguera bem alto tua voz altaneira. Diz que o Acre é um  Tesouro  que contém

“pedras monstruosas” que precisam ser destruídas de qualquer forma! Não há meio termo

para o sargento que um dia esteve lado a lado dos poderosos, seja pela Marinha de Guerra, em

serviço aos “barões da borracha”, ou cantando nos bordéis da cidade. Melhor do que ninguém,

ele conhecia o “outro lado” e agora, a par da percepção encantada provocada pela iniciação à

ayahuasca,  “[…] atua  nela  na  perspectiva  de  se  alcançarem dias  melhores”  (OLIVEIRA,

2002, p. 92).

145 Fonte:  OLIVEIRA, 2002, p. 91 – MATTOS, Daniel Pereira de. [Carta] 19 maio 1946a. 4 p. Rio Branco
[Acre] [para] Governador Delegado do Território do Acre, Major José Guiomard dos Santos, Rio Branco. Este
documento histórico é apresentado por nossa colaboradora como sendo a carta de 19 de maio de 1946 de Daniel
Pereira de Mattos para o “Governador Delegado do Território do Acre, Major José Guiomard dos Santos”. Neste
trabalho a carta é transcrita com a mesma disposição presente na publicação da fonte.
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O Acre é um Tesouro, mas há muitos e muitos que desfrutam deste tesouro dizendo-

os: isto é meu! Novamente emerge de dentro da floresta, aquela velha cultura que banha as

“raízes da ayahuasca” pelas linhagens ameríndias por um mundo sem fronteiras de domínio,

no qual, os seres viventes caminham em comum fraternidade…, sem posses ou bens maiores

do que os necessários  à  vida.  O paradigma apresentado por Frei  Daniel  é  desafiador,  ele

ressalta, ainda, a fatídica indenização que o Império do Brasil pagara ao Império de Portugal

no valor de “seis mil libras esterlinas”, a moeda inglesa na ocasião da suposta independência

do Brasil; por isso, então, o Território do Acre pertencia ao Brasil e não aos “barões” donos de

terra e gente, donos do “Tesouro”.

Sem fugir de seu caminho espiritual, Frei Daniel ainda proclama que ao Acre faltava

“uma luz  –  irradiante  de  amor”.  A ‘Missão’ sagrada  nascia  naqueles  dias  e…, por  graça

divina, novos tempos também poderiam nascer para o “povo”, estabelecendo novo governo

que estaria ombreado com a pobreza e evoluindo dia a dia com o “progresso maravilhoso e

sem interrupção”. Neste discurso, identifico a correlação entre o nascimento da ‘Missão de

São Francisco’ e a mensagem de transformação social, uma vez que, se ele era portador de

uma revelação divina capaz de liderar a humanidade à salvação e redenção, seria também um

agente de transformação da história. Num verso do “Hino Clamando a Deus o pão de cada

dia”, mestre Daniel unifica a matiz espiritual da doutrina com a conscientização das questões

sociais, assim o rito assume um caráter também educativo acerca dos problemas humanos:

Hino Clamando a Deus o pão de cada dia 

Eu clamo a meu Jesus
Por ver tantas calamidades

Os ricos almoçam, jantam, ceiam e negam o pão
De cada dia a orfandade.146

A partir do pronunciamento formal perante a maior autoridade do Território do Acre,

a Capelinha de São Francisco toma corpo e forma na vida pública de Rio Branco, através de

episódios como audiências do Governador. As visões de mestre Daniel são direcionadas para

uma realidade ideal de “progresso e modernidade”, grandes mitos que o ocidente ostenta em

seu panteão sagrado. Pouco se sabe ao certo do teor de todas as conversas que ambos tiveram

e qual o alcance real da intervenção de Guiomard dos Santos, no entanto, os anos seguintes

foram marcados  pela  fase  de  assentamentos  rurais  no  Acre,  principalmente  nas  terras  do

mesmo “Seringal Empresa” que já servira de berço para a linha do Daime, dando rumo à vida

do grande contingente de famintos e miseráveis que vagava pelos vãos da região. Frei Daniel

146 Fonte: OLIVEIRA: 2002, p. 108.
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expressará sua admiração por Guiomard dos Santos ao ofertar-lhe a partitura de uma valsa,

inspirada por seus sentimentos em homenagem a esposa do Interventor: Valsa Lydia. Penso

que seu intento seria selar a amizade e uma aliança, pelas palavras do próprio compositor, a

valsa  fora  a  ele  dedicada  devido  ao  “[…]  carinho  e  dedicação  da  intelectualidade  que

demonstra V.Exa para com a pobreza” (OLIVEIRA, 2002, p. 95)147.

Numa súplica de curas e bênçãos ao «Senhor do Universo», outro santo apresenta-se

como  exemplo  de  superação  e  redenção:  São  Sebastião  –  “que  fora  preso  e  arramado”,

segundo versos populares comuns no interior do Nordeste. Um mártir perfurado por flechas

que sangraram seu coração, mas, mesmo com tão trágica sina, o herói mantém sua devoção ao

«Cristo», por isso é exemplo aos peregrinos da Capelinha e no novo altar da ayahuasca, ocupa

um posto especial. Louvado, São Sebastião transmitiria força e esperança aos desamparados,

sendo ele também responsável em liderar seus devotos nas batalhas espirituais, incluindo sua

caritativa  intercessão  nos  planos  da  vida  material  –  àqueles  mesmos  que  Frei  Daniel

empunhava sua espada nos tempos de fundação da Barquinha. A seguir, acompanhemos o

“Hino São Sebastião” e observemos a referência ao processo de sacrifício pessoal à redenção,

elemento de catarse mítica que alcança patamares elevados em toda a travessia “humana e

fenomênica” de Frei Daniel:

Hino São Sebastião
1

Meu Senhor São Sebastião
Vós sois um santo varão
Lá no céu junto a Jesus

E a Virgem Mãe da Conceição
2

Meu Senhor São Sebastião
Pelas glórias em que vós estais

Venha nos livrar da peste
Que está no mundo assolar.

3
Pelo amor a Jesus

Meu Senhor São Sebastião
Recebeu setas no peito

Que traspassou vosso coração
4

Senhor Jesus morreu na cruz
Para nos dá a luz celeste

E vós sobre a laranjeira Para nos livrar da peste.
5

Pelas cinco chagas de Jesus

147 A historiadora cita a fonte: MATTOS, Daniel. Valsa Lydia. Rio Branco [s.n.], 1946. 1 partitura (20 p.), para os
seguintes instrumentos: trombones, bateria, trompas, sax, baixo, clarinete, sax-soprano, bombardinos e pistom
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E por todas as sagradas vestes
Meu Senhor São Sebastião

Venha nos livrar da peste148.

Ainda na peleja pelos rumos do “mundo do poder”, Frei Daniel lançou mão de outras

cartas ao Major, alertando-o da necessidade de uma intervenção mais eficaz na realidade da

vida social, a cada passo que sua ‘Missão’ recebia novos peregrinos e novas demandas se

apresentavam. O que estava ao alcance do líder, ele realizava…, como curas e atendimentos à

“aberturas de caminhos”, saúde, rezas, batizados, romarias, penitências e renúncias! E tudo

pelo primor das ‘visões sagradas’ transmitidas pela ayahuasca. Todavia, nem tudo estava ao

seu alcance e o real poder de intervenção, por lei e obrigação, era do Interventor Federal. A

justiça social sempre aflora em seu discurso de modo enfático, impetrando à Guiomard dos

Santos, soluções práticas para a vida de seus semelhantes, como no caso a seguir, em que

Daniel expõe a situação de um trabalhador explorado e expropriado de seu salário, ou seja, em

situação de escravidão.

“Esse Senhor […] pai de uma inomerosa família
E um vitima soffredor de salários não
Pagos dos Trabalhadores da Produção […]
É justo que ele seja agraciado como um
Capataes de inteira confiança nos Serviços
Do governo […]”149.

A solução aparente seria a incorporação do mesmo na condição de “capataz de inteira

confiança nos Serviços do governo”, conforme Rosana de Oliveira expõe: “As relações com o

Governador se estreitam. Daniel recorre a ele em várias ocasiões, solicitando justiça para os

trabalhadores, mesmo tornando-se intercessor de algumas causas” (OLIVEIRA, 2002, p. 93).

Sopeso que mesmo se a solução viesse “apenas” a algumas causas pessoais, por estas, as

vitórias já seriam por demais gratificantes, servindo de exemplo à multidão atônita e perdida

no  vão  da  história.  E,  ainda,  mesmo  se  a  solução  viesse  a  transformar  alguém  posto  à

condição análoga a de escravo em “capataz”, parte da condição degradante posta aos filhos da

diáspora nordestina já haveria sido alterada, assim, a liderança de Frei Daniel entre os seus,

confirmada como um «guerreiro das hostes divinas» – um intercessor real e humano; presente

e manifesto na vida cotidiana dos aflitos.

148 Fonte: OLIVEIRA, 2002, p. 103-104.
149 Fonte: OLIVEIRA, 2002, p. 93 – MATTOS, op. cit. 1956b. p. 3.
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Indo  além  em  suas  pegadas,  Frei  Daniel  apresenta-se  aos  discípulos  em  sua

manifestação espiritual, consagrando através do Hinário, os atributos recebidos do ‘Astral’ no

cumprimento da ‘Missão’. Deste modo, ele é um ‘Zelador’, um ‘Patriarca’, um ‘Sacerdote’,

um ‘Pastor’ e um ‘Professor’. Vejamos a assertiva de Rosana de Oliveira a este respeito:

A leitura  dos  hinos nos permitiu  apreender  os  vários  papéis  que o
fundador a si  mesmo intitulava,  após haver recebido de Deus e da
Virgem Maria, em miração, sob o efeito do Daime, para cumprir uma
missão sobre  a  terra.  Escolhemos alguns hinos que ainda hoje  são
ensinados  e  cantados  durante  o  ritual  religioso,  sendo  forte  na
memória  social  a  figura  do  fundador,  que  espiritualmente  é  quem
“dirige” todos os “trabalhos” (OLIVEIRA, 2002, p. 73).

Em diálogo com estes  enunciados  de seu  discurso, observemos os fragmentos dos

hinos que registram os referenciais de pertencimento de Frei Daniel150:

Hino formas do amor de Deus
2

Deus me entregou esta casa
E me fez nela um zelador,

E nela estou com meus irmãos
Firme a adorar Deus Salvador.

Hino “A volta de Jesus”
1

Com firmeisa em Deus do Céu
Sou um patriarca de luz

Meus irmãos nos preparamos
Para a volta de Jesus.

4
Se Deus me fez de patriarca

Esta missão tenho que cumprir
Obedeço a vós do Santo Cordeiro
Quando ele falar, eu devo ouvir.

Hino sou Sacerdote
1

Sou Sacerdote
Firme na luz

Quem me ordenou
Foi Senhor Jesus

(Coro)
Para o preparar
Os meus irmãos

150 Expostos pela mesma disposição apresentada por Rosana de Oliveira nas páginas 73, 74 e 105; são referên-
cias a fragmentos de quatro ‘Hinos’ e um ‘Salmo’: 1º – Zelador: Hino formas do amor de Deus (73); 2º – Patriar-
ca: Hino A volta de Jesus (73); 3º – Sacerdote: Hino sou Sacerdote (73-74); 4º – Pastor: Salmo (74); 4º Profes -
sor: “Hino O professor e suas instruções” (105) – (OLIVEIRA, 2002, p. 73-74-105).
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Para o caminho
Da salvação.

3
Da eternidade

Na eterna corte
Deus quem me faz

De Sacerdote.

Salmo
4

Sou um Velho
Pastor

Pastoreio
As ovelhas

De Deus e as sigo
Em lindos rebanhos

No Santíssimo
Caminho do céu.

Hino O professor e suas instruções
Coro

Eu sou um servo de Deus,
Ele aqui me colocou

Para ensinar os meus irmãos,
Como um bom professor.

4.6 Os  ‘Anos de Ouro’ e a despedida de Frei Daniel

Afirmando  sua  autoridade  perante  a  população  de  Rio  Branco,  intervindo  na

realidade à sua frente, manifestando suas premissas espirituais e difundindo a comunhão da

ayahuasca com a implantação do novo rito,  havia chegada a hora de um alçar um voo…

Assim, mestre  Daniel estabelece um novo panorama em 1950: faz uma promessa de não

visitar  a  cidade  durante  dez  anos!  Suas  flechas  haviam  sido  lançadas  e  agora  o  velho

combatente, Zelador da Capelinha, esperava dedicar sua atenção exclusivamente à formação

espiritual da comunidade em seu retiro do “mundo dos pecados”. Conquanto, ainda paira no

vão da narrativa uma forte interrogação: quais foram as premissas desta promessa? Quais

fundamentos e súplicas de uma graça a ser obtida…? Esta passagem é subitamente citada por

Rosana de Oliveira: a menção da promessa – que cumpriu-se não apenas por dez anos, mas

sim até o final de seus dias, oito anos após. Quando vivo, mestre Daniel permaneceu isolado,

uma vez que veio a falecer em 08 de setembro 1958 (OLIVEIRA, 2002, p. 94 – MATTOS,

op. cit., 1956b, p. 2.).
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Haveria “algo” a mais por detrás destes véus ou a comunidade apenas não lhe devota

atenção maior?  Um enigma a  mais,  entre  outros  que  rondam a  Barquinha…; “mistérios”

percorridos  pelos  iniciados e  que são mantidos  em segredo – logo,  em silêncio  aos  não-

iniciados. De fato, é um elemento incisivo na trajetória do líder, não mais retornar à cidade

que viu nascer, não mais caminhar em suas vias ou navegar por suas águas: a cidade-anfíbia

se despedia do maior almirante que abrigou em suas docas. No bolso, ainda guardava o lenço

branco, e, agora…, partindo em “outra embarcação”, acenava em despedida ao mundo que, no

íntimo, conhecera tão bem, que tanto o havia enfeitiçado num passado já distante e remoto –

mas vivo em seu aprendizado e nas recordações se sua comunidade.

O  Patriarca  da  Barquinha  vislumbrava  à  sua  face,  a  imagem da  «Santa  Cruz»

anunciando a volta de «Jesus Cristo», a redenção dos males e a salvação dos tais pecadores…

Em seus versos já havia anunciado, obedecia à voz do «Santo Cordeiro»: “Quando ele falar,

eu devo ouvir”. Uma penitência de reclusão tão incisiva como esta, só poderia ter nascido por

inspiração espiritual, seria este o sacrifício pessoal de Frei Daniel? A renúncia completa, total

e irrestrita de todo e qualquer vínculo com os tentáculos do “mundo de pecado”? Ou seria

também um gesto de rejeição às promessas não cumpridas pelas autoridades públicas? Ou um

gesto  de  negação  da  realidade  vivida  “lá  fora”?  Por  certo,  um  silêncio  paira  no  ar  e

provavelmente o mistério perdurará por outras “Eras”, restando a nós, apenas o enigma.

Destarte, do alto de sua Capelinha, Frei Daniel recebia os aflitos e trabalhava pela

consolidação da nova linha de Trabalho com a ayahuasca, manifestando sempre o louvor aos

seres  divinos  e  encantados.  Com  seu  gesto  de  renúncia,  sua  vida  se  transformou  numa

permanente romaria em rogativos pela cura da humanidade. Por estes meios, conciliando a fé

transcendental com a experiência vívida da floresta, interpreto que os saberes ancestrais do

curandeirismo se manifestaram e o plano simbólico do rito alcançava a dimensão da eficácia

prática  (Langdon, 1993), com isso a grande maioria dos pioneiros da linhagem apresenta

testemunhos  pessoais  de  curas  e  superação das  dores.  Num artigo  pela  obra  da  Casa  de

Memória,  intitulado  “Imagens  do  Sacrifício”,  o  historiador  e  antropólogo  Wladimir  Sena

Araújo discorre sobre a questão do “sofrimento” na Barquinha a partir dos “espaços de dor e

prazer”  em  junção  à  comunhão  do  Daime:  “O  aspecto  doloroso  que  estamos  expondo

corresponde ao  sacrifício  que  o  praticante  terá  ao  fazer  a  ingestão  do  Daime e  o  prazer

associa-se ao conforto material e espiritual dos mesmos após a experiência com a substância”

(ARAÚJO, 2005, p. 40).

O pesquisador aborda a questão do sofrimento pela linha da Barquinha como meio

necessário para a purgação dos males e a purificação do espírito, uma vez que, defrontado
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com os limites da existência por enfermidades (físicas ou abstratas), o adepto será posto “no

tribunal de si mesmo”, por conseguinte, o desafio anterior à iniciação será visto como uma

“provação” necessária à posterior redenção: “A renúncia, portanto, deve ser considerada como

uma dádiva, uma entrega ao caminho do sagrado e a busca da eternidade” (ARAÚJO, 2005, p.

40). Muitos são os relatos dos adeptos acerca desta visão de mundo, conciliando a experiência

humana  daquele  contexto  histórico  com  a  mensagem  divina  transmitida  pelo  Pastor  da

Capelinha, que, talvez, entregara sua vida por inteiro a um gesto de sacrifício e renúncia.

Novamente  a  herança  cultural  do  xamanismo  e  das  pajelanças  manifesta  sua

influência  na  organização  da  sociabilidade  humana  através  da  comunhão  da  ayahuasca,

fazendo do curandeirismo amazônico,  um fenômeno social  de grande impacto  no mundo

moderno, urbano e capitalista (Hall,  2003). Rosana de Oliveira apresenta o relato de uma

testemunha, Maria Berlamina de Souza Lopes, remanescente da época de Frei Daniel e que

atribui a ele o lugar não apenas de conselheiro espiritual, mas sim de médico que promovia

um tratamento, ensinava chá, remédio e rezava. O que demonstraria os códigos simbólicos e a

manifestação da eficácia do rito de cura pela Capelinha de São Francisco: “qualquer coisa eu

ia com o Daniel”, diz Maria Berlamina em entrevista realizada em 1995:

[…] Eu sempre tinha contato com o seu Daniel, eu conhecia ele, ele
era o médico dos meus filhos, porque eu não tinha recurso de ir ao
médico  e  o  seu  Daniel  era  o  médico  verdadeiro  de  meus  filhos,
ensinava chá, remédio e tudo e rezava […] qualquer coisa eu ia com
Daniel […]151.

No  relato  a  seguir,  identifica-se  o  depoimento  de  um  homem  que  se  curou  de

moléstias semelhantes àquelas sofridas por Daniel Pereira de Mattos antes de sua renúncia

pessoal aos “vícios do mundo”. O depoente é João Martins de Oliveira Filho, de acordo com

Rosana Martins de Oliveira, a entrevista ocorreu no ano de 1994 em “Aparecida de Goiás”.

Observo que no Estado de Goiás há uma “cidade-satélite” de Goiânia chamada “Aparecida de

Goiânia”, logo, suspeito que a referência à “Aparecida de Goiás” deve se tratar de um engano,

que é comum na linguagem popular. Vejamos, portanto, as palavras de alguém que, por certo,

se identificou com a trajetória de vida do Sacerdote da Santa Cruz:

A situação de eu conhecer o Daime pela decorrência de minha vida
que  passou a  ser  de vícios,  de  jogos,  eu apesar  de  trabalhar,  mais
sempre jogava muito, bebia e vivia naquela vida mundana e então um

151 Entrevistadores: Francisco Hipólito de Araújo Neto, Maria Izabel de Castela Rodrigues e Silvio Francisco
Lima Margarido. Rio Branco – OLIVEIRA, 2002, p. 97.
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amigo meu […] ele também era viciado em jogo, e todos os vícios de
loucura ele já freqüentava e me pegou pela mão e me levou lá […]152.

Outro depoimento já apresenta a comunhão do daime no ethos social da Capelinha,

demonstrando como ocorreu o processo de iniciação de Dona Francinete Oliveira dos Santos,

que, a par da experiência com o sagrado, quebrou os preconceitos forjados pela perseguição:

[…] Porque quando eu comecei a tomar Daime, eu não conhecia […]
aí  eu  pensava  assim,  eu  não  vou  falar  de  uma  coisa  que  eu  não
conheço, nunca vi, aí eu comecei a tomar o Daime, eu vi a realidade,
uma coisa boa, tira do mal caminho e bota no bom caminho153.

Ainda pela  voz de outros remanescentes,  podemos observar o grande carisma do

líder, que pautava sua trajetória pessoal num campo de «significados encantados», dando fé à

crença de mundos sobrenaturais e fenômenos paranormais, ao passo que visava à intervenção

prática na transformação da realidade, seja pela cura do corpo, do espírito ou da mente. Os

depoimentos a seguir são de membros da comunidade que conviveram com mestre Daniel e

que por ele foram iniciados nos  mistérios maiores da  «Santa Cruz», recebendo as curas ao

presenciar  os  “milagres”  em suas  vidas,  até  mesmo quando  o  desespero  batia  à  porta  e

entregues a morte estavam, em planos físicos ou simbólicos. Em um caso, o depoente declara

abertamente: “[…] eu cheguei a conclusão de pegar uma espingarda, que já fazia muito tempo

que eu estava doente,  pegar uma espingarda,  ir para a mata e procurar um lugar que não

tivesse gente e atirar em mim” (Casa de Memória, 2005, p. 23). A seguir, exponho quatro

significativos relatos, conforme consta na obra da Casa de Memória154.

João de Deus Filho:

O Mestre Daniel representa o meu protetor, eu rezo todo dia e eu peço a ele que me guie.
Quer dizer, eu tenho ele assim como um intermediário, ou mediador. Mestre Daniel me
aconselhou e me acolheu e acolhia todas as pessoas da melhor forma possível, a pessoa
ficava grata e voltava. Eu me sinto muito feliz, como nunca, porque vejo que o caminho
da salvação é aí, aquele que afirmar nesse caminho é feliz deste mundo à eternidade.

Francisca Josino de Melo (Dona Chiquita):

Eu me sinto muito bem nesse caminho, eu toda a vida, desde os meus trinta anos quando
comecei a freqüentar a casa do Mestre Daniel, que eu me sinto muito feliz. Tomei Daime
a primeira vez das suas mãos e tive um trabalho muito bonito, vi os santos e fiquei tocada
pelos hinos que chamam muito a atenção da gente e dá de entender que a gente está tendo
um contato com Deus ou com os santos, dá aquela coisa boa na gente.

152 Entrevistador: Adilson Azevedo Soares – OLIVEIRA, 2002, p. 96.
153 Entrevistador: Francisco Hipólito de Araújo Neto – OLIVEIRA, 2002, p. 69.
154 Todos publicados na página 23 da referida obra – Casa de Memória, 2005, p. 23.
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Antônio Lopes da Silva:

Mestre Daniel era vidente, se o camarada chegava, como eu cansei de ver chegar e ele
dizer mesmo assim: “O senhor que é o seu Daniel?”. Ele respondia: “Sou eu mesmo, o
que você veio atrás eu já sei o que é”. Ele cansou de dizer isso, eu testemunha, onde ele
estiver, se ele está no paraíso de luz, eu sei que ele está assistindo isso e eu tenho que
dizer a verdade, não é? Ele dizia assim: “Já sei o que você quer, já sei o que é que você
está sentindo, já sei o que é que você veio atrás”. Essas palavras ele sempre dizia: “Você
não atrás disso assim, assim, assim?”. Ele dizia: “Foi sim, senhor, foi, é isso mesmo”. Ia
rezar naquela pessoa ou ensinar de que jeito ela devia fazer. O fundador representa para
mim o conselheiro. Ele abriu os meus trabalhos espirituais, abriu de um jeito que eu fui
vendo pra hoje no ponto que estou, graças a Deus, eu fui ver todos os meus erros, ele
abriu o caderno, a minha vidência, pra eu ver todos os meus erros e vi em que eu ficar se
eu não me socorresse dessa casa, porque ele chegou e disse… Aí ele já ficou chamando o
meu nome,  dizendo:  “Antônio,  você quer  ver  toda a  passagem que está  prometido a
atravessar, a passar na sua vida?”. Eu respondi: “Quero sim, senhor”. E eu vi todos os
meus caminhos que eu tinha que escolher, escolhi esse caminho de salvação.

Gregório Nobre de Oliveira:

Eu tinha uns trinta e três anos, aí nós chegamos aqui e eu falei com ele, com o Mestre
Daniel, da minha doença. Aí ele disse: “Ah, rapaz, eu não sei de nada, eu não sei de coisa
alguma”. Mas me falaram que o senhor entende bem, e tal… aí ele pegou um livro e
perguntou se eu sabia rezar, eu respondi que sabia muito pouco. Ele disse: “Você vai lá na
igreja  e  lá  você faz  uma rogativa para  o santo que seja  do seu agrado,  que você se
agradar”.  Eu  fui  à  igreja,  nos  pés  de  São  Francisco,  porque  eu  já  vinha,  pelo  meu
pensamento eu já vinha guiado por São Francisco. Porque eu cheguei a conclusão de
pegar  uma  espingarda,  que  já  fazia  muito  tempo  que  eu  estava  doente,  pegar  uma
espingarda, ir para a mata e procurar um lugar que não tivesse gente e atirar em mim. Aí
eu  me  peguei  com  São  Francisco,  e  depois  que  eu  me  peguei  com  São  Francisco
desapareceu aquele pensamento. Para mim, Mestre Daniel representa muita coisa, que eu,
graças a Deus, tenho uma penitência muito grande com ele de muito tempo, desde o
tempo que ele desencarnou, eu via ele nos trabalhos lutando por mim, para me defender,
ele pelejando para me defender, dizendo: “Não, desse eu preciso para entregar ao meu
Pai”. Eu vi dentro dos trabalhos, no invisível, no astral, é uma força muito grande que ele
tem.

Pelo teor de todas estas narrativas, a renúncia e a abnegação são, portanto, dádivas de

uma  iniciação  espiritual  que  terá  reflexo  na  transformação  social.  Nos  dizeres  de  Dona

Francinete, foi através do rito de comunhão do daime que ela “viu a realidade”, vertendo seus

passos num bom caminho, desde que se entregou ao sacrifício das penitências. Aquilo que

Wladimir  Sena  Araújo,  trazendo  de  outras  formulações,  denomina  enquanto  «morte

iniciática» aos adeptos que “[…] passaram a sofrer modificações em nível do status religioso

e social […], uma morte simbólica no sentido que afirmou um novo modo de estar no mundo”

(ARAÚJO, 2005, p. 41). Completando o processo de iniciação e adesão, os participantes da

Barquinha se sentem seguros e protegidos no  Exército de Jesus,  quando o próprio mestre

Daniel se põe em batalhas a defendê-los, curando e doutrinando, abrindo caminhos, rezando e

ensinando a rezar em rogativo aos santos – de seu agrado: belo gesto de tolerância, respeito e
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harmonia num ambiente tão marcado por pensamentos de ódio e condutas agressivas, tais

como os meios religiosos manifestaram-se ao longo da história… – ou não? – e no presente.

Esta  é  parte  da  recompensa  pelos  gestos  de renúncia e  abnegação,  ao passo que

encontram de  modo  prático  e  eficaz  em suas  vidas,  respostas,  curas  e  benefícios,  antes

negados. Por fim, pondero que no campo doutrinário da Barquinha, a imagem do sacrifício

cristalizou-se como um “santo sinal da aliança” do «Homem» perante «Deus»: “o amor sem

sacrifício não tem segurança”; palavras de Frei Daniel conhecidas através de fragmentos do

“Hino O dono de nossa vida”, transcrito, novamente, por Rosana de Oliveira em sua obra

memorável, digna da mais alta relevância na realização deste trabalho e nos anais de pesquisa

do tema – por sorte, houvera ela ter tido acesso a estes documentos de matriz doutrinária e

ainda recebido autorização para publicação, talvez por ter ser inciada à linha, como suponho.

Hino O dono de nossa vida
4

Assim aqui nesta casa
Não se trata de vingança

A paz de Deus seja conosco No santo sinal da aliança.
5

O amor sem sacrifício
Não pode ter segurança

Deus que é Deus não é vingativo
Grande pecado é a vingança.155

No ensejo deste clamor, mestre Daniel ainda desencoraja os adeptos da doutrina à

prática  da  vingança,  por  esta  não  pertencer  ao  «Reino  dos  Céus».  Num  campo  social

turbulento  como  era  o  Acre  naqueles  tempos  de  tantas  diásporas  sem-fim, este  preceito

doutrinário acrescenta à coletividade, noções e exemplos de superação das dores do passado

para a formulação de projetos no presente à construção do tempo que há de vir pela frente.

Não muito distante do Acre, estava o mundo embebido nas trágicas carnificinas da Era dos

Extremos…  E,  assim  hoje  ainda  se  encontra:  teríamos,  porquanto,  algum  legado  além

repassado pelo “nêgo véi da mata”?

Uma  relevância  maior  ainda  se  dá  ao  preceito  pacifista  de  Frei  Daniel:  ao

observarmos a  rede de perseguições  sociais  sofridas  naqueles  dias  (e também as  que sua

comunidade viria a sofrer nos anos seguintes a sua despedida do plano terreno).  Em seus

ensinos, este problema é narrado em mais de uma ocasião, de modo que torna-se factível

identificarmos os sinais dos conflitos existentes. Portanto, em definitivo, não tenho dúvidas de

155 Fonte: OLIVEIRA, 2002, p. 106-107.
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que estamos diante de um exemplo de agenciamento político que marcou as experiências de

formação não só da linha do Daime, mas também da Barquinha: por sua poética narrativa,

com determinação, o Exército de Jesus se pôs a marchar, combatendo a calúnia ao criar um

espaço sagrado dentro do ritual direcionado ao fortalecimento e proteção dos adeptos. Uma

guerra  estava  traçada  e  demarcava  apenas  o  início  dos  conflitos,  a  autoridade  do  líder

fundador perante o Interventor Federal lhe transmitia um respaldo suficiente para manter seu

isolamento sem ser importunado ou agredido, como ocorrera com Irineu Serra, mesmo que

seu retiro estivesse em matas distantes apenas cerca de cinco quilômetros do povoamento

urbano de Rio Branco. Observemos na Narrativa En’cantada de mestre Daniel, algumas de

suas respostas à zombaria: fragmentos de “Hino O poder da luz do Daime”, “Hino forma do

amor de Deus” e “Hino Servo de Deus”:

Hino O poder da luz do Daime
1

O poder da luz do Daime
Em verdade

Vem de Deus,
Deixem os profanos Zombar

Prometo a meu Jesus
Quem nunca

Zomba sou eu.
3

Meus Irmãos vamos rezar,
E adorarmos ao Criador.

E deixa quem quiser zombar,
Quem zombar é para Deus, 

Igual Judas traidor.

Hino formas do amor de Deus
1

Muitos descrer desta casa
E faz zombeirão desta luz

Eles zombam é do pai e do filho
E da Santíssima mãe de Jesus.

4
Deus vendo as perseguições

De quem dele não quer ter luz
Os que perseguir esta Casa

Estão perseguindo é Deus Jesus
Hino Ser servo de Deus

Meus irmãos, em verdade,
Desta luz muitos profanam,

Mas nela nós temos as graças
De Deus e a mãe soberana156.

156 Fonte: OLIVEIRA: 2002, p. 69.
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O espaço sagrado do ritual, além de promover uma esfera mágica de proteção pela

cultura simbólica da fé, servia de campo doutrinário capaz de responder as calúnias por meio

da cantoria e introspecção dos Hinos, sendo num sentido filosófico, um espaço político de

poder.  A comunidade não se abateu,  pelo contrário,  cresceu nos últimos anos de vida do

fundador. Ainda com sua presença, começaram a construção da primeira obra de alvenaria,

agregando cada vez mais um maior número de integrantes em torno da figura do líder. 

Se  pelo  caminho  da  espiritualidade,  o  rogativo  aos  seres  divinos  pela  cura  da

humanidade é o preceito fundamental da ordem, mestre Daniel muito bem lembra que não há

o que se fazer por aqueles que rejeitam a “luz” e se entregam às ilusões do poder: “Eu não

posso rogar pelo os  [sic]  traiçoeiros, que criminam a alma por qualquer dinheiro” – acaso

seriam algumas estas mesmas pessoas, algozes da comunidade? Estaria incluindo neste grupo

de “traiçoeiros” alguns dos vigários da Prelazia e outros “vigaristas da borracha”? Rosana de

Oliveira analisa o discurso político da desigualdade, contudo interrogamos se há “algo além”

em sua mensagem: por certo se tivéssemos a oportunidade de conhecer toda a letra do referido

hino, poderíamos apurar nossa compreensão, por ora, que contentemos com o que já está

posto na obra da pesquisadora.

Hino Não posso rogar
3

Eu não posso rogar
Pelo os traiçoeiros

Que criminam a alma
Por qualquer Dinheiro.

7
Eu só posso rogar

E pedir a Jesus Para os ricos o
Dinheiro E para os pobres a luz.

8
Os que amam o Dinheiro

Se afastam da luz
Das benções santíssimas

De Deus pai Jesus.157

Mesmo sendo perseguido, caluniado, ultrajado pela sociedade dita “normal” – aquela

mesma que acendeu nova fogueira inquisitória no povoado de Rio Branco –, mestre Daniel

ensinava sua doutrina cristã pelo sentimento do perdão aos próprios cristãos que o atacavam.

Por tal, buscava elevar o comportamento da comunidade a níveis que penetrariam de modo

duradouro  na cultura  local,  levando-os  a  conquistar  por  estes  méritos,  algum patamar  de

aceitação pública. Reagir à retaliação moral nos mesmos parâmetros da zombaria seria lutar

157 Fonte: OLIVEIRA, 2002, p. 109.
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no campo do adversário, uma luta desigual e fracassada por natureza – pendo eu. Isto poderia

levar  à  ruína total  da comunidade,  considerando-se,  simplesmente,  a  correlação de forças

políticas/bélicas. Para tanto, a batalha deveria ser transposta a outro ponto, o campo de paz da

‘Missão’.  Não  temos  como  negar  que  Frei  Daniel  agiu  com  maestria  e  sabedoria,  seu

agenciamento seguia pelo exemplo de respeito e tolerância, recebendo quem o procurasse,

sem distinção,  inclusive  os  poderosos,  quando aflitos.  A premissa  de  perdão ao  próximo

orientou os fundamentos de uma filosofia de vida que a vejo como pacifista, o que gera novo

movimento  na  roda  do  tempo  pela  cultura  da  paz  –  símbolos  de  fraternidade  que

conquistariam significativos níveis de aceitação pública. Nas letras do Hino Perdoar o meu

próximo, podemos enxergar as premissas destes princípios:

Hino Perdoar o meu próximo
1

A vós perdôo irmãos e torno os perdoar,
Com o santíssimo nome, de Deus Salvador.

Deus manda que os perdoe e perdoe de coração,
Porque sou também um pecador.

4
Minhas faltas ou culpas, quem me perdoa é Deus,

Porque é quem pode, nos perdoar.
Preciso amar o meu próximo, por mais que ele me odeie,

Deus Jesus ordena eu perdoar.158

Ao Frei Daniel, amar o próximo não significaria aceitar a infâmia da traição e da

zombaria, mas sim, não ensejar o mal e nem revidar pela violência, desejando que um dia

todas as pessoas possam viver com a percepção de respeitar o direito de existência daquilo

que lhe é diferente, desde que esta ação não provoque a destruição de inocentes. Ao fim,

portanto,  registra-se  nos  anais  do  tempo,  que  esta  percepção  sobre  as  relações  de  afeto

(Deleuze, 1995) teria sido inspirada pela mensagem do Livro Azul e seu mensageiro, por sua

narrativa  encantada, soubera  muito  bem  codificá-la  no  exemplo  de  sua  vida  e  com  a

transformação social apregoada. Lembremo-nos de que o Acre possuía “pedras monstruosas”

e  que  estas  deveriam ser  destruídas!  Portanto,  que  «rogativo  das  almas» seja  por  toda  a

humanidade, mas aqueles que criminam as suas almas por dinheiro, não receberiam a súplica

do irmão franciscano… Todavia, em sua percepção aflora o sentimento de que por mais que o

próximo o odeie, sua ação e intenção devem ser pelo perdão: assim a autoridade de uma

divindade o ordena a agir, cristalizando os parâmetros de fronteiras do sistema religioso de

culto e fé na Capelinha.  Sobreleva-se, ainda, seu respeito por mestre Irineu atravessou os

158 Fonte: OLIVEIRA, 2002, p. 109.
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portais do tempo e das divisões entre os sistemas religiosos, sem fazer seu primeiro professor

se envergonhar. Enquanto viveu, Daniel implantou seu legado com humildade e simplicidade,

não há um registro sequer nesta história sobre alguma desavença ou falta de fraternidade entre

os dois líderes altaneiros.

Os anos 50 são considerados pelos adeptos e estudiosos do tema, os “anos de ouro”

da Barquinha, pois, foram neles que o campo doutrinário se consolidou pela inspiração do

grande Hinário e acolhimento de adeptos que tornaram-se líderes importantes na posteridade,

sem os quais, a implantação do novo rito teria naufragado, destacando-se Antônio Geraldo da

Silva, Manuel Hipólito de Araújo, Francisca Campos do Nascimento (Dona Chica Gabriel),

Antônio Lopes, João de Deus, Gregório Nobre e Francisca Josino de Melo (Dona Chiquita). A

partir  de  uma  leitura  radical  da  realidade,  cada  adepto  é  instado  a  promover  uma

transformação radical em sua vida, elemento que muitas vezes pode causar transtornos no seio

cotidiano das relações domésticas, o grupo mais próximo tende a receber as mudanças com

estranhamento, ainda mais, quando se relaciona com o uso de plantas de poder…; ainda mais,

no panorama social e histórico do Acre nos anos 50. Alguns dos fatores que perseguiam aos

membros da comunidade decorriam destes sintomas de “desajustes” nas relações pessoais,

caso extremo foi vivenciado pelo senhor Manuel Hipólito de Araújo. Sua família passou a

considerá-lo “louco” por causa de sua adesão aos Trabalhos com o daime.

Num precioso depoimento, ele argumenta que esta perseguição surgiu exatamente

devido  à  sua  mudança  de  comportamento,  por  ter  abandonado  completamente  “a  vida

mundana” que levava, para tornar-se um “verdadeiro cristão”. A tensão deste conflito chegou

aos limites das “vias de fatos”, seus familiares, incluindo sua esposa, incitaram seu irmão

gêmeo,  José  Araújo,  que  era  “Comissário  de  Polícia”,  a  invadir  a  Capelinha  durante  a

Romaria de São Sebastião a fim de “resgatar” Manuel de Araújo, já que “o louco” estava

“aprisionado” no tal Terreiro por quase um mês. Tal fato ocorreu em 20 de janeiro de 1958: a

Capelinha foi invadida ao final da Romaria do santo que um dia se tornou mártir por não

renunciar sua fé. Esta violência desmedida adveio cerca de nove meses antes da partida de

Frei Daniel. Sob o efeito de bebida alcoólica – em completo “estado de embriaguez”, pelo

relato – José Araújo adentrou ao templo disparando três tiros, um deles acertou os pés da

imagem de Nossa Senhora da Conceição.  Extremamente nervoso e  aos brados,  o invasor

procurou por Daniel, querendo saber “quem era o homem dessa casa, quem era o valente”.

Vejamos o depoimento de Manuel Hipólito de Araújo, transcrito por Rosana de Oliveira:

[…] Os meus familiares que não estavam satisfeitos pela minha estadia na missão, me
taxaram de louco, todos eles incutiram que eu estava ficando louco, mas só Deus sabe o
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que era que eu estava recebendo, eles acharam que essa luz enlouquecia o irmão, porque
eu tinha me transformado completamente da vida mundana que eu vivia, para a vida de
um verdadeiro cristão. Então, eles tentaram o meu irmão gêmeo […], que era delegado da
cidade, junto com os policiais, para virem a esta casa me buscar. E o meu irmão não
atendeu, não atendeu para vim com o delegado, nem com os outros policiais, ele veio só,
armado nesta  casa,  um pouco bebido,  mas instruído  pelos  os  meus  familiares  e  pela
minha própria mulher pra vim me buscar aqui. Quando chegou aqui, ele meio bêbado
procurou Daniel, compreendeu? E procurando quem era o homem dessa casa, quem é o
valente, compreendeu? Onde chegou e deu dentro desta casa três tiros dentro da capela de
taipa,  um dos  tiros  pegou  no  véu  dos  pés  de  Nossa  Senhora,  a  nossa  querida  mãe,
representado pelo o seu quadro foi quem recebeu um dos tiros nos pés. […] eu estava lá
fora, tinha terminado um trabalho tão bonito, num dia de Domingo. Voei em cima dele e
tomei o revólver e retirei-me com ele daqui pra rua, que aliás eu pedi o revólver dele em
nome do chefe de polícia, fiquei com o revólver e fui entregar ao chefe de polícia e dá
ocorrência a ele do que aconteceu, do que ele tinha feito, aquilo na missão de Daniel. Ele
não levou nenhum corretivo por causa disso, mas foi chamado atenção. […]. Foi quando
me confessou que foi a minha família que peitou pra ele vim me buscar nesta casa, por
que disse que eu estava ficando louco aqui dentro, quando na verdade nada disso estava
acontecendo, apenas eu estava consciente da vida espiritual e o que eu devia fazer como
verdadeiro cristão159.

Por conta da perseguição à ayahuasca, um templo foi violado e seu altar atacado. No

caso específico do senhor Manuel Hipólito de Araújo, a violação partiu de dentro do seio

familiar, no entanto, as voltas do tempo ainda viriam fazer justiça com seu nome, reservando a

ele o posto de um dos principais líderes da vertente, responsável, inclusive, pelo primeiro

“Parecer Oficial” do Estado Federal sobre a ayahuasca. Nos dias deste atentado, mestre Irineu

navegava em sua viagem de retorno ao Maranhão, logo, não partilhou do momento nefrálgico

do  conflito,  tampouco  pôde  prestar  assistência  à  comunidade  irmã,  nem  recorrer  às

autoridades, que, aparentemente, trataram o caso com descaso, sem agir com o rigor da lei

perante o agressor, que poderia ter vitimado qualquer um dos participantes, além dos pés de

«Nossa Senhora Rainha da Paz». A omissão do poder público custará à comunidade, outras

três  invasões  violentas  nos  anos  posteriores  ao  falecimento  de  Daniel  Pereira  de  Mattos,

portanto, a resistência deste grupo religioso é sempre digna de respeito e admiração – apenas

conhece o temor da violência quem já recebeu a ameaça de uma sentença de morte…

Sobre  outros  contatos  entre  os  dois  pioneiros,  infelizmente  pouco  se  registrou.

Alguns poucos relatos nos informam que mestre Irineu costumava visitar mestre Daniel na

Vila Ivonete, mas, justamente sobre os anos 50, novamente o vazio toma conta da narrativa,

um elo do passado que hoje fulgura num vão. A respeito das relações políticas com o Major

Guiomard  dos  Santos,  tampouco  há  registro  de  alguma  visita  deste  à  Capelinha  de  São

Francisco. Conquanto, o isolamento absoluto de Frei Daniel foi rompido somente em 1956,

pela ocasião de uma última carta dirigida ao aliado que agora ocupava o posto de Deputado
159 Fonte: OLIVEIRA, 2002, p. 70-71 – ARAUJO, op. cit., 1990.
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Federal. Neste precioso documento, Daniel manifesta em suas últimas palavras, cerca de dois

anos antes de sua partida, intitulando a correspondência com os dizeres “Dados Biográficos

do meu viver aqui neste território”, portanto… com a palavra, “o plebeo” Daniel Mattos:

‘Dados Biográficos do meu viver aqui
neste território’.
A primeira viagem que fiz ao Acre (…) foi em 195 [1905].
Era eu marinheiro da Marinha de Guerra
Brasileira. Viemos traser batalhões em
Defesa a terra que hoje piso […]
E, depois de três viagens que viemos aqui
Tive uma licença de 2 anos; a qual vim
Para cá […] e para melhor falar fis a penúltima viagem
Até a Jeruzalem e por toda Europa […]
De volta dessa linda viagem de instrução,
Recebir – Baixa na Capital do Pará […]
Seguir ou rumei para esta terra.
E desde o dia 7 de Abril de 197 [1907?] que fiz
Minha moradia aqui com praser e amor
Como se fosse na terra que me viu nascer.
“O Maranhão” Excia. A falar em ser veter
ano eu sou um que conheço desde a Pedra
Ou tijôlo que foi colocado nas primeiras
Paredes […] Eu vi o Acre nascer […]
Eu trabalhei pessoalmente com Cel Plácido
de Castro e com Cel Daniel Ferreira […] conheço
Com firmeisa desde a primeira trinxeira
Ao perigo penultimo – porto Alonço que hoje
É porto Acre – Basta que eu diga para V.
Excia – Assisto e conheço o Acre a 51 anos
Tenho aqui a minha mocidade registrada
e Bem selada com o selo do Patriotismo e do
Amor aterra – graças a Deus, graças a Deus.
Excia tudo o que escrevo é uma pura verdade.
Testifico lhe com sagrado nome de Deus –
Todo poderoso. […]
Do plebeo Daniel Mattos.160

Há outros registros que citam esta correspondência,  que é por sua inteireza,  uma

carta de inestimável valor histórico, por ser a história do plebeu descrita por seus próprios

punhos, com o clamor da emoção que lhe era natural: “Eu vi o Acre nascer!” – cada pedra,

tijolo, trincheira ou porto lhes eram comuns e familiares: sua vida estava posta na vida da

floresta. Pelo testemunho vivo de suas palavras, percebe-se a autoridade histórica do capelão

160 OLIVEIRA, 2002, p. 66-67 – MATTOS, Daniel. [Carta] 1 maio 1956b, 5 f., f. 2-3. Rio Branco [Acre] [para]
Deputado José Guiomard dos Santos, Rio Branco.



225

perante a autoridade pública do Território… – se a cidade era anfíbia, anfíbio também era o

marinheiro do Maranhão!

Um registro comovente para o homem que não mais conhecia a face da cidade por

suas pedras, mas sim, pela face dos peregrinos que reencontravam a paz em sua embarcação.

Quais razões levaram mestre Daniel a escrever estas palavras, não é possível elucidar pelos

olhos racionais da mente, nem pelas vias da historicidade. Nenhuma reivindicação, nenhuma

orientação, nenhum anseio, apenas o bálsamo de sua poesia narrando um pouco da história

humana por sua íntima  «travessia encantada». Seja qual for o sentido daqueles dias, hoje a

carta se sobressai acima da névoa do esquecimento, imprimindo na recordação, o valor da

memória e de um legado a ser preservado: “Tenho aqui a minha mocidade registrada e bem

selada com o selo do Patriotismo e do Amor «à terra» – graças a Deus, graças a Deus!”.

Enfim, o adeus… Após cumprir uma penitência de noventa dias, em 08 de setembro

de 1958 o velho ancião alça voo na embarcação de São Francisco das Chagas, justamente

dentro de sua Romaria. O registro histórico da Casa de Memória Daniel Pereira de Mattos

narra o momento sagrado da partida: “Desencarnou nos braços do Sr. Manuel Araújo, dentro

da casinha do Daime às seis horas e trinta da tarde e foi velado na Igreja sobre a mesa dos

trabalhos, em forma de cruz” (Biografia de Daniel – Casa de Memória, 2005, p. 44).

Assim…,  o  «Servo  de  Deus»,  professor  de  uma  sabedoria  simples,  marcou  sua

passagem por este mundo. Nunca se intitulou “mestre” – apenas um aprendiz: o primeiro

soldado da missão. Exemplo de simplicidade e coragem a toda posteridade, viveu sua vida

vencendo os desafios, em busca de superar a dor do caminho, realizar seus sacrifícios e elevar

a visão para além do horizonte ao guiar seus irmãos pelo caminho de tolerância à cultura da

paz – em respeito aos ancestrais  e a toda rica bagagem da diversidade cultural do Brasil.

Registro, por fim, meus olhares ao  exemplo vivo de Daniel, “o plebeo”, um gesto rico em

significados que ultrapassam os limites impostos pela objetividade racionalista dos tempos

modernos. Lança-nos os mais auspiciosos desafios de superação e transformação de nossos

próprios desafios enquanto seres capazes de agenciar nosso «Destino». Sem jamais negar sua

história, um «homem-novo» renasceu das cinzas do sofrimento e alcançou o momento sublime

de  libertação  dentro  de  um  «culto  santo» pela  força  da  ayahuasca  ao  vencer  a  maior

penitência de sua vida… Pelos desígnios do Livro Azul em sua Narrativa En’cantada, Daniel

Pereira de Mattos, apoiado por um fraterno irmão, repousou nos braços de São Francisco

Chagas: eram os dias da Romaria de seu Padroeiro, a maior e mais intensa de todas.
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TTRAMA RAMA VV
TEMPO DE COLHEITA:

A TERRA PROMETIDA DE MESTRE IRINEU NO ‘ALTO SANTO’
1958 – 1970

5.1 Anos 60: tempos decisivos à ‘Doutrina da Rainha’

Entre os peregrinos que viajavam ao Acre no início da encruzilhada pela borracha, a

maioria  formada por  retirantes  nordestinos em busca de uma vida melhor,  provavelmente

alguns que migraram no passado, também retornaram à terra antiga dando as boas notícias,

que apesar das dificuldades, a terra era farta e água havia em abundância. Destaco a chegada

da família Carioca em outubro de 1958, a mesma família  do colaborador  privilegiado de

minha pesquisa,  por isso minha gratidão.  A mãe de Jairo Carioca,  dona Lourdes Carioca,

havia sido diagnosticada por médicos com uma enfermidade: apendicite aguda era o nome.

Orientada por amigos (dona Olívia Facundes e Antônio Facundes), procurou o mestre Irineu e

pediu licença para tomar parte nos Trabalhos com o Daime. Na miração viu que não estava

doente,  mas  sim  gestante  de  uma  menina!  A própria  dona  Lourdes  Carioca  nos  dá  o

depoimento desta história: “O trabalho era uma sessão de concentração. Ao tomar o  daime

dado pelas mãos do Mestre, tive minha primeira miração. Nesta noite, eu vi que não tinha

nenhuma apendicite aguda, e que estava mesmo era grávida de uma menina”161.

O interessante é que nesta mesma noite, o senhor Júlio Chaves Carioca, esposo de

Lourdes, ficou em casa e teve um sonho revelador, demostrando aos olhos da tradição uma

ligação espiritual com tudo o que ocorria no Trabalho, vejamos a palavras contadas pelo pai

de  Jairo:  “Eu  mi  [sic]  vi  debaixo  de  uma  laranjeira,  onde  via  uma  porta  aberta  para  o

firmamento. Ao ouvir o gemido de minha velha (referindo-se a dona Lourdes), seguia viagem

até encontrá-la em um hospital no firmamento. Uma equipe de médicos muito bonita cuidava

dela que, ao me ver, dizia que estava grávida […]. Quando acordei, pensei que ela tivesse

morrido”. Os passos seguintes foram de intensa integração da família com a ‘Missão’, sendo

‘os Cariocas’ responsáveis diretos pela musicalização final dos rituais do Daime, um grande

legado que hoje é amplamente estudado por muitos eruditos e discípulos. Após a revelação e

“cura” de sua esposa, o senhor Júlio Chaves Carioca se dirigiu ao Trabalho, vivendo uma bela

experiência. Ao final do ritual mestre Irineu lhe perguntou o que tinha achado da viagem, do

161 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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diálogo nasceu um importante registro das reflexões finais do líder espiritual, acompanhemos

diretamente o registro histórico:

Quando ele me perguntou o que tinha achado da viagem, disse que
tinha visto dois caminhos: o do bem e o do mal e o resultado. Tinha
visto também os resultados do homem que é falso à mulher. Ele como
sábio disse que ‘tudo quanto eu estava dizendo, todos que estavam ali
já tinham visto, só que quando iam embora,  ao passar pelo portão,
deixavam  o  que  viu  e  levavam  o  que  trouxe’.  Pedi  para  que  ele
repetisse e ele disse: ‘Isto mesmo Júlio, deixam o que viu e levam o
que trouxe’162.

A palavra está dita…

Levam  o  que  trouxe…  voltam  ao  mundo  ainda  presos  nos  “vícios  da  ilusão”,

“apegados aos falsos sentidos da matéria” e às “vaidades da mente”. Isto é, com a conduta do

dia a dia acabam por desprezar os valiosos tesouros encontrados na viagem da alma pela

experiência com a ayahuasca: este era o mesmo clamor que levou mestre Irineu a suspender

totalmente os Trabalhos com o Daime em 1946… e já tendo se passado 12 anos, o velho

professor voltava a instruir na mesma reflexão! Seriam estes indícios de uma tragédia futura?

O que sentia mestre Irineu sobre tudo o que ocorria com sua comunidade? Lembremo-nos que

estas palavras foram ditas logo após seu retorno do Maranhão.

5.2 Musicalização oficial do ritual daimista

Prosseguindo na jornada, a família Carioca se integra à comunidade, incluindo os

filhos do casal: João Batista, Júlio Filho, Fátima Carioca, Francisco de Assis e Jairo Carioca.

Em pouco tempo são os responsáveis pelo trabalho fundamental de musicalização do ritual.

Tempos  antes,  Frei  Daniel  havia  dado  os  primeiros  acordes,  nestes  dias  ele  já  havia

atravessado a terceira margem do rio. Logo, a nova iniciativa de introdução do solo musical

aos Hinos foi do senhor Júlio Carioca, que já tocava violão.

Como incentivo do ancião, comprou um bandolim para sua esposa e um cavaquinho

para  dona  Peregrina  Serra,  mas  em  breve  o  mestre  Irineu  lhe  pediria  para  substituir  o

bandolim por  um violão,  lhe  entregando a  quantia  de  “oito  mil  réis”.  Assim começou  a

formação  do ‘Primeiro  Grupo Musical  do  Alto  Santo’:  Júlio  Carioca,  Lourdes  Carioca  e

Peregrina  Gomes  Serra.  Os  ensaios  eram acompanhados  por  mestre  Irineu  que  tocava  o

maracá orientando o ritmo da composição, ‘Hino a Hino’ todos foram trabalhados, mas um

162 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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convidado especial seria invocado pelo Mestre Imperador. Vejamos as palavras de uma das

pessoas que vivenciou a história, dona Lourdes Carioca:

O Mestre  ensaiava  o ritmo conosco,  batendo seu maracá ao  nosso
lado.  Ele mandava que nós nos concentrássemos e invocássemos o
Mestre Daniel Pereira de Matos para vir ensinar a gente a tocar. Com
pouco  víamos  os  locais  dourados  aonde  tínhamos  que  bater  nas
cordas, dito ninguém acredita163.

Novamente,  mestre  Irineu  demonstrou  a  grandeza  de  seu  caráter,  indo  além das

fronteiras humanas que segregam os corações, ao se recordar do antigo amigo, mestre Daniel,

contando com a presença dele em espírito para inspirar o Trabalho. No depoimento de dona

Lourdes Carioca, as cordas do violão brilhavam com a luz dourada nos locais certos para os

acordes.  Dentro  do  quadro  de  significados  desta  experiência  espiritual,  era  a  resposta  de

mestre Daniel, enviando diretamente das ‘alturas celestes’, as instruções. Por tal mérito, até

hoje os Hinos do Daime são tocados dentro dos Trabalhos na mesma frequência, no mesmo

ritmo e  assim deverá  permanecer  enquanto  a  Palavra  do  Mestre  Império  Juramidam for

lembrada e consagrada. Eis o legado uma vertente religiosa e linhagem cultural nascida a

partir de uma experiência transcendental por meio da imanência de uma ‘bebida encantada’.

Uma experiência abstrata e inspirada pela ayahuasca e toda a cosmologia das linhagens de

pajelança e xamanismo daquele locus “além da fronteira”.

Por fim, a tríade musical ganharia novos adeptos, incluindo Raimundo Gonçalves no

banjo, Maria Zacarias no violão, João Serra no pandeiro. Conta-se que um dos personagens da

história  havia  perdido  a  visão  ocular  aos  07  anos  de  idade,  por  isso  era  chamado  de

‘Chiquinho  Cego’,  sendo  ele  o  professor  de  violão  dos  novos  membros  do  grupo:  Júlio

Carioca Filho, José Carlos Carioca e João Batista, os músicos oficiais do Alto Santo.

Logo, os anos 60 estavam abertos!

O Acre reconhecido pela República como Estado-membro em 1962, Brasil com uma

nova capital, muitas mudanças na cultura e na sociedade. Rio Branco começava a crescer sem

precedentes na história, a Amazônia começava a ser explorada por aventureiros de todas as

‘ordens e desordens’: muitos deles se interessaram por conhecer o Daime. O “Alto Santo”,

sede do “Alto da Santa Cruz”, ficara pequeno diante da realidade. Irineu Serra, aos 68 anos,

começa a construção da obra que seria identificada posteriormente como a “Sede Oficial da

Doutrina”. Novamente um mutirão de trabalho é organizado, das próprias terras se retira a

madeira.  A construção  foi  rápida  e  ágil,  seguindo  ao  mesmo padrão  anterior  de  “quatro

163 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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águas”, mas com uma varanda circular e cobertura de cavaco. A referência da idade de Irineu

está baseada na data de nascimento em 1892, trabalhada até por Jairo Carioca, porém, se

considerarmos a referência de 1890, apresentada pela historiadora Rosana Martins de Oliveira

em pesquisa nos Arquivos da Casa Paroquial de São Vicente de Ferrer, o homem já estava

com 70 anos de idade e trabalhando firme na construção do templo. Erguendo novamente com

suas próprias mãos, as balizas de sustentação. Ainda em “força de união”, demonstrou com

exemplo, o valor de suas palavras. Este processo de trabalho comunitário conferia ao líder, a

autoridade de comandar um “batalhão” pelo exemplo de suas ações. Sua vida era comum à

vida do povo, elemento que gerava a integração formidável de reconhecimento mútuo.

A construção chega ao término na data marcada, a inauguração será no Festejo de

São João: 23 de junho de 1960, fardas brancas, com o Bailado do Cruzeiro Universal cantado

durante toda a noite. Novamente, Mestre Império Juramidam celebra nesta noite especial, a

abertura de um Trabalho,  demonstrando cultura e  fé  do profeta  que anunciou a vinda do

Messias, batizando Jesus Cristo nas águas do rio Jordão. O Salão estava cheio. A irmandade

reunida  e  muitos  visitantes,  cerca  50  anos  após  anos  da  aparição  de  Nossa  Senhora  da

Conceição e muita história pra contar. Por certo, o  velho peregrino  encontrava-se satisfeito,

feliz  em  executar  a  ‘Missão’  que  lhe  fora  confiada.  Agora  viveria  a  fase  final  de

institucionalização do rito, com o registro público do culto, que até então não havia.

Ressalto que entre os pioneiros, aquele que foi o primeiro de todos, também foi o

último a partir! Germano Guilherme, que já avistara Irineu Serra nas longínquas águas dos

anos 10, acompanhou a saga até 1964, estabelecendo grande vínculo e amizade com o mestre

da ‘Missão’. Dona Cecília Gomes retratou um pouco desta amizade através de doces palavras

da recordação: “Eles se tratavam por mano, tudo que o Mestre queria ia conversar com ele e

vice versa  [sic], eram muito amigos”. Germano Guilherme era de fato alguém que mestre

Irineu poderia confiar, sua autoridade era grande perante a comunidade, exatamente por ser

ele, o primeiro discípulo do Trabalho, reconhecendo em Irineu a maestria de um mensageiro

de Deus: essa era sua visão e seu comprometimento manifesto em seu Hinário “Sois Baliza”.

Ao ver o amigo partir, mestre Irineu observou o sinal dos tempos e a passagem dos dias, a

‘Missão’ cumpria seu termo final de realização. Mas ainda não seria chegada à sua hora:

“algumas águas ainda «iriam rolar» nas correntezas do caminho”. Além da realização dos

projetos sociais e institucionais da ‘Missão’, a Rainha Clara havia orientado ao fiel aprendiz

que sua “passagem” ao “plano espiritual” seria anunciada pela primeira visita de um vigário

católico à sua casa e ao Salão de Trabalhos do Daime…, será que este dia chegaria?
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O processo de oficialização da tradição manifesta será percorrido ao longo de toda a

década de 60. Muitos serão os caminhos tomados e também muitas serão as versões narradas.

Os fatos  que  seguem nos anos seguintes  ao falecimento  de  Raimundo Irineu Serra  serão

tumultuados e controversos, ocorrendo cisões sérias e profundas na comunidade. Devido a

isto, suponho o porquê as narrativas dos herdeiros da tradição tornaram-se díspares, o que

dificulta, hoje, o Ofício de Historiar este passado.

Contudo, o levantamento da pesquisa até agora já é bastante amplo e eficaz, capaz de

nos  fornecer  os  subsídios  necessários  para  a  obtenção  de  resultados  mais  profícuos  à

investigação histórica. Todavia, para tanto deve-se abordar os acontecimentos por ordem de

temas dentro da cronologia narrativa pela qual estas tramas estão tecidas. A elaboração do

Estatuto acompanhará um intenso trabalho comunitário, incluindo festejos sociais, projetos

educacionais e a consolidação do sistema adjunto de cooperativa – e ainda o enfrentamento de

outras ondas de perseguição.

5.3 Agenciamento político e social de mestre Irineu

Um fato importante se concentra nas influências de autoridades públicas acreanas

para a formação institucional da ‘Missão’. Por vezes, estas influências são pouco valorizadas

nos estudos referentes ao tema, porém, devem/precisam ser analisadas com a profundidade

que merecem, por comporem uma parte significante do processo de institucionalização. A

década de 60 será marcada pelo estreitamento dos laços de amizade de Raimundo Irineu Serra

com seus antigos parceiros, firmando elos duradouros de respeito e confiança, a iniciar pelo

Major José Guiomard dos Santos, eleito Deputado Federal nos anos 1950, 1954 e 1958, e,

ainda, Senador da República em 1962. Em 1970 foi reeleito e em 1978 indicado Senador

Biônico  pela  “Aliança  Renovadora  Nacional”,  a  ARENA:  o  braço  institucional  do

ultraconservador e violento pensamento político que assaltou o Poder do Estado com 1968. O

“Ato Institucional Nº 05” (AI5) aboliu a “Democracia” no Brasil e oficialmente implantou

uma Política Terrorista de Estado – ver: Coimbra164. Lembremos que Guiomard dos Santos

havia  defendido  Irineu  Serra  no  momento  em que este  mais  precisou e  ainda  contribuiu

decisivamente para o crescimento da comunidade com a doação das terras do Alto da Santa

Cruz. Gestos como estes não seriam esquecidos por Irineu, que sempre foi reconhecido pelos

164 COIMBRA, Cecília Maria Bouças. “Doutrinas de segurança nacional: banalizando a violência”. Psicol. estud,
v. 5, n. 2, p. 1-22, 2000; _______________. “Tortura no Brasil como herança cultural dos períodos autoritários”.
Revista CEJ, Brasília, nº 14, p. 5-13, maio/agosto, 2001.
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seus, enquanto ‘leal e verdadeiro’ com seus amigos. Se um dia, armas estiveram apontadas

para ele e sua irmandade, Guiomard dos Santos foi quem interveio para o fim definitivo do

conflito  e o  assentamento da comunidade numa terra  própria.  Ainda nos anos 50,  mestre

Irineu participou de atividades políticas junto dele, acompanhando-o em comícios, inclusive.

Irineu  exercerá  o  comando  de  poder,  autoridade  indiscutível  entre  os  seus,  líder

carismático e  autoridade política,  possuía amizade com poderosos ‘coronéis’165,  o que foi

fundamental para resolver o conflito do cerco armado em 1945. Mas, primeiro, companheiro

de  trabalho  na  dureza  da  lavoura,  o  que  lhe  conferia  respeito  entre  os  seus.  Entre  estas

contingências (Derrida,  2008;  Nietzsche,  2006),  constituir-se-á  o  campo  doutrinário

cristianizado  do  chá,  identificação  de  símbolos  religiosos,  fardamento  e,  sobretudo,  a

formação do Hinário O Cruzeiro Universal e o batismo da ‘Missão’: “dai-me”, do rogativo ao

imperativo!  Um  pedido  e  símbolo  de  devoção.  Primeiro,  atribuído  à  ayahuasca,  depois,

homônimo do agrupamento identificado nesta época ainda por Centro Livre. Marcus Vinícios

Neves apresenta, em três parágrafos, uma análise sobre as relações políticas de mestre Irineu a

partir das especificidades do Território Federal do Acre, refutando os argumentos de que ele

teria  transformado  suas  amizades  com os  mandatários  históricos  do  Território,  em apoio

político à Ditadura Militar.

Por  força  de  seu  contexto  político  diferenciado,  como  Território
Federal desde 1904, os acreanos não tinham direitos políticos que os
possibilitassem ter  partidos  e  disputas  eleitorais  que  consolidassem
espectros ideológicos claramente definidos.
Daí, por exemplo, porque a Legião Autonomista que originou o PTB
local  e  que  teoricamente  representava  setores  mais  populares  e
“autonomistas” da sociedade, foi contra o projeto que transformava o
Território  Federal  em Estado Autônomo,  ao  final  dos  anos  50.  Ao
passo, que o PSD, originado do antigo Partido Construtor e, portanto,
pelo  menos  teoricamente,  mais  conservador,  elitista  e  favorável  às
políticas  do  governo  federal,  foi  quem  levantou  e  defendeu  o
movimento  que  resultou  na  tardia  criação  do  Estado  do  Acre,  em
1962.
Da mesma forma, não se pode transformar a amizade de Mestre Irineu
com o Cel. Fontenele de Castro e com o Governador Guiomard Santos
líderes maiores do PSD acreano, que após 1964 seria transformado na
Arena, em um possível apoio político à Ditadura Militar. Esta tentativa
pode  não  ser  mais  do  que  uma  extrapolação  de  inexistentes
composições políticas e sociais do contexto acreano. Ao passo que se
constitui num dos temas mais importantes do trabalho desenvolvido
neste livro (NEVES In. MOREIRA & MACRAE, 2014, p. 31-32).

165 Ver melhor em: CARONE, Edgard. “Coronelismo: Definição Histórica e Bibliografia”. Revista de adminis-
tração de empresas, v. 11, n. 3, p. 85-92, 1971; DE CARVALHO, José Murilo. “Mandonismo, coronelismo, cli-
entelismo”. IESP-UERJ (version online), vol. 40, n. 02, 1999.
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Na década de 60 estas relações irão ampliar-se, trazendo novos agentes ao cenário

político, que também estabelecerão relações de respeito e amizade com o líder espiritual e sua

sociedade. O clima do momento parecia sugerir que todos compreendiam o fator ordenador

dos preceitos da vertente daimista, pois, atravessando as adversidades históricas permeadas

por inúmeros conflitos e conturbações de todas as naturezas, a comunidade do Velho Irineu

permanecia em ordem: pacífica e organizada – disciplinada. Sem apresentar algum problema

social  de relevância ao poder  público,  se  destacando à frente  de todas as outras colônias

agrícolas da região. Guiomard dos Santos será o responsável em ampliar as relações políticas

de Irineu Serra, trazendo à esfera privada, relacionamentos com outras lideranças, destacando-

se Jorge Kalume, Vanderley Dantas e Valério Magalhães. A esfera de influência política foi de

intenso alcance,  extrapolando os limites da vida privada,  Jairo Carioca declara que Irineu

Serra era admirador da política adotada por Guiomar dos Santos, nesta época, dirigente da

ARENA no Acre e um de seus «quadros nacionais»: “Mestre Irineu chegou a fazer do Alto

Santo, um dos primeiros diretórios da ARENA”; conforme declara Jairo Carioca. Assim, já

encontramos  algumas  das  perguntas  feitas  no  início  da  narrativa  sobre  a  mentalidade  do

mestre fundador: em alguns aspectos, era um homem de seu tempo; em outros, com foco

maior aos relatados atributos sobrenaturais, um visionário. Por outros mais próximos ao chão

da história, um sobrevivente.

A presença  e  autoridade  do  mestre  Irineu  era  constante  na escola.  Os princípios

espirituais  ensinados  por  ele  tinham  reflexo  direto  na  conduta  dos  professores  e

administradores, como relata o senhor Júlio Carioca, que nesta época era inspetor da escola.

Certa  vez um garoto chamado Valcírio,  filho de Francisco Grangeiro,  chegou atrasado ao

início das aulas e foi mandado de volta para casa pelo inspetor. Ao retornar, envergonhou-se

ao avistar de longe mestre Irineu, que estava no terreiro do terreno. Continuando seus passos

sem desviar o caminho, Valcírio e o mestre se encontraram, ao que este lhe perguntou o que

havia ocorrido. Estando a par, deu a seguinte ordem: “volte e diga para o sr. Júlio que eu não

ensino assim, ouviu bem?” – um ato de muitos gestos, um gesto de muitos atos, um símbolo

de muitos símbolos. Além do poder público, lá estava ele, o líder altaneiro no comando da

comunidade,  ensinando  a  todos  que  acima  das  formalidades  e  aparências  das  relações  e

instituições, há o ser humano que existe por si e deve ser respeitado em sua diversidade e

multiplicidade de experiências. Como resultado, o estudante regressou à escola, participou das

aulas e nunca mais o inspetor agiu daquela maneira. Hoje a escola recebeu o nome de seu

fundador e continua a funcionar: Escola Raimundo Irineu Serra.
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As relações políticas estabelecidas com as autoridades foram de importância cabal na

execução  do  projeto.  Guiomard  dos  Santos  novamente  apoiou  o  movimento  social  da

comunidade e,  provavelmente,  também recebeu da comunidade algum apoio político.  Por

estas  tramas,  o  grupo,  antes  isolado  na  floresta,  ampliava  seus  horizontes  de  relações,

inserindo-se  na  vida  social,  cultural  e  política  de  Rio  Branco.  Sabe-se  que  muitas  das

lideranças políticas da ARENA visitavam o Alto Santo, não somente em declarações oficiais

de campanhas políticas e eleitorais, mas em visita ao mestre Irineu principalmente em seus

festejos de maior gala. Jairo Carioca registra que um dia o senador Guiomard dos Santos

chegou  à  comunidade  e  o  velho  combatente  estava  trabalhando  no  roçado.  O  senador

aguardara a presença do amigo até que tempos depois ele apareceu, ao que foi interpelando

sobre aquelas atividades laborais, escutando que não seria mais para “uma pessoa como ele”

se dedicar  aos feitos braçais.  Irineu lhe deu uma verdadeira aula de cidadania e civismo,

vejamos o relato de acordo com as palavras de dona Peregrina Serra:

Esse  Guiomard  dos  Santos  vinha  aqui,  passava  dias  aqui  em casa
conversando com ele. Uma vez ele chegou o velho estava no roçado.
Aí ele mandou chamar. Disse: ‘ora Irineu, eu venho aqui passar o dia
contigo e tu estás no roçado. Acaba com isso, tu não é para trabalhar
assim’.  Aí  o  velho  respondeu:  ‘eu  tenho que  trabalhar  porque  não
tenho  quem  me  dê  nada’.  O  Guiomard  então  disse:  ‘eu  vou  te
aposentar como veterano, tu queres?’ Mas ele respondeu: ‘não, eu não
quero porque não sei mentir’166.

Caminhando com passos firmes e seguros, mestre Irineu observou naquela proposta

um gesto que poderia  lhe custar muito… a própria dignidade,  inclusive.  Seria  um ato de

corrupção moral e ética que lhe traria algum conforto nos últimos dias na Terra? Não, isto não

seria para ele após uma intensa saga travando batalhas homéricas pela existência. Não seria no

último momento que ele fraquejaria e anularia todo o aprendizado com a Rainha Universal.

De outro modo, é passível de compreensão a atitude do senador, que imaginara poder ofertar

ao amigo, algo que estava ao seu alcance e que poderia lhe proporcionar um descanso da lida

sofrida dos batentes de sol a sol. A reflexão que trago deste episódio, é o apontamento da

postura de «homem visionário» que Irineu fez a si próprio no curso de sua diáspora: sua

resposta  imediata,  traz o teor da responsabilidade histórica que trazia no peito.  Continuar

àquela  conversa,  seria  ceder  à  tentação  do  «demônio»,  equivaler-se-ia  a  aceitar  que  ele,

mesmo acreditando ser o mensageiro do Segundo Advento, não seria “uma pessoa como os

outros”, posto que a premissa apresentada pelo ilustre amigo começara pela sentença de “uma

pessoa como ele”: um líder, um maioral, um “coronel”. Mas o velho sujeito diaspórico que

166 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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um dia partira menino e assustado do Maranhão, parecia enxergar além dos horizontes da

«ilusão»: seu legado deveria ser eterno e seu exemplo verdadeiro – não seria uma mancha de

valoração aristocrática dessa, que conspurcaria sua história.

De  tal  modo,  compreendo  que  em meio  a  todas  as  relações-públicas  e  alianças

políticas estabelecidas, estes dirigentes político-partidários, agentes do Estado, além de buscar

o apoio político da grande comunidade, deveriam ter abordado com o Irineu a importância

histórica de realizar  o registro público do culto através de uma instituição avalizada pelo

próprio Estado. Assim, teria legitimidade para existir no mundo de Poder dos “brancos” e dos

“senhores do capital”. Os «sujeitos» deste «processo diaspórico» bem sabiam dos anos de

chumbo que viriam pela frente, o registro civil da entidade seria fundamental para resguardar

a comunidade e seu rito de quaisquer eventualidades desagradáveis com o regime ditatorial,

que,  irônica  e  paradoxalmente,  eles  próprios  eram  partícipes  diretos  por  meio  de  suas

«estratégias de agenciamento». Outrora lutaram com armas em punho como posseiros em

terras  do  Exército,  outra  hora,  eram base  eleitoral  da  ARENA,  logo  o  braço  direito  dos

generais  linha-dura  que  promoveram o  estado  barbaresco  de  caos  e  extermínio  dos  anos

seguintes: um paradoxo para a doutrina que apregoava os preceitos proféticos de advento do

Redentor  – justo, a promessa de retorno daquele que na mitologia cristã é venerado como

«Príncipe da Paz», o filho unigênito do «Pai Eterno», senhor da Santíssima Trindade.

Por estes caminhos de raciocínio à investigação histórica, penso que a tessitura destes

enredos  justifica  os  fundamentos  da  linha  de  argumentação  que  levanto  nesta  Trama

Narrativa, de que neste período procedeu-se à institucionalização doutrinária: estatuto legal,

registro civil,  hierarquia diretiva, fixação em território definitivo, recebido por “doação de

major do Exército”  [sic],  hoje,  o bairro de seu nome. Enfim, a tese de sua adequação ao

mundo urbano e dito “civilizado”: por todas as “virtudes” que a civilização arrouba para si e

com todas as “vicissitudes” que o Poder traz per si – ordem e disciplina ao Corpus que estás a

marchar na “batalha final” entre o Bem e o Mal no “fim dos tempos”. Tal é a «marca da

promessa» da ‘Cruz de Juramidam’ à mitologia cristã. Por fim, mesmo sendo um Batalhão

que marcha “nas alturas celestes”, seria no chão da Terra que suas pelejas chegariam aos

termos de vitória ou derrota. Naqueles tempos, o menino que saíra assustado do Maranhão, já

tornara-se General das falanges da Rainha Universal, logo, a conclusão mais consensual que

posso  tomar  por  nota,  independente  de  interpretações  outras  sobre  quaisquer  um  destes

aspectos polêmicos, é que este menino soube se movimentar no mundo do «desconhecido».

Que este maranhense diaspórico soube agenciar, mui adequadamente, suas relações de poder a

partir de uma «linha de resistência», tal como Giddens (1981) e Deleuze (1986) formulam
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sobre  o  caráter  ambíguo  e  revolucionária  da  agência/agency  e  dos  procedimentos  de

agenciamento: esquemas culturais ordenados historicamente em maior ou menor grau, cujos

significados são reavaliados quando agenciados na e pela prática do modo de vida – modus

vivendi – de acordo com as contingências de cada época.

Dessarte, reconheço ser este um locus privilegiado de investigação aos paradoxos do

tempo histórico, pelo qual circulam fragmentos de teias pré-modernas que se lançaram ao

novo milênio numa trajetória de luta e resistência popular. Tramas responsáveis pelos feitos

de superação de uma das mais intensas políticas de perseguição e extermínio por parte do

discurso oficial (Foucault, 2000) da autoridade cultural (Bhabha, 1994; Hall, 2003), desde o

Maranhão ao Acre contras as linhagens encantadas afro-ameríndias e caboclas. Este aspecto

do olhar à pesquisa, ao tempo em que trabalha dentro do campo de estudos simbólicos da

linguagem metafísica – teológica e  religiosa – mantêm-se ligado aos debates  políticos de

agenciamentos subversivos forjados pela tragédia latino-americana. Tal é a leitura formulada

por  Dussel167 e  demais  pensadores  da  corrente  de  pensamento  Decolonial  a  respeito  dos

aspectos  subversivos  de  agenciamento  por  camadas  marginalizadas  historicamente  na

América Latina e Caribe, por isto os cito, em diálogo entre as teorias em curso. Ora, eis minha

contrapartida ao «Diálogo do Sul Global» proposto por Grosfoguel (2008), neste viés, entre

os pensamentos Decolonial e o Pós-Colonial.

Conforme  arrolado  no  Preâmbulo  à  perspectiva  ao  raciocínio  de  «agenciamento

social», saliento que José Maurício Andion Arruti formula sobre os «agenciamentos políticos

da mistura»168, os que constituem-se, na visão do autor, como fenômeno histórico-regional –

porque não, nacional? Arruti argumenta à favor da tese de que no processo de emergência de

formação  identitária,  conceituada  por  sua  teoria  enquanto  «etnogênese»,  as  categorias  de

atribuição, adscrição e identificação, responsáveis por organizar a interação entre pessoas e

grupos de pessoas, são delimitadas e operadas pelos próprios atores envolvidos e não por uma

grade de definição externa. Noção que se estende à categoria organizacional de «etnogênese».

Por  este  viés,  traço  uma  outra  leitura  à  comunidade  daimista  e  seus  procedimentos  de

agenciamento  político  e  social:  “[…]  categoria  organizacional,  e  não  uma  unidade

substantiva, ‘portadora de cultura’, sua análise deve visar a produção social das diferenças e à

luta pela imposição, assunção e atribuição das identidades” (ARRUTI, 1997, p. 87). Não que

isto seja uma declaração em desconsideração ao caráter de alianças políticas de mestre Irineu

167 DUSSEL, Enrique. “Transmodernidade e interculturalidade: interpretação a partir da filosofia da libertação”.
Sociedade e Estado, v. 31, n. 1, p. 51-73, 2016.
168 ARRUTI, José Maurício Andion. “A emergência dos “remanescentes”: notas para o diálogo entre indígenas e
quilombolas”. Mana, v. 3, n. 2, p. 7-38, 1997.
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com os substratos mais violentos e autoritários do campo ultraconservador da tão frágil e

molestada  “Democracia”  brasileira,  que  é  algo  a  ser  problematizado  sem  os  matizes

dogmáticos comuns às doutrinas religiosas.

Sopeso, somente, o elemento histórico de que estas relações-públicas contribuiriam,

em muito, para o próprio crescimento econômico e social da comunidade. Se por um lado

poderia haver a relação tradicional de “coronelismo político” com a compra/troca de votos por

“favores públicos”, coube a Irineu a decisão de qual uso faria disto, no caso, este crescimento

comunitário deveria ser refletido na formação da escola ‘O Cruzeiro’. Fato ocorrido através

de convênio com o poder público. Em que a escola foi organizada dentro da comunidade: sua

primeira sala de aula fora a mesma em que mestre Irineu ministrava as suas aulas, o Salão do

Alto Santo, a ‘Casa do Daime’. Este fato é digno de nota e reconhecimento, representa uma

visão de grande sabedoria do líder comunitário e seus apoiadores, interessados em superar as

injustiças históricas e promover o crescimento social com a educação169. A escola funcionava

com ensino regular do antigo Primário (1ª à 4ª série), atendendo crianças de outras localidades

além  do  Alto  Santo.  Contava  com  um  campo  de  futebol,  sendo  formado  um  time  na

comunidade, que recebeu o sugestivo nome de Santa Cruz.

Nas mesmas terras do Acre, outras vozes se levantavam contra a existência do ato de

fé pela comunhão do Daime/daime, os anos iam se passando e a “maldita feitiçaria” só ia

crescendo…: gritavam as vozes estridentes dos detratores. Por maiores que tenham sido as

tentativas  de  conciliação  e  integração  social  por  parte  de  mestre  Irineu,  muitos  outros

caminhos seriam percorridos até a legitimação da tradição perante os poderes públicos. Entre

o rol de calúnias e difamações ainda existentes, destaca-se o ataque proferido por um trovador

chamado  Raimundo  Nonato  Messias,  seus  versos  expressam  toda  a  gama  de  ódio  e

estranhamento ao novo culto que se enraizava na vida social  de Rio Branco, tendo à sua

frente, o velho Juramidam firme em seu posto de comando.

Na  ânsia  de  promover  um  ataque  público  à  ‘Tradição  do  Daime’,  um trovador

chamado  Raimundo  Nonato  Messias  fez  uso  do  relato  de  um  alegado  “pesadelo”,  que

supostamente tivera ao “visitar” a comunidade do Alto Santo, dizendo ter encontrado com um

“negro de peito amplo e pescoço grosso”: o senhor daquele “reinado” do “povo Dumbanda”,

dominado por “Belzebu”… o negro era o “Jacaré Assú”, ajudante de “Belzebu”. O trovador

169 Na condição de professor de “escola primária”, o narrador que agora voz escreve, manifesta os cumprimentos
a cada um que participou do processo. Ao conhecer de perto o estado de calamidade da ‘Miséria da Educação’
(título de um artigo que estou a escrever já por algum tempo), reconheço a grandeza contida nesta iniciativa, que
veio de um grupo de professores da comunidade que levou a cabo à instrução do líder de que “o povo de Deus
deveria estudar”, a saber: dona Percília Matos e os senhores Francisco Matos e João Rodrigues Facundes. Por
esta escola, passaram-se muitas gerações do Acre. Hoje destaca-se no panorama de seu legado, um Juiz Federal
nascido e crescido no Alto Santo, sua excelência, Jair Facundes, filho de João Rodrigues Facundes.
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que alegava ser matuto, por fim manifesta o intento que jamais irá a “tal sessão”, fechando

com  estas  palavras  os  versos  da  perseguição.  Entre  todos  os  ataques  sofridos,  este  se

preservou nas páginas do tempo por ter sido escrito em folhas de papel, tomemos por base,

suas palavras, a ira estava manifesta! Tantas outras declarações de cólera devem ter existido,

até em maior grau de animosidade, mas a força de caráter do líder altaneiro sobressaia em

meio ao mar de ódio, sua comunidade era pacífica e ordeira, caso contrário seriam fulminados

por  rojões  de  pólvora,  sem exagero  de  expressão:  nesta  mesma época,  a  comunidade da

Barquinha na Vila Ivonete, sofreu ataques de agressores com armas na mão, disparando tiros

dentro do Salão dos Trabalhos, que acertaram os pés de Nossa Senhora da Conceição… numa

imagem consagrada no altar de oração.

A historiadora Rosana de Oliveira fez todos estes levantamentos com autenticidade

na narração,  um trabalho pioneiro  que  hoje  nos  serve  de  inspiração,  contribuindo para  o

crescimento do conhecimento sobre a implantação destas duas tradições, nascidas num berço

amigo de irmãos em devoção. A seguir, os versos do “pesadelo” de Raimundo Nonato:

Pesadêlo

Sonhei: em deserto, um campo amarelado
Um negro, de peito amplo, pescoço grosso,
Esbelto, forte, mesmo um colosso
Pés descalços dentes alvos, um olho encarnado.
Perguntou-me: que queres em meu reinado,
Vai-te embora, grande impostor
Tudo que veis aqui eu sou senhor
Este reino que estais, é encantado.
É do povo Dumbanda, domina Belzebu
Sou eu, seu ajudante, o Jacaré Assú.
Comecei a mexer-me com extorsão.
Acordei-me então muito cansado,
Meu Deus, que sonho atormentado
Nunca jamais, irei a tal sessão.170

Maldita feitiçaria, gritava o (re)verso de ódio.

Estranhamento e medo, a diferença assusta.

Na ânsia de promover um ataque público à Raimundo Irineu Serra, o trovador que

alegava ser matuto, fizera uso do relato de um alegado pesadelo em que visitara a comunidade

originária do Daime, Rio Branco, Acre. Dizendo ter encontrado com um negro de peito amplo

e pescoço grosso: o senhor do reinado dito encantado do povo “Dumbanda”, dominado por

170 Raimundo Nonato Messias, em “Os macumbeiros – Pesadêlo. Trovador Matuto”, Rio Branco Acre, 1961.
Ver: OLIVEIRA, Rosana Martins de. “De folha e cipó é a Capelinha de São Francisco: a religiosidade popular
na cidade de Rio Branco – Acre (1945–1958)”. Master's thesis, Recife: UFAC/UFPE, 2002, p. 17).
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Belzebu.  O negro era  seu  ajudante,  o  Jacaré  Assú!  Entre  o rol  de  perseguições  contra  o

fundador da linhagem que galgaria ao Acre o título de “berço da ayahuasca”, destaca-se esta,

proferida por Raimundo Nonato Messias, em circulação na capital acriana no ano de 1961,

permeada, no mínimo, por  «ressentiment»171.  A um só passo, representam toda história de

perseguição sofrida por linhagens de magia e encantaria não só nos ambientes amazônicos,

mas  em todas  as  Américas,  inclusive  pelos  filhos  de  Umbanda,  mal  dita  pelo  trovador.

Portanto, o último elemento constitutivo que penso nas religiosidades encantadas, é o caráter

de resistência.

Por fim, o “Pesadêlo” manifesta seu intento: “jamais irei a tal sessão”, fechando

com estas palavras, a sentença de condenação. Ironicamente, Raimundo Irineu Serra veio a

ser o nome do maior e mais populoso bairro de Rio Branco. Seu dignatário, venerado como

filho de  Nossa Senhora da Conceição,  herdeiro  do trono celestial.  Não Jacaré  Assú,  mas

mestre  Irineu.  Não  servo  de  Belzebu,  mas  Imperador  Juramidam.  O  que  criara,  virara

tradição.  Viajou  por  mares,  penetrou  em  diferentes  lares,  fez  de  sua  vida  uma  missão.

Inspirado, deixou o registro de um rico hinário, hoje já espalhado mundo afora, cantado em

sessões de caráter sagrado – sua palavra da salvação. Tomando daime, rompendo fronteiras,

alterando destinos, dando voz ao  verbo, modificando a percepção: aos discípulos, um novo

Evangelho, e, mestre Irineu, o redentor: “Eu estou aqui / Foi Deus do céu quem me mandou /

Sou filho da virgem mãe / Lá no céu Jesus Cristo salvador” (“O Cruzeiro Universal”, Hino 11:

UNAQUI).

Mestre Irineu, do alto de tua travessia – humana, divina e animal –, talvez tenha

tenha dado uma boa gargalhada ao ser chamado de “Jacaré Assú”…: o ajudante de “Belzebu”.

Sua resposta viria através do trabalho comunitário de uma grande colônia agrícola, além de

todos  os  feitos  de  mestre-curandeiro:  suas  canções  em devoção  à  Virgem da  Conceição

ecoaram em Rio Branco e por outras dimensões de tempo e espaço, atravessando as fronteiras

de asfalto que segregavam os povos da floresta, hoje são Hinos entoados por muitas vozes e

corações, muito diferente do trovador do “Jacaré Assú”, que só encontra espaço em nossas

páginas por uma questão de investigação histórica. Todavia, mais do nunca se fazia urgente o

trabalho de registro público do culto,  os ataques poderiam vir  de outra forma quando sua

pessoa não mais estivesse presente no plano material da vida terrena – conforme ele mesmo

apregoava.  Por  assim  ser,  caso  as  autoridades  tivessem  exercido  alguma  influência  no

caminho de institucionalização, também fizeram pensando em preservar um pouco do legado

do velho amigo, conselheiro e rezador.

171 “Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra”, Willian Shakespeare.
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Rosana Oliveira ainda ressalta que tais ataques proviam de “olhares dos que estão no

meio urbano para com aqueles que praticam uma religiosidade diferente da institucionalizada

ou oficial, relacionando essa religiosidade aos condicionamentos raciais” (OLIVEIRA, 2002,

p.  59)  –  uma  sina  que  já  acompanhava  a  mentalidade  católica  desde  a  colonização  e

escravidão, o diferencial é que agora os negros além de livres… eram felizes na experiência

de realizar um sonho neste chão – a utopia era real e caminhava com passos firmes e marcha

forte.  Outrossim,  se  faz  premente  o  raciocínio  de  que  classificar  os  complexos  culturais

xamânicos e de pajelanças enquanto “malditos”, fora uma sentença cruel de aniquilação – que

ainda  se  repete  no  Brasil  do  século  XXI.  A exemplo  do  tema  desta  pesquisa,  todas  as

multiplicidades de cosmologias que concebem outras acepções de temporalidade, referencial

identitário, estrutura de pensamento, linguagem, valoração, e, em especial, outras acepções

sobre a condição humana e sua relação com o Outro, não legando ao «Homem», a primazia de

progenitura sobre a Natureza – o mundo natural.

Relegar  toda  uma  visão  de  mundo  não-antropocêntrica  ao  discurso  de  fantasia,

ignorância, ingenuidade, infantilidade, bestialidade, é a condenação à morte que representa os

projetos  de  malignidade  e  folclorização impetrados  contra  as  religiosidades  populares  de

linhagens encantadas e condições híbridas em seus referenciais de pertencimento diaspóricos.

Relembremos, que desde o início da colonização, tais atos fizeram-se enquanto sentença de

inferioridade ao outro, ao não-semelhante. A diferença causa estranhamento, provoca medo, e,

acuado, qualquer animal tende a atacar, que o diga, o feroz «animal-humano». Vejamos a

sentença no olhar do homem branco cristão ao condenar a ancestralidade africana e ameríndia

à morte, condenar as linhagens encantadas do xamanismo e das pajelanças, ao maligno, à dita

“feitiçaria”. Transfiguraram deuses em demônios, humanos em bestas, coisas, mercadorias,

escravos:  objetos dispostos  às  mais lascivas ganâncias de um  «Eu» absolutizante,  egoico,

autocentrado,  o  agente  moderno da colonização.  O que engloba mais  além do que o Sul

Global, posto que a ferocidade do colonizador penetrou nos confins do Novo Mundo, tingindo

de sangue e dor, a Terra Anciã que o mundo convencionou chamar por «América».

Por fim, pensemos ainda sobre o “Pesadêlo”: um ataque público ao nome, à imagem,

à  honra,  à  dignidade  de  um  Outro  que  lhe  era  estranho,  desconhecido,  colossalmente

apavorador Irineu Serra não iria se apoquentar com as sandices de mais um que iria lhe atacar.

Inclusive, no alto de sua idade, já tivera até que manter resistência armada em sua primeira

comunidade no Acre, quando sofria ataque de cerco policial em 1945. Reconhecer seus meios

de agenciamento político é trazer à luz, suas estratégias de sobrevivência/intervenção política,

de  ressignificação  do  mundo,  por  meios  objetivos,  imediatos/pragmáticos,  e,  por  outros,
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metafísicos/abstratos. A começar por sua interpretação própria e singular do cristianismo. Por

tal sorte, Irineu teve um feito melhor que muitos, registrou sua narrativa nos hinários. Antes

disto, teve que conviver com a sombra de Antônio Conselheiro em suas costas, o Daime não

poderia tornar-se um novo Canudos, e para isto as elites político-militares souberam bem

agenciar as relações com o líder  da comunidade de seringueiros nordestinos.  Nestes dias,

penso  que  “o  Velho”  daria  risadas  por  tamanha  desocupação  de  seu (in)fortuito  xará,

Raimundo  Nonato  Messias.  Por  coincidência  do  tempo,  entre  os  dois  Raimundo,  um  é

Messias, o outro, Serra, mas à quem é de direito hoje ser lembrado como messias, não é o

Nonato, mas sim, o Irineu, o Mestre Império Juramidam.

5.4 A vida social da comunidade daimista em Rio Branco

Em meio a tantas transformações do período, o Alto Santo viverá momentos de uma

grande efervescência cultural. A inserção da comunidade na vida pública de Rio Branco se

expressa prioritariamente  pelo  projeto  educacional  da  Escola  Cruzeiro  e  na  realização de

grandes festejos sociais, como os ‘Arraiá Juninos’, que se tornaram atração para toda a região

ao  promover  a  interação  comunitária  do  grupo  ao  receber  dezenas  e/ou  centenas  de

convidados e visitantes. Feito que demonstrava à sociedade, a organização e disciplina do

“Povo de Juramidam”, uma contribuição de grande relevância para quebrar alguns dogmas

religiosos e diminuir a discriminação, além de arrecadar recursos financeiros para a ‘Missão’

com bingos de galinhas e vendas de comidas e bebidas “típicas” nas barracas. Dentro das

festividades juninas, havia ainda a apresentação de grupos de música, dança e teatro da escola,

destacando-se a apresentação de “dança folclórica” com o Boi Bumbá – um forte elemento

que mantêm as ligações da comunidade com a cultura maranhense, em especial, da Baixada –

conforme seja o intento de aprofundar o tema na Trama Final.

Outras festas eram organizadas em caráter comunitário, recebendo também grande

leva de visitantes, o que incluía-se até mesmo as ‘Comemorações do Dia da Independência’

com nova apresentação estudantil e participação direta de Raimundo Irineu Serra, que muitas

vezes  financiou  pessoalmente  algumas  dessas  atividades  em  incentivo  ao  empenho  e

dedicação dos estudantes, conforme relata, novamente, Jairo Carioca.

As  celebrações  festivas  expressam,  na  história  da  humanidade,  elos  sociais  de

integração e interação, contendo em suas manifestações símbolos, objetivos e subjetivos, ora

determinando a passagem das estações, época do plantio, das colheitas. Ora, inscrevendo a
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celebração de grandes feitos que marcassem as especificidades de uma cultura, o que trabalha

por  fortalecer  traços  de  reconhecimento  identitário  de  pertencimento  ao  criar  noções  de

permanência  e  retorno  ao passado de ancestrais.  Na comunidade espiritual do Daime não

seria diferente, outras datas eram comumente celebradas com valores e alcance simbólicos

restritos  aos  signatários  portadores  de  seus  elos  culturais.  Tais  festejos  costumam ganhar

maior força de expressão no seio de comunidades menores e relativamente mais “fechadas”,

do que aqueles que são geralmente estabelecidos por agentes externos de cultura, como o

Estado.  Pois,  são  expressões  diretas  de  uma  experiência/travessia  singular,  própria  dos

referenciais históricos do grupo, e assim manifestam ao exterior um sentimento transbordante

de êxtase interior.

As grandes celebrações deste caráter íntimo à comunidade daimista, centravam-se no

aniversário do mestre Irineu (15 de dezembro), seguido pelo aniversário de sua esposa, dona

Peregrina Gomes Serra (14 de julho) e a data de casamento dos dois (15 de setembro). As

celebrações destas datas juntavam o “Povo do Daime” em três dias de festa, alegria, música e

dança,  com  a  mesa  farta  de  alimentos  produzidos  na  própria  colônia  agrícola  e  outros

comprados na cidade.  Conforme em tratativa, inúmeras autoridades públicas compareciam

saudando o velho guerreiro e observavam a disciplina normativa do grupo, levando a outros

cantos estas notícias.

Mestre  Irineu  também era  saudado por  incontável  número de pessoas  que foram

atendidas por ele na busca pela saúde e mantiveram a gratidão acesa na memória. Ressalvo,

também, o objetivo de mestre Irineu em projetar a autoridade de sua esposa como liderança da

comunidade  ao  instituir  as  celebrações  de  seu  aniversário  no  mesmo patamar  das  outras

celebrações. Em nível pessoal, talvez viesse a ser seu presente à esposa que lhe acompanhava

no  final  da  ‘Missão’.  Observando  outros  planos  de  expressão  identitária,  ressalto  que,

conhecedor  de  seu  próprio  povo,  decerto  ele  já  identificava  a  necessidade  de  afirmar  a

autoridade de dona Peregrina Serra perante todos, uma vez que ela, ainda bem jovem, poderia

ser  rejeitada no futuro  como liderança  religiosa – nenhuma outra  forma de afirmação de

autoridade social seria maior, ou melhor, do que os festejos sociais, penso eu.

Estas, que eram as maiores celebrações das festividades, continham expressões de

gala e mestre Irineu se apresentava com a elegância e discrição de um nobre cavalheiro: “Uma

dama de ouro para dançar com um cavalheiro de prata”, relembra dona Lourdes Carioca dos

momentos em que ele tomava a mão das damas para a companhia numa valsa. Além da banda

musical  do  Alto  Santo,  outros  músicos  eram convidados,  entre  eles,  João  Cruz,  um dos

maiores saxofonistas à época na região. A grandeza destas festividades no seio da comunidade
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recebe  de  outro  elemento  um fator  preponderante,  enunciando a  importância  dos  eventos

como  fenômeno  de  elo  espiritual  quando  o  daime  também  era  servido,  ocorrendo  sua

comunhão/ingestão. Portanto, celebrações além dos rituais tradicionais, quem nos relata esta

passagem é Paulo Serra, seu filho adotivo: “Em muitas ocasiões ele dava Daime para a gente

dançar e todo mundo respeitava,  era uma festa linda cheia de momentos que a gente não

esquece nunca”.

Esta passagem é polêmica na biografia daimista e atualmente ganha ares de tema

proibido, além deste depoimento contido no artigo de Jairo Carioca, são poucos os relatos que

remontam  à  prática  nos  distantes  tempos  dos  seringais  na  Vila  Ivonete,  quando  ocorria

festejos similares em algumas outras festas. O silêncio sobre o tema é compreensível nos dias

de hoje, tendo em vista alguns aspectos, dentre eles, o alcance histórico que a vertente poderia

encontrar numa passagem em questionamento ao saber espiritual de Irineu, que servia daime

nos bailes de valsa, provavelmente, acompanhado dos demais requintes das noites de gala.

Contudo, saliento que é preciso discernir que tais festividades se integravam com toda a esfera

cultural de sacralidade dos ritos à comunidade daquela época, sendo celebrações na condição

de marcos fundamentais da identidade do grupo. O que seria diferente de servir o daime numa

festa comum em meio à cidade e suas zonas boêmias, daquela época ou de hoje.

Além  de  todas  estas  atividades  de  interação  comunitária,  havia  um  ritmo  de

Trabalhos além daqueles previstos no calendário oficial, eram os Hinários Rondantes: rituais

aos  domingos  entre  as  catorze  e  dezesseis  horas,  realizados  em  casas  dos  membros  da

comunidade. Os eventos eram rituais com comunhão do daime e realização de Hinários com

Bailado. O nome “rondante” se fazia obviamente devido à ordem itinerante entre as casas,

iniciando-se na Sede, com sequência nas casas mais próximas até rodar toda a comunidade.

Evento que demonstra, em minha compreensão, o propósito claro do mestre Irineu em mais

uma vez gerar um clima de harmonia e reciprocidade entre os discípulos ao criar condições de

um visitar  a casa do outro,  para que dentro da experiência  do  daime,  buscar  pacificar as

mentes e os corações: solucionar problemas e resolver desavenças. Estes eventos tornaram-se,

também,  grandes  festejos  sociais.  Cada  membro  aguardava  a  oportunidade  de  receber  o

Mestre Juramidam juntamente à irmandade, e, além de tudo, comungar o sacramento dentro

de seu lar, preparando uma recepção agradável aos convivas numa confraternização final. O

que poderia também vir a denotar a posição social de cada um, seu poder aquisitivo, seu lugar

na hierarquia do Poder comunitário. Se nalgum dia não fosse possível concluir o Hinário, a

sequência seria completada no domingo seguinte na nova casa a ser visitada. Ressalto que o

Hinário Rondante não existia  como ensaios dos Bailados,  seria,  de fato,  um momento de
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encontro  e  interação  social,  os  ensaios  ocorriam  em  paralelo,  com  toda  a  formalidade

necessária para os mesmos, inclusive de comunhão do daime.

Porquanto, a vida social no Alto Santo pulsava forte nos tempos de mestre Irineu

como líder, que demonstrava compreender a necessidade de promoção de todos estes eventos.

Aqui  narro  alguns,  aqueles  que  se  destacaram  nas  tramas  históricas,  mas,  tantos  outros

possam  ter  existido  e  foram  significativos  às  pessoas  que  deles  fizeram  parte,  como

casamentos, batizados, aniversários, campeonatos de futebol, formaturas na escola, velórios,

sepultamentos e Missas de Sétimo Dia. Tudo acompanhado e orientado pelo ‘Mestre’ em sua

‘Missão’ de  amparar  os  aflitos  nos  momentos  mais  difíceis,  como celebrar  a  alegria  em

comunhão fraternal. Ele estava sempre presente na vida cotidiana. No jogo de futebol seria,

claro,  um juiz  que observava a  tudo pela  janela  de  sua  casa.  Era  também o zelador  que

entregava e recolhia a bola em todos os jogos. Nos casamentos e batizados, por obviedade, era

o sacerdote e geralmente o padrinho de uma gama enorme de crianças, noivos e noivas, logo,

muitos o chamavam diretamente por “Padrinho Irineu”, eram seus afilhados de direito e de

fato.  Tempos  depois,  as  expressões  de  “Padrinho”  e  “Madrinha”  tornaram-se  comuns  às

lideranças político-religiosas por muitas vertentes daimistas, tanto de linhas do “Alto Santo”,

mas não em todas, as mais tradicionalistas o renegam, quanto de linhas do “Santo Daime”, as

que viveram maiores hibridações no curso de uma igualmente maior expansão, territorial e

por números de adeptos/seguidores/discípulos (temática retomada na Trama Final).

Os  velórios  eram  celebrados  em  grande  comoção,  sendo  realizadas  cerimônias

especiais com a comunhão do daime inclusive no momento do sepultamento. Posteriormente

as Missas de Sétimo Dia eram celebradas semelhantemente ao Dia dos Finados, com muita

reza e o cântico dos Hinários de Germano Guilherme, João Pereira, e, claro, de mestre Irineu.

O acompanhamento à memória dos falecidos ocorria sempre nas datas de suas “passagens”,

mantendo assim o respeito aos antepassados, fator preponderante de integridade e honra a

qualquer sociedade. Ao longo dos tempos, registra-se que exércitos em campos de batalha –

quando estes ainda existiam (até os marcos da Primeira Guerra Mundial) – tinham como ética,

o  Código de Honra  de devolução dos cadáveres para que seus semelhantes cumprissem os

termos  de  suas  cosmologias.  Negar  o  direito  às  celebrações  fúnebres  de  sua  linhagem

ancestral,  constituiu-se,  historicamente,  como uma das maiores  violências e desprezo pela

condição e cultura do  Outro. Problemática que no Brasil alcançou a perfídia de patamares

alarmantes com a prática da Igreja de Roma em relação aos povos escravizados, africanos e

ameríndios. A exemplo do “Cemitério dos Pretos Novos”, recém-descoberto na cidade do Rio

de Janeiro, por razões de obras públicas preparativas para os eventos esportivos ocorridos no
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início do século XXI: africanos(as) que faleciam nos porões dos navios negreiros ou logo

após sua chegada,  antes  de receberem um “batismo de nome cristão”,  tinham seus restos

mortais   “despejados”  em covas  coletivas  junto  ao  lixo  comezinho  da  aristocrática  casta

dominante na «capital imperial», isto, por serviço dos vigários romanos contratados e pagos

em moeda de ouro ou prata172.

5.5 Integração com outras ‘Doutrinas Espirituais’: ocultismo e esoterismo

A comunidade espiritual  da ‘Missão’ de fato havia se  constituído,  agora se  fazia

necessário o processo de criação da instituição que representasse os valores da doutrina e

mantivesse a unicidade na organização. Mestre Irineu, fazendo jus ao seu legado e ao modo

como  que  era  reconhecido/reverenciado,  por  ser  um  grande  professor,  não  cansava  de

aprender. Buscava novas fontes de inspiração, por essa época, anunciou que se interessava em

conhecer uma doutrina que fosse semelhante a sua. Neste caminho houve dois importantes

elos, primeiro, aproximou-se à Ordem Rosa Cruz: “Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz” –

“Antiquus Mysticusque Ordo Rosæ Crucis”.  Uma fraternidade esotérica que traz em seus

cânones, o mito de descendência da “Antiga e Arcana Ordem da Rosa Vermelha e da Cruz

Dourada”, que seria, em tese, originária do Egypto Antigo.

Mestre Irineu chegou a filiar-se à Ordem e participar de estudos, o que lhe conferiu o

diploma  de  Honra  ao  Mérito.  No  Hinário  esta  passagem  ficou  registrada  com  o  Hino

“Encostado a minha Mãe”, donde a Rainha é identificada com a Rosa nos mistérios ‘Missão’:

Encostado a minha Mãe

Encostado a minha Mãe
E meu Papai lá no astral
Para sempre eu quero estar
Para sempre eu quero estar

Minha flor, minha esperança
Minha Rosa do Jardim
Para sempre eu quero estar
Com minha Mãe juntinho a mim

172 Em referência, o primeiro trabalho acadêmico sobre o “Cemitério dos Pretos Novos”, realizado já à época da
descoberta arqueológica, cuja pesquisa foi orientada pelo historiador José Murilo de Carvalho: DA SILVA PE-
REIRA, Júlio César Medeiros. “À flor da terra: o cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro”. Editora Gara-
mond, 2007. Cito, também, o “Instituto dos Pretos Novos/Museu Nacional”, responsável por conduzir estas pes-
quisas e lutar na Justiça para que as obras preparatórias às festividades fossem momentaneamente interrompidas
a fim de realizar-se o trabalho arqueológico, outra violência contra aqueles que já foram vilipendiados em seu di-
reito mais sagrado, o de não ter seu corpo “despejado” numa cova coletiva em meio ao lixo da “civilização”.
Disponível em «http://pretosnovos.com.br/». Último acesso em 20/05/2018.
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Eu moro nesta casa
Que minha Mãe me entregou
Eu estando junto com Ela
Sempre dando o seu valor

Fazendo algumas curas
Que minha Mãe me ordenou
De brilhantes pedras finas
Para sempre aqui estou173

Prosseguindo na busca, houve o encontro com a doutrina que marcaria em definitivo

sua  jornada,  influenciando  de  modo  preponderante  a  institucionalização  da  ‘Tradição  do

Daime’, era o “Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento”, a primeira ordem esotérica

do Brasil,  fundada pelo português Antonio Olívio Rodrigues (A.O.R.) em 27 de junho de

1909. O núcleo inicial deste seguimento surgiu a partir da “Loja Amor e Verdade”, que havia

sido  fundada  também  por  Antonio  Olívio  Rodrigues  em  1907,  com  estudos  acerca  do

‘psiquismo’ e ‘fenômenos paranormais’, com ênfase para os conhecimentos de magnetismo,

clarividência, psicometria e terapêutica. Vejamos as palavras do fundador da ordem esotérica

em seu manifesto maior de iluminação da mente e prática do amor em socorro mútuo:

Sendo o homem alguma coisa mais do que um simples animal que
traja roupas, ele não é um joguete da causalidade, mas uma potência; é
o  criador  e  o  destruidor  da  casualidade.  Por  meio  de  sua  energia
interior,  o  homem  vencerá  a  indolência  e  entrará  no  Reino  da
Sabedoria. Então ele sentirá amor por tudo quanto vive e se constituirá
num poder  inexaurível  para  o bem de seu próximo.  Oferecemos  a
energia que liberta a mente da ignorância, do preconceito e do erro.
Queremos  incutir  valor  para  que se  busque  a  verdade  de  todos os
modos;  amor  pelo  socorro  mútuo;  paz  que  sempre  chega  à  mente
iluminada e ao coração aberto, e a consciência de uma vida imortal.
Antonio Olívio Rodrigues (A.O.R)174.

De acordo com os registros de Jairo Carioca, mestre Irineu teve contato com o grupo

através  do  senhor  Francisco  Ferreira,  um dos  novos  adeptos  da  comunhão  daimista.  Ao

conhecer os preceitos e documentos da organização, houve empatia com a nova doutrina,

levando o líder da ‘Missão’ também a se filiar ao Círculo Esotérico. A partir daqui haverá uma

intensa confluência de experiências entre as duas doutrinas, trazendo à ‘Tradição do Daime’

muitas  influências  importantes,  que  passarão  por  fundamentos  filosóficos  às  mudanças

ritualísticas.  Entre  muitos  dos  remanescentes,  Francisco  Grangeiro  se  recordava  bem  do

173 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 114: “Encostado a minha Mãe” (p. 138).
Disponível em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição ofi-
cial do CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
174 Disponível em «www.cecpensamento.com. br/quemsomos.html». Último acesso em 08/05/2018.
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momento, declarando que houve a filiação em massa da comunidade acreana: “O Círculo foi

muito bem agraciado pelo mestre que aconselhou que todos nós nos filiássemos, quem sabia

ler se filiava e quem não sabia ler  se filiava também”. Fator que poderia demonstrar aos

dirigentes paulistas, a força do “Povo do Daime”.

Uma  nova  realidade  passou  a  existir  nos  ritos,  junto  ao  calendário  oficial,

acrescentaram-se  atividades  em  todas  as  segundas-feiras  com  a  leitura  das  “Revistas  do

Pensamento”, incluindo as “Orações dos Iniciados”, “Consagração do Aposento” e “Chave de

Harmonia”, entre outros. Nos dias 27 de cada mês, ocorria a realização da liturgia do Círculo

Esotérico  à  luz  de  comunhão  do  daime  com  Sessões  semelhantes  aos  Trabalhos  de

Concentração: “tomávamos Daime e nos concentrávamos por uma hora e meia. Quando vinha

chegando o afluído, compadre Luiz Mendes lia a oração de Consagração do Aposento e em

seguida, executávamos os cânticos dos hinos espirituais e esotéricos. Aquilo mexia com o

coração da gente”, narra dona Lourdes Carioca.

Harmonia, amor, verdade e justiça: fundamentos do Círculo Esotérico que marcam a

Consagração do Aposento, valores espirituais compartilhados pelo mestre Irineu em toda sua

jornada, agora concatenados numa ordem que se apresentou com grande seriedade. A fim de

conhecermos um pouco melhor a  espiritualidade desta nova doutrina,  esporei o “Hino do

Círculo”, que recebera grande feição de mestre Irineu:

Hino do Círculo

Vibremos todos pelo nosso lema
Realizando a feliz fraternidade
Formemos uma egrégora suprema
Capaz de iluminar a humanidade
Côro: Das nossas almas ávidas de luz
Descerremos as portas sem temor
Adonai para o Eterno e bem conduz
Dos obreiros da Seara do Senhor
Pelo Sol da Harmonia iluminados
Regidos pelo amor universal
No templo da verdade consolados
Formemos com justiça nosso ideal
Tal como em prece simples e eloquente
A luz dos pensamentos mais profundos
Sejamos saturados fortemente
Pela essência das flores e dos mundos
Nas belezas que o lema sintetiza
Muito além desse bárbaro cilício
Busquemos esta luz que simboliza
As cristalizações do sacrifício
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Palavras de grande inspiração… nesta altura de sua vida, mestre Irineu deveria se

recordar do primeiro ‘patrão’ nos seringais que acabou por lhe incentivar a conhecer as letras.

Este saber foi se lapidando na convivência com a professora Percília Matos, ainda mais agora,

com tantos  tesouros  escritos  em papel,  o  velho  guerreiro  se  realizava  ao  integrar  com a

formação de uma «egrégora suprema» capaz de iluminar a humanidade. Os versos fluíam de

distante  canção,  mas  era  a  mesma  mensagem que  vinha  trazendo  de  dentro  da  floresta,

louvando ao Pai Eterno, à Virgem Mãe, Jesus Cristo Redentor e todos os Seres Divinos da

Corte Celestial! Ele, que um dia quase fora excomungado por ensinar as mesmas doutrinas,

agora  encontrava  irmãos  vindos  de  outras  paragens  com a mesma bandeira  na  mão.  Seu

encantamento era grande, outros cânticos foram incluídos no Trabalho do Daime, destacando-

se o “Hino Espiritualista”, um dos favoritos de Juramidam:

Hino Espiritualista

Somos filhos de Brahama Supremo
Que a Terra criou-nos para o bem
Do universo infinito e extremo
Seu poder nos dá força também
Coro: Exultemos de alegria
Da luta ao entrar na liça
Invoquemos harmonia
Amor, verdade e justiça
Fraternal sentimentos nos unem
Transformados de sacro fervor
Um sublime dever nos reúne
Neste templo mansão do Senhor
Quando a alma s’envola liberta
Da ilusão que na vida seduz
Elevada surpresa desperta
No seu reino de Paz e de Luz

O caminho de unificação estava traçado, as doutrinas se convergiam num só sentido.

Assim a ‘Tradição do Daime’ ganhava nova expressão, levando aos ritos de comunhão da

ayahuasca, símbolos de longínquas culturas. Como observamos na expressão do «Brahama

Supremo», saber provindo da cultura Védica das terras que hoje chamamos de Índia. Novas

energias fazem ferver o ‘Caldeirão da Ayahuasca’ com a intensidade de ancestralidades em

expressões  cosmopolitas/híbridas,  agregando  símbolos,  ritos  e  cultos  de  uma  mesma

humanidade que pulsa pelo sonho do caminho de integração. Este foi claramente o sentido da

mensagem deixada pelo mestre Irineu, superando dogmas e tabus que nos tempos do porvir,

marcariam em muito algumas variantes de comunidades que trabalham em seu nome.
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Entre as aspirações excelsais d’alma e as conjunções carnais da vida terrena, Jairo

Carioca  identifica  que  algumas  das  razões  que  aproximaram  mestre  Irineu  destas

organizações, como a Ordem Rosa Cruz e o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento.

Era a busca pelo reconhecimento da sociedade ao Daime. Incentivado pelo objetivo de um

respaldo social ao uso da bebida, que já sofria longa perseguição, as novas portas se abriram

para a institucionalização da Doutrina e seus fundamentos espirituais. Estes fatos ocorriam

por volta de 1963, sendo acompanhados pelas intensas mudanças na organização do rito, a

iniciar pela normatização dos Trabalhos com o calendário das Concentrações todo dia 15 e 30

de cada mês, uma influência direta do Círculo Esotérico, além da oficialização do dia 27 para

as Sessões Esotéricas. Outras mudanças se anunciavam, como a ‘Formação das Comissões de

Cura e dos Decretos de Serviço’.

Mestre Irineu era um velho curandeiro, raizeiro e rezador, sua iniciação nestas «Artes

Mágicas» remontam  aos  primórdios  de  sua  chegada  à  floresta  e  à  aparição  da  Rainha

Universal. São longos anos de aprendizado, portanto, afirmar que os Trabalhos de Cura foram

inteiramente influência do Círculo Esotérico penso que seria um engano. Junto aos Trabalhos

de Cura, já realizados décadas a fio, sempre às quartas-feiras atendendo quem viesse à sua

porta, mestre Irineu havia instituído os três momentos sagrados do dia à oração: seis horas da

manhã, pino do meio dia e seis horas da tarde – nestes momentos de consagração, todos

deveriam permanecer constritos em ato de devoção. Numa expressão de seus mais altivos e

nobres sentimentos de curador, inspirado pela experiência com a ayahuasca nos braços da

Rainha, já havia nascido o Hino que tomo a liberdade para declarar que o considero uma de

suas mais belas, significativas e enigmáticas inspirações: “As Estrelas” (versos inspirados à

época do falecimento de Antônio Gomes em 1946, momento da suspensão dos Trabalhos):

As Estrelas

As Estrelas já chegaram
Para dizer o nome seu
Sou eu, sou eu, sou eu
Sou eu um filho de Deus

As Estrelas me levaram
Para correr o mundo inteiro
Pra conhecer esta verdade
Para poder ser verdadeiro

Eu subi serra de espinhos
Pisando em pontas agudas
As Estrelas me disseram
No mundo se cura tudo
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As Estrelas me disseram
Ouve muito e fala pouco
Para poder compreender
E conversar com meus caboclos

Os caboclos já chegaram
De braços nus e pés no chão
Eles trazem remédios bons
Para curar os cristãos175

A nova dinâmica implantada pelo Círculo Esotérico trouxe, sim, elementos antes não

existentes no rito daimista e na prática curandeira, destacando-se o Trabalho de Abertura de

Mesa, que era no acompanhamento de pessoas enfermas através da doutrinação de espíritos

doentios. Tanto do paciente, quanto dos que o perturbavam, afastando as energias ruins com o

ciclo de orações do Círculo Esotérico. Dona Percília Matos foi a responsável em coordenar

esta nova linha de Trabalho, por ser ela comandante do Batalhão já com larga experiência na

arte da reza: “Essa oração ele tirou do Círculo Esotérico, determinou que fosse lida no ritual

simples  que  cura  as  doenças  de  espíritos  mal  assistidos,  é  muito  sério”,  comentou nossa

testemunha privilegiada através do trabalho de Jairo Carioca.

Neste processo, identificam-se claramente os indícios de uma hibridação – e/ou fusão

– entre  «saberes» e  «poderes».  Uma vez  que  o mestre  fundador da  Doutrina  da Rainha

buscou  assimilar  e  absorver  tudo  quanto  era  de  considerado  positivo  na  nova  Ordem,

integrando ao seu grande legado. O Trabalho de Abertura de Mesa nos remete a elementos de

uma “Mesa Branca”, algo que tem uma matriz muito forte em tradições como o espiritismo

kardecista, de ascendência europeia. O antigo rito de fé caboclo se manifesta com os pés

descalços na terra nua… no terreiro, na mata, nos rios e nos mares. Esta era a origem cultural

do mestre  seringueiro,  suas rezas  sempre foram populares,  inclusive,  por matrizes  de um

catolicismo nada ortodoxo e que sempre causou calafrios aos vigários do Vaticano. Do alto de

sua cabana, mestre Irineu rezava para o mundo inteiro, tomava daime e entrava em Trabalho

de Cura pela humanidade. Assim foi durante a guerra entre Paraguai e Bolívia na década de

30, donde nasceu este fenomenal “hino histórico”:

O prensor

O prensor que te aparece
A pátria vai abraçar
Vai pra guerra vai perder
A vida que Deus te dá

175 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 75: “As Estrelas” (p. 95). Disponível em
«http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CICLU-
MIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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Quem te fez não te mandou
O amor não empregou
O teu pai não conheceu
Vais derramar o teu sangue
Que o divino pai te deu

Meu pai divino do céu
Abrandai estes terrores
Vós tenha compaixão
Dos vossos filhos pecadores

Sempre sempre sempre sempre
Eu peço a virgem Maria
Defendei os inocentes
De toda esta orfandia176

Assim  também  fora  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial  e  em  muitas  ocasiões,

Juramidam em seu posto a acolher doentes em «espírito» e «matéria», orientar os perdidos e

doutrinando com firmeza os zombeteiros: a força de seu cajado ressoava além do que os olhos

podiam ver – tais as insígnias narrativas da doutrina. Elementos simbólicos do ato de fé que se

manifestavam pela  força  simbólica  de  uma busca  transcendente.  Em seus  versos,  mestre

Irineu doutrina para os que forem filhos da Rainha “aprender ao menos a rezar”, registrando

aos nossos dias, a força do legado de uma cultura híbrida em constante transformação.

Num momento de recordação,  Júlio  Chaves  Carioca narrou outro  diálogo com o

Mestre  Império,  donde  destaca  o  ‘Trabalho  de  Cura  Pela  Humanidade’:  “Quero,  Júlio,

concentrar-me aqui (referindo-se ao Alto Santo) para trabalhar em benefício de uma pessoa

que esteja doente no Japão”. O Japão pode ser entendido como símbolo de terra distante,

contudo, recordemos a terrível tragédia da mais letal arma de destruição até então criada, que

explodiu  na «Terra do Sol  Nascente» as  tormentas  atômicas  em 1945.  Foram grandes  os

esforços de mestre Irineu em auxiliar os aflitos de todos «os mundos» nestes dias de ódio e

caos. Nos parâmetros de uma simbologia esotérica, a destruição da Segunda Guerra Mundial

espalhou pela  Terra,  fluidos  negativos,  de baixa vibração,  que afetariam todas  as pessoas

“desamparadas e desprotegidas”, gerando uma escala crescente maior de ódio e caos junto às

«almas penadas» que vagavam sem «lar» ou «perdão». Logo, o velho ancião, a par de sua

capacidade de intervenção espiritual/social, buscava amparar a quem fosse possível: muitos

remanescentes dos anos 30 e 40 declararam que participaram de ‘Trabalhos de Cura Pela

Humanidade’ com estes propósitos.

176 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 43: “O prensor” (p. 53). Disponível em
«http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CICLU-
MIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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O valor da reza sempre esteve num alto patamar na experiência de Irineu Serra, dona

Percília Matos relata que certa vez perguntaram: “Mestre, qual a maior obrigação de quem

toma Daime? Aí o Mestre respondeu: Meu filho, a maior obrigação dentro desta missão é

rezar!”.  Desde  seu  berço  no  Maranhão,  pela  influência  de  sua  mãe  Joana  Assunção  ao

ambiente marcado pelos Terreiros do Tambor-de-Crioula, rezadores e benzedores circulavam

existiam por toda parte. Posteriormente veio à vez dos pajés e vegetalistas… a ayahuasca, os

ensinos da Rainha, o saber de Pizango e o poder de Juramidam, então, perguntemos: qual o

sentido  histórico  dos  Trabalhos  de  Abertura  da  Mesa  Branca?  Além  da  unificação  das

doutrinas,  o  Círculo  Esotérico  trazia  justamente  os  elementos  de  um movimento  urbano

cosmopolita, fatores ainda distantes da realidade de mestre Irineu. Este é o valor histórico do

processo que o líder daimista viu nascer nos anos 60 e que precisava preparar sua comunidade

para adentrar, já que ele mesmo não teria condições de realizar mais esta travessia por outras

longas décadas.

Agora, as rezas vinham ao estilo duma “Sessão de Mesa”, como habitualmente eram

chamados os ritos kardecistas. O desafio de mestre Irineu foi transpor o saber da floresta a um

novo  mundo,  tão  distante  e  desconhecido:  o  mundo  da  «cidade  grande»,  com  seus

preconceitos e discriminações ao ‘homem do mato’, ao ‘caboclo’, ao elemento «selvagem» da

cultura e condição humana. A aparência sempre polida dos jardins de classe média, como diria

Nietzsche, comumente rejeita o que é de «natureza selvagem», livre e indomável, como é a

Amazônia.  Irineu fora «o selvagem» que caminhara com o espírito livre e indomável nos

tempos modernos, mas, é também, o precursor de uma profecia de um tempo que «há de vir»

e de uma humanidade nascente. Seu movimento é amplo e sábio,  seu tiro certeiro.  Como

poucos em seu  tempo,  sentiu  as  forças  poderosas  da história  se  movendo e  logo buscou

edificar o caminho que possibilitaria a abertura das novas experiências, não unicamente para

si  e  sua  comunidade,  mas  para  todos  que  viessem na  mesma direção  e  com as  mesmas

intenções de «regeneração e fé»,  como demonstrou honrosamente com seu amigo, mestre

Daniel, na abertura dos Trabalhos da Barquinha.

Por  sua  própria  crença/religiosidade,  mestre  Irineu  continuaria  com os  saberes  e

poderes já manifestos, mas promove os Trabalhos de Abertura de Mesa em fraternidade com o

Círculo Esotérico. O que marcaria a sintonia com os novos tempos já chegados. Para isso,

organiza a Comissão de Cura de acordo com as instruções vindas de São Paulo: formou-se

uma  equipe  com nove  membros  do  ‘Estado-Maior’,  estes  acompanhariam cada  caso  em

específico, realizando a Abertura do Trabalho na residência de cada um, se necessário fosse,

como também no Alto Santo. A formação desta primeira equipe seguiu a seguinte ordem:
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Comissão de Cura:

1º – Percília Matos;
2º – Peregrina Gomes Serra;
3º – Zulmira Gomes;
4º – Lourdes Carioca;
5º – Maria Gomes;
6º – José das Neves;
7º – Francisco Martins;
8º – Francisco Grangeiro;
9º – Júlio Chaves Carioca.

5.6 Os caminhos finais da ‘Doutrina do Mestre’ à institucionalização

Durante  toda  a  jornada  da  ‘Missão’,  o  rito  fundado  por  mestre  Irineu  fora

reconhecido por várias nomenclaturas, a iniciar por Centro Livre, sobressaindo em primazia o

nome do novo batismo da ayahuasca, o Daime. Também, ora a comunidade era chamada de

“Povo do Daime”, ora por “Trabalho do Daime”. Depois, com a mudança para o Alto da

Santa Cruz, muitos resumiam o chamado na expressão do “Alto Santo”; por exemplo: “hoje

vamos ao Trabalho no Alto Santo”. Procedimentos que unificavam as variantes da linguagem

popular,  com  o  tempo  começou  a  surgiu  uma  expressão  comum  entre  “Alto  Santo”  e

“Daime”, que posteriormente tornou-se um dos nomes correntes da bebida: “Santo Daime”.

Todavia, não há registro histórico capaz de afirmar que durante a permanência de Irineu na

Terra, que ele tenha identificado a ayahuasca pelo nome “Santo Daime”. Os depoimentos se

divergem, não havendo consenso. Apenas uma convergência: “Daime” nasceu por um ensino

recebido da  Rainha  e manifesto nos versos do  Cruzeiro Universal  – que não contém uma

única expressão de “Santo Daime”.

Outro fator que nos traz agora à análise, diz respeito a outros nomes estabelecidos

pelo mestre Irineu para a instituição a partir de influências externas das sociedades ocultistas.

Uma denominação intermediária que acompanhou a comunidade antes do registro final em

1971,  veio  de  influência  do  «Círculo  Esotérico  da  Comunhão do Pensamento:  Centro  de

Irradiação Mental  –  Tatwa  Luz  Divina».  Novamente,  uma expressão  vinda  do  longínquo

Oriente  aponta à direção do «caminho de iluminação»: os “Tattwas”, em si, são centros de

energia ou “portais  da luz” – isto, por expressão da cosmologia do Himalaia. No Círculo

Esotérico, este era exatamente o nome de todos os núcleos: «Centros de Irradiação Mental –

Tatwa». Aliás, a escolha de mestre Irineu em consagrá-lo para sua organização, denotava,

claramente, sua decisão de unificação com a organização espiritualista.
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Ao que tudo indica, esta decisão foi tomada primeiro em Rio Branco para depois ser

anunciada à São Paulo, o responsável pelo contato institucional entre o Daime e o Círculo

Esotérico era o senhor Francisco Ferreira,  o mesmo que havia cuidado da “iniciação” do

mestre Irineu. Ao informar a formação multicultural da comunidade e também a decisão de

Rio Branco sobre o nome, houve um momento de conflito a respeito justamente do «daime»!

Novamente  a  falta  de  informação  levou  ao  preconceito  e  à  discriminação.  A direção  do

Círculo Esotérico, presidida por Matilde Preiswerk Cândido, não aceitou a identificação da

organização  com  o  «daime»,  provocando  o  descontentamento  de  mestre  Irineu,  que  se

pronunciou  com as  seguintes  palavras:  “Se  não  querem o  meu  Daime,  também não  me

querem, eu sou o Daime e o Daime sou eu” – todo este legado é preservado por Jairo Carioca.

A  partir  deste  impasse,  o  senhor  Francisco  Ferreira  buscou  uma  forma  de

conciliação, provavelmente trazendo à luz do conhecimento comum, os excelsos fundamentos

espirituais  que  a  todos orientavam. Numa última tentativa  de aproximação,  mestre  Irineu

apresentou o antigo e primevo nome de ‘Centro Livre’, retirando a expressão ‘Tatwa’ que

indicava  a  ligação  direta  com a  organização,  ao  mesmo tempo  em que  poderia  também

fundamentar seu princípio de liberdade espiritual. No entanto, a direção do Círculo Esotérico

não aceitou a proposta,  definindo outro nome para a nascente instituição em Rio Branco:

‘Centro  de  Iluminação  Cristã  Luz  Universal  –  CICLU’.  Este,  por  fim,  foi  aceito  por

Juramidam  e  registrado  em  cartório,  juntamente  ao  Estatuto  Social  no  início  de  1971.

Ressalta-se  que  até  o  momento  de  registro,  a  comunidade  ainda  se  identificava  com  o

primeiro nome sugerido ao Círculo, porém sem o Tatwa: ‘Centro de Irradiação Mental Luz

Divina’. Após tantas batalhas travadas, a  Doutrina de Juramidam caminhava finalmente no

sentido da legitimação social.  Uma conquista alcançada, mesmo que às agruras como foi:

mestre Irineu mais uma vez demonstrou humildade e perseverança ao não desistir da meta

estabelecida. Ele tinha em mente a noção daquele feito e sua importância para a história, o

novo rito precisava se institucionalizar, até que para isso a decisão sobre o nome da entidade

viesse  de  longe,  por  mãos  de  pessoas  desconhecidas  e  que  nunca  tinham  realizado  a

comunhão da bebida sacramental.

A implantação do Decreto de Serviço foi outra influência do Círculo Esotérico no

sentido de normatização e institucionalização do rito, constituindo-se como fundamento de

um regimento interno capaz de disciplinar a conduta dos adeptos. Através do conjunto de

normas e orientações do ‘Decreto’, podemos adentrar de modo mais profundo ao universo de

valorações morais e discursivas da comunidade daimista. Portanto, trata-se de uma preciosa

fonte de pesquisa para os estudiosos do tema, que tem sido muito pouco trabalhada, ainda.
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Talvez por falta de conhecimento deste processo, talvez por deliberação de tentar «apagar»

estes rastros da memória de Juramidam e seu legado humano, criando um mito que convém

aos interesses imediatos de quem assim o faz – se for o caso.

A seguir, apresentarei  o Decreto de Serviço do ‘Centro de Irradiação Mental Luz

Divina’ no ano de 1970, um documento histórico que possui bases concretas de registro na

comunidade do Alto Santo, juntamente à recordação de todos os remanescentes do período.

De acordo com a história que se tornou comum nos meios daimistas, o texto original foi

ditado pelo mestre Irineu à dona Percília Matos. Primeiramente, o documento se firma em

orientação ao ‘Estado-Maior’ e a todos os membros da casa para manter a paz, a sinceridade e

respeito ao próximo, destacando-se que a entrega aos nobres valores deve ocorrer de corpo e

alma, por ser esta, a regra que rege a ‘Ciência Divina’. Tecendo uma forte argumentação, o

documento expressa um conjunto de saberes que se sintetizam na declaração de que “somente

a experiência traz a realização”.

O documento versa também sobre a postura de meditação e respeito nos Dias de

Trabalho, orientando que todos “devem trazer consigo sempre uma mente sadia,  cheia de

esperanças,  implorando  ao  infinito  e  eterno  Espirito  do  Bem e  a  Virgem Soberana  Mãe

criadora que seja  [sic]  concretizados os seus desejos de acordo com seu merecimento”. Em

comum  acordo  com  os  valores  sempre  ensinados  por  mestre  Irineu,  as  expressões  de

linguagem são diretamente influenciadas pelo Círculo Esotérico,  realizando o objetivo tão

almejado do líder daimista ao transpor a experiência da floresta ao mundo urbano. De modo

que os doutos senhores das cidades pudessem, além de compreender, se identificar com os

preceitos. Bem como, respeitar as normas vigentes que são apresentadas sobre a postura de

todos durante os Trabalhos do Daime: um comportamento de introspecção e constrição para

iniciar a meditação, atenção à disciplina e formação dos batalhões durante o rito. O trabalho

da Comissão de Cura também é destacado, declarando que se houver a necessidade, a equipe

será destacada  a  benefício  do irmão em questão.  Um tópico  aborda  a  vida  familiar  com

“instruções aos senhores pais”, ressaltando a força do exemplo na conduta dos mesmos, que

são  identificados  como  professores  desta  educação,  incitando-os  a  um  comportamento

respeitoso e afável.

A união e o respeito entre os membros da comunidade são os pontos mais fortes

trabalhados no Decreto, que cita diretamente a condição dos membros do ‘Estado-Maior’ e

declara que dentro desta instância de poder “não pode haver intrigas, ódio, desentendimento,

por mais insignificantes que sejam”. Prontamente, presumo, hipoteticamente, o óbvio: se a

carta  versa  sobre  tal  comportamento  abertamente,  era  algo  predominante  na  conduta  de
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muitos. No intento de ainda instruir seus discípulos, mestre Irineu determina que o Trabalho

com a “Santa Bebida” deve ocorrer  para a  correção dos defeitos e  o  aperfeiçoamento da

personalidade para que cada um possa, enfim, ingressar no “batalhão e seguir nesta linha”

com honra e poder declarar em verdade: «sou irmão».

Vejamos, portanto, as palavras do documento histórico manifesto diretamente pelo

mestre Irineu um ano antes de seu «retorno aos braços» da Virgem da Conceição:

Decreto de Serviço

O Presidente do Centro de Irradiação Mental Luz Divina, senhor Raimundo Irineu Serra,
usando de suas atribuições legais, decreta:

1– Estado maior,  ficam definitivamente obrigados os membros desta casa a manter o
acatamento e a paz da mesma, normalizando assim, a sinceridade e o respeito com seu
próximo. Não se pode negar que, em qualquer carreira, arte ou profissão que se escolha
na vida, só chegará ao ponto culminante se a mesma entregar-se de corpo e alma. Esta é a
regra  que exerce a Ciência Divina.  2 – Todos pais de família  devem criar  dentro do
próprio lar um centro de paz e harmonia, esposo e esposa devem tratar-se com dignidade
e  respeito,  incluindo as  pétalas  desse  amor,  no  mais  firme propósito  do  futuro  e  da
felicidade.

Todos pais de família devem ser um professor exemplar para os seus filhos, dentro do seu
próprio  lar,  nunca  devem  pronunciar  palavras  que  possam  prejudicar  o  conceito  da
criança, ensinar aos seus filhos quais sãos os direitos de um cidadão brasileiro, tratar bem
ao seu próximo, desde o mais graduado até o mais humilde, ensinar quais são os direitos
religiosos, que deve respeitar a Deus sobre todas as coisas, rezar todos os dias para afastar
os males, a doenças e as dificuldades, etc.

Dentro  do  estado  maior,  não  pode  haver  intrigas,  ódio,  desentendimento,  por  mais
insignificantes que sejam. Todos que tomam esta Santa Bebida não devem só procurar ver
belezas e primores e sim corrigir seus defeitos, formando assim, o aperfeiçoamento da
sua própria personalidade, para poder ingressar neste batalhão e seguir nesta linha. Se
assim fizerem, poderão dizer “sou irmão”. Dentro desta igualdade todos terão o mesmo
direito, e em casos de doenças será expressamente designada uma comissão em beneficio
do irmão necessitado.

Nos dias de Trabalho: todos que vierem a procura de recursos físicos, morais e espirituais
devem trazer  consigo  sempre  uma  mente  sadia,  cheia  de  esperanças,  implorando  ao
infinito  e  eterno  Espirito  do  Bem  e  a  Virgem  Soberana  Mãe  criadora  que  sejam
concretizados os seus desejos de acordo com seu merecimento.

Para iniciar nossa meditação: Depois da distribuição do Daime, todos irão colocando-se
em seus  receptivos  lugares,  com exceção das  senhoras  que tem crianças,  as  mesmas
deverão primeiramente agasalhar seus filhos.

Continuando nossa meditação: Ao chegar a hora do intervalo, ao efetuar-se a primeira
chamada,  todos  deverão  colocar-se  em  forma,  tanto  o  batalhão  masculino  quanto  o
feminino, pois todos têm a mesma obrigação. A verdade é que o Centro é livre, mas quem
toma conta deve dar conta.  Ninguém vive sem obrigação e quem tem obrigação tem
sempre um dever a cumprir.

A disciplina-meta não pode ser aprendida em livros, tudo depende do nosso próprio eu, só
a experiência nos traz realização. O poder da existência Divina nos mostra igualmente o
contato da nossa evolução individual no plano terrestre em relação ao plano superior.
Além disso é nos dado saber que existem em nossa mente atrações superiores e inferiores.
O Conhecimento elementar nos leva a mudança completa de todos os nossos valores, dos
hábitos  e  compreensão  mútua,  relativamente  com  os  exames  da  nossa  própria
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consciência. Existem em nossa mente um conjunto de atrações superiores e inferiores,
esta atração, posta em prática diariamente trará um desenvolvimento capaz de produzir os
resultados mais altruísticos, isto dependendo da nossa consciência, se praticarmos o bem,
o bem nos conduzirá e se praticarmos o mal, é claro, só podemos ser derrotados. Se assim
fizermos  estaremos  marchando  para  o  caminho  da  perfeição  e  em  busca  de  novas
realizações.

Ficará assim declarado, doravante o irmão ou irmã que, por força de incompreensão, não
cumprir fielmente com os deveres acima citados, resolvendo enveredar pelos caminhos
contrários,  pela  primeira  falta,  será  chamado a  um conselho,  pela  segunda falta,  será
suspenso  por  trinta  dias  e,  se  continuar,  será  eliminado  definitivamente.  Assinado:
Raimundo Irineu Serra.

Que os estudiosos interessados façam bom uso deste material de pesquisa, ampliando

os  horizontes  de  reflexão:  neste  presente  trabalho  prossigo  à  narração,  acompanhando  o

momento final de institucionalização do rito daimista com a formulação do Estatuto Social da

entidade. Que fora registrada nos órgãos públicos cerca de 60 anos após a revelação de Nossa

Senhora da Conceição sobre a ‘Missão Sagrada’ de Juramidam. As tramas históricas serão de

expansão máxima dos Trabalhos com Raimundo Irineu Serra em vida.

Os anos 60 serão decisivos, em alguns momentos muitos discípulos até temiam que

mestre Irineu pudesse suspender os Trabalhos como ocorrera em 1946, mas isto ele não fez. O

movimento histórico será de consolidação da entidade jurídica,  formalizando o Centro de

Iluminação Cristã Luz Universal – CICLU. Conforme a tratativa da investigação está  em

curso, este processo foi lento e gradual, percorrido ao longo de toda a década de 60, com a

relevância e singularidade de influências de elementos externos aos ritos de comunhão da

ayahuasca, uma vez que a busca de Irineu Serra será pela legitimação social da tradição por si

criada.  Exatamente  neste  mesmo  sentido,  outro  elemento  decisivo  será  incorporado  à

comunidade acreana nesta reta final, o que atuou por consolidar a elaboração do Estatuto e o

subsequente registro público. Este elemento virá de Rondônia, com a abertura de um «Ponto

de Trabalho do Daime» sob as bênçãos do Mestre Império Juramidam!

Consorte, esta contribuição virá, portanto, por mãos e mentes de pessoas que estavam

inseridas  na  linhagem  do  Daime  e  recebiam  do  líder,  as  orientações  espirituais:  eram

discípulos  da  Doutrina  da  Rainha  e  dentro  deste  mesmo  propósito,  apresentaram-se  ao

trabalho de expansão da ‘Missão’. A equipe residia em Porto Velho e por volta do início da

década havia se iniciado no Daime,  diretamente no Alto Santo,  passando com o tempo a

receber  do mestre  Irineu autorização para  levar  alguma quantidade de  daime  e  iniciar  os

Trabalhos  com  um  de  grupo  de  amigos;  Jairo  Carioca  declara  que  pouco  se  sabe  das

“conversações  que  originaram esse  fato”.  A equipe  rondoniense  era  liderada  pelo  senhor

Regino Silva, acompanhado inicialmente por Antônio Sapateiro e José Viera, posteriormente
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Francisca  Nogueira  e  Virgílio  Nogueira  do  Amaral.  Dentre  estes  membros,  destaca-se  a

pessoa  do senhor José  Vieira,  pois  este  será  o  agente  responsável  pelo  feito  histórico  de

elaborar o Estatuto da Doutrina, a pedido do mestre Irineu e sob suas orientações.

5.7 A ‘Lei de Juramidam’ pela justiça da ‘Linha do Tucum’

A Lei de Juramidam é a ‘Linha do Tucum’: a maior expressão da espiritualidade

manifesta na ‘Tradição do Daime’. Tucum ao mesmo tempo se apresenta como um ‘Elemental

Justiceiro’ e uma planta austera da Amazônia: uma palmeira cujo caule é ornado por espinhos

que  vão  crescendo  a  medida  de  sua  idade.  Na  Linha  do  Tucum,  os  malfazejos  são

cuidadosamente alisados contra a palmeira, na ponta dos espinhos encontra-se a diretriz da

disciplina que doutrinará pela verdade aqueles que não quiserem seguir com lealdade.

Eis os versos da lei:

Linha do Tucum

Eu canto aqui na Terra
O amor que Deus me dá
Para sempre, para sempre
Para sempre, para sempre

A Minha Mãe que vem comigo
Quem me deu esta lição
Para sempre, para sempre
Para sempre eu ser irmão

Enxotando os malfazejos
Que não querem me ouvir
Que escurecem o pensamento
E nunca podem ser feliz

Esta é a Linha do Tucum
Que traz toda lealdade
Castigando os mentirosos
Aqui dentro da verdade177

Esta é a “lei dos espíritos”…, e ela deverá se manifestar no mundo Terra, se tornando

também a lei dos homens. Esta missão será entregue a José Vieira, considerado um homem

intelectual, muito afeito a leituras e portador de uma rara erudição, expressa objetivamente na

linguagem que será cunhada no Estatuto e também em correspondências suas com Irineu

177 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 108: “Linha do Tucum” (p. 132). Dispo-
nível em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do
CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 02).
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Serra. Logo, será a pessoa certa, no lugar certo, no momento mais apropriado possível: mestre

Irineu que  tanto  batalhara em vida para  consolidar  a  ‘Missão’,  necessitava  justamente  de

alguém deste porte para finalizar o Trabalho e deixar seu legado «implantado na eternidade»

através  de  meios  hodiernos  e  assim concretizar  em definitivo  a  transposição  dos  saberes

ancestrais  aos  mundos  urbanos.  Ao  que  consta  nos  registros  deste  processo,  José  Vieira

primeiro se aproximou da comunidade em busca da comunhão espiritual do Daime. Integrou-

se normalmente às atividades como qualquer outra pessoa; assim ele conheceu a Doutrina em

sua expressão mais elementar, através de instruções e condutas do mestre Irineu.

Nesta pesquisa não tive acesso a registros históricos que testemunhem como ocorreu

a aproximação entre ambos e nem como foi o chamado de mestre Irineu a José Vieira para o

trabalho de elaboração do Estatuto. Contudo, analisando o conjunto de experiências e relatos

vivenciados no mesmo período, mesmo que em outras circunstâncias, podemos ter ciência de

que mestre Irineu já havia anunciado o propósito de institucionalização do rito tal como venho

tratando. Portanto, José Vieira pode ter oferecido seus préstimos ao intento, no que foi muito

bem-aceito.  De tal  modo,  é  de conclusão óbvia  que  mestre  Irineu  já  havia  observado as

qualidades do postulante em dar cabo ao projeto, seja através de relatos de outras pessoas a

respeito de sua capacidade intelectiva, ou, principalmente, através do diálogo direto com o

mesmo. A questão central no projeto não era apenas postular leis num pedaço de papel, mas

expressar os ideais maiores da espiritualidade que guiava a ‘Missão’, buscando alcançar dois

objetivos primevos: apresentar a  Doutrina  à sociedade e regulamentar os padrões éticos de

conduta dentro da comunidade daimista.  No primeiro quesito,  o movimento será amplo e

representará a abertura de um diálogo com os poderes eclesiásticos constituídos. No segundo,

a normatização expressa de valores e princípios doutrinários. Para este último ser realizado a

contendo,  mestre  Irineu  deve  muito  bem  ter  identificado  na  pessoa  de  José  Vieira  uma

oportunidade única,  já que este estava longe dos conflitos e das desavenças históricas  da

comunidade acreana, podendo realizar o trabalho com maior autonomia e isenção.

5.8 O registro do ‘Daime’: Centro de Iluminação Cristã Luz Universal

O âmago do intento de elaboração do Estatuto pode ser identificado nas declarações

de José Vieira, através de emblemas que expressam um movimento poético em sua natureza

narrativa, ao aflorar os altivos ideais que orientaram a jornada de nascimento do Daime: “Não

nos cabe apenas conhecer as grandes verdades, mas a ela imprimir a realidade positiva”. Um

feito grandioso que manifesta a síntese de todo o movimento perpetrado por mestre Irineu;
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conhecedor  de  sua  verdade,  buscava  imprimir  sua  identidade  nas  páginas  do  eterno…

Registrando à posteridade, os preceitos e valores que o levaram até aquele momento preciso e

precioso. A citação anterior é declarada nos escritos de Jairo Carioca, juntamente a outras

fontes históricas, destacando-se duas cartas enviadas por José Vieira. A primeira diz respeito à

formação do Estatuto e a ampliação das relações institucionais da Doutrina; a segunda versa

sobre a formação da entidade daimista em Porto Velho no ano de 1969.

Na carta correspondente a formação estatutária, datada em 26 de novembro de 1970,

José Vieira apresenta as bases finais do trabalho ao ‘Mestre’, portanto, oito meses antes de seu

falecimento. O conteúdo do documento demonstra que o trabalho já estava concluído, sendo

precedido pelo êxito maior de abrir o diálogo com dirigentes de outras vertentes religiosas de

postulado cristão, como a Igreja de Roma e outras denominadas no Brasil contemporâneo

como «Evangélicas» – de matrizes “Reformadoras”; “Protestantes”. Outro feito histórico que,

formalmente,  é  o  primeiro  intercâmbio  pacífico  de  tais  organizações  com  a  linhagem

daimista, por conseguinte, com as linhagens ayahuasqueiras. O propósito destes encontros era

apresentar aos referidos grupos religiosos, as concepções e os princípios de «doutrina cristã»

do Daime.

Destaca-se no documento, a aceitação inicial do bispo prelado de Rondônia, Dom

João Batista Costa, que, a par de um esboço do Estatuto, interessou-se em conhecê-lo por

inteiro,  deixando  ao  senhor  José  Vieira  a  impressão  de  conquistar  em breve  o  apoio  do

mesmo, juntamente a um lampejo de apoio da instituição que ora representava. A respeito da

conferência  com pastores  protestantes/evangélicos,  a  impressão  do  representante  daimista

também foi positiva, chegando a fazer menção de que alguns destes “crentes” [sic] buscavam

conhecer melhor a tradição. Enquanto um outro pastor já havia tomado parte nos Trabalhos do

Daime: “quase já convertido a veneração da Virgem e de seus méritos”. Por fim, José Vieira

declara que manifestou aos sacerdotes em conferência, o preceito de distinção da Doutrina da

Rainha  de  outras  “falsas  doutrinas  com aparência  de  verdadeiras”.  Logo,  faz-se  factível

presumirmos que, decerto, havia na sociedade local algum tipo de ataque deste nível ao grupo

daimista  ou  outro  de  comunhão  da  ayahuasca  que  surgia  no  mesmo período,  por  isso  o

movimento preciso de elaboração do Estatuto, mesmo que de forma tardia. A seguir, apresento

a referida carta, conforme está disposta no artigo de Jairo Carioca:

Agradeço sua amável lembrança pela missiva do último dia 19, me
reportando ao programa antes já esboçado, afirmo estar firme junto
com  nosso  irmão  em  Cristo,  na  consolidação  da  reforma  que
empreende ao nosso ritualismo. Prescindindo por isso a consciência
das  visões  me  usou  como  instrumento  na  elaboração  de  nossos
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estatutos  e  outros  meios  que  provavelmente  se  assestaram  nos
objetivos globais de sua plataforma, no mais diante dos rumores que
faziam do nosso veículo no meio religioso, me pus a campo partindo
de uma entrevista com o reverendo Padre Mário, conforme cópia do
pedido que a ele fiz e que lhe enviei, daí tendo ido a presença de sua
Rev.  Dom  João  Batista  Costa,  Bispo  prelado  do  Território  (de
Rondônia)  que está  ansioso para  conhecer  nosso estatuto mediante
esboço que  a  ele  apresentei.  Em seguida,  conferenciei  com alguns
pastores  evangélicos  dados  que  alguns  crentes  buscam conhecer  o
nosso mistério e um deles já fazer parte de nossos outros trabalhos,
quase  já  convertido  a  veneração  da  Virgem  e  de  seus  méritos,
pateando nossas concepções e princípios para a segurança ao nosso
culto  e  registro  ante  a  necessidade  de  coordenação  face  as
divergências  aos  nossos  fundamentos,  sempre  alertando  contra  os
falsos cristos, isto é, as falsas doutrinas com aparência de verdadeiras,
estes e outros pontos foram o principal tema que apresentei por escrito
ao nosso Bispo prelado, o qual parece que nos apoiará juntamente com
a Igreja Católica178.

Ressalvo, ainda,  a alusão de um documento escrito e enviado por José Vieira ao

bispo de Porto Velho179. Um interessante aspecto a ser ressaltado na carta é a declaração por

José Vieira de que seu trabalho intelectivo era precedido pela “consciência das visões” que o

utilizava  como “instrumento”  na  elaboração  do Estatuto.  O senhor  Júlio  Chaves  Carioca

recorda-se de que em todo o trabalho realizado, José Vieira fez uso da comunhão do daime,

por isso a menção à «instrução vinda pela consciência das visões». Ao todo, de acordo com o

depoente, cinco litros da bebida foram ingeridos no intercurso do trabalho: “José Vieira era

um homem que tomava muito Daime, seu quarto era abarrotado de livros por toda parte. Para

fazer esse estatuto determinado pelo Mestre, tomou mais de 5 litros de Daime”.

Outro elemento expresso na carta nos permite compreender melhor a trama histórica

vivenciada pela comunidade daimista neste precioso momento dos dias finais  de 1970. O

interlocutor de mestre Irineu refere-se à “reforma que empreende ao nosso ritualismo”. Esta

reforma foi profunda: além de criar instâncias novas de poder, como a Comissão de Cura,

outras medidas foram tomadas.  Fato que chegou a gerar algum temor entre  os discípulos

acreanos, era o tempo dos dias finais de mestre Irineu. Logo…, ele visava corrigir, no que

ainda fosse possível, aquilo que identificava como «desvios» na estrutura da organização e

conduta da comunidade.

Avalio que o fato mais marcante entre todos, foi extinção da Ordem De Serviço Do

Segundo Comando criada em 1936, abolindo, consequentemente, a «hierarquia militar» ao

178 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
179 Na realização dos propósitos maiores de ampliação da pesquisa, podemos investigar se há alguma referência
a este documento nos registros da Arquidiocese de Porto Velho, se o mesmo ainda se encontra arquivado. Conse-
quentemente investigando também se houve outras correspondências, como uma resposta oficial da Igreja, a
apresentação final do Estatuto etc..
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rebaixar  todas  as  patentes  para  a  mesma condição  de  «Soldado Raso»,  com apenas  uma

estrela no peito direito. Pelo quadro de valores da doutrina de mestre Irineu, esta decisão

ocorre  não  por  uma  avaliação  de  que  a  «Ordem» estaria  errada,  mas  sim,  pela  falta  de

preparação e qualificação das pessoas em aceitar os postos de comando sem deixar a vaidade

dominar. Estas foram suas reflexões e também o «comando final» da Rainha Clara. Francisco

Grangeiro declarou que mestre Irineu cortou as asas de todo mundo e deixou tudo igual,

devido, justamente,  aos constantes conflitos e desentendimentos existentes:  “Soldados que

recebiam mais estrelas queriam mandar mais do que o outro que tinha menos e assim iam se

formando as intrigas e disse me disse, ele então cortou as asas de todo mundo e deixou tudo

igual”. Pensemos: se com o Mestre Imperador Juramidam manifesto em corpo material, os

discípulos  se  comportavam num nível  que  o próprio reprovava há tempos,  o  que  viria  à

posteriori?  Destarte,  sua  visão  deveria  ter  alcançado  longe…,  fazendo  o  bom  uso  das

faculdades racionais – sem necessidade de «revelações astrais». Então, decidiu de uma vez

por todas, aniquilar qualquer forma de hierarquia da Ordem de Comando no rito daimista.

Por  esta  correspondência  de  José  Vieira,  percebemos  claramente  que  toda  a

elaboração  do  Estatuto  esteve  fundamentada  na  premissa  de  orientação  direta  do  mestre

Irineu, o artesão intelectual deu forma às letras ditas pelo líder da ‘Missão’, traduzindo, no

que fosse possível, alguns dos princípios espirituais de constituição da Doutrina em conceitos

que expressassem os valores e as crenças da mesma.

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 1971 ocorreu a Assembleia de Fundação

do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU), realizada às vinte horas no Salão

Nobre do Alto Santo, sito à “Colônia Francisco Custódio Freire”. A Ata de Fundação declara

que até o presente momento, a entidade era intitulada por «Centro Livre», portanto, os autores

deste feito escolheram anular a expressão “Centro de Irradiação Mental Luz Divina”,  que

havia sido trabalhada no ano anterior, mantendo a expressão inspirada no Cruzeiro Universal

e manifesta ao longo da história180. Este precioso documento histórico possui a assinatura de

treze  pessoas,  a  começar  pelo  senhor  Raimundo  Irineu  Serra,  acompanhado  por  Leôncio

Gomes da Silva, José Francisco das Neves, José Vieira da Silva, Luiz Mendes do Nascimento,

Emílio Mendonça Furtado, Percília Matos da Silva, João Gualberto Serra, Daniel Arcelino

Serra, Francisco Grangeiro Filho, Peregrina Gomes Serra, João Rodrigues Facundes e Júlio

Chaves Carioca.

180 Nos arquivos contamos desta pesquisa, conto com uma cópia digitalizada da Ata de Fundação original. Nas
páginas deste trabalho, a exporei junto à transcrição da mesma. Constando nos registros do documento que um
grande número de pessoas compareceu à solenidade, que, além de fundação da entidade, também aprovou seu
Estatuto Social e elegeu a ‘Primeira Diretoria’, conforme os mandamentos de mestre Irineu, aclamado Mestre
Imperador.
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A nova estrutura das esferas de poder é definida pela fundação com a nomeação do

Mestre Imperador e a formação de dois órgãos centrais: o Conselho Superior e o Conselho

Comunitário.  No  decorrer  da  análise  do  documento,  destacaremos  os  aspectos  de  maior

relevância quanto a expressão de identidade que Irineu e José Vieira buscaram registrar nos

papéis da história humana de vossas travessias e preceitos espirituais:

Ata da primeira reunião de assembléia,
do “Centro de Iluminação Cristã Luz Universal”

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e setenta e um, na
localidade denominada Alto Santo, sito à Colônia “Francisco Custódio Freire”, às vinte
horas,  no salão principal  do prédio que até  então vinha servindo de séde da anterior
entidade intitulada Centro Livre, oficialmente e, sob a presidência do venerando Mestre
Raimundo  Irineu  Serra,  teve  lugar  a  primeira  reunião  de  Assembléia,  destinada  à
promulgação  oficial  da  fundação  do  “Centro  de  Iluminação  Cristã  Luz  Universal”
(CICLU) sociedade autônoma,  com função Cristã,  social,  cultural  e  cívica,  com base
jurídica, e responsável por suas específicas diretrizes de caráter privado, momento solene
em que,  Mestre  Raimundo Irineu Serra,  após haver  submetido o Estatuto do aludido
centro,  à  apreciação  geral,  consoante  assim  se  lhe  é  atribuído  legalmente,  e  ter
singularmente atingido a sua unânime aprovação, foi o mesmo, merecidamente aclamado
“Mestre Imperador”, tendo, de imediato, e de conformidade com o que é facultado em o
capítulo XII, letra L, do artigo 22, do Estatuto dêste movél Organismo Eclético, passado a
nomear  e,  consequentemente  empossando  nos  específicos  encargos  de  titulares  do
Conselho Superior, e comunitário, respectivamente, os membros: - Conselho Superior –
Constituição – Mestre Imediato: Leôncio Gomes da Silva; Conselheiro: José Francisco
das Neves Júnior; - Conciliares – na classe de provectos: Antônio José Rodrigues; - na
classe de noviços: José Lima da Silva; na classe de leigos: Luiz Mendes do Nascimento;
na  classe  de  conciliares-beneméritos:  Emílio  Furtado Mendonça  e,  finalmente,  na  de
beneméritos – provectos: Percília Matos da Silva.
Conselho Comunitário – Constituição – Dignatário: Raimundo Irineu Serra; Presidente:
Daniel Arcelino Serra; Monitor: Francisco Grangeiro Filho; Gestor: João Gualberto Serra;
Secretário:  João  Rodrigues  Facundes;  Tesoureiro:  Peregrina  Gomes  Serra;  e  Zelador:
Júlio Chaves Carioca. – A seguir, o senhor Mestre Imperador, Raimundo Irineu Serra, em
breves  palavras,  disse  da  indiscritivel  alegria  de  que  se  achava  possuído,  ente  o
momentoso alcance da concretização do seu luminar ideal, naquela magnífica ocasião,
por si já largamente definido, sob a égide do divino poder, e as bençãos da Virgem e
soberana Mãe Nossa Senhora da Conceição.  –  Facultada a  palavra,  pelo Snr.  Mestre
Imperador, dela fizeram uso o Conselheiro José Francisco das Neves Júnior, e o Conciliar
Luiz Mendes do Nascimento, os quais, vivamente emocionados, parabenizaram Mestre
Raimundo Irineu Serra,  pelo especial  evento que,  em tão excelente  hora  vinha de se
concretizar, fruto inexpressível de sua hércúlea força de vontade de tudo fazer em prol da
humanidade em geral, e para o alcance de cujo esplendoroso exito, de há muito vinha,
Mestre Raimundo Irineu Serra, contando com o indispensável apoio, ilimitada confiança
dos valorosos e ilustres homens do bem, e o singular resguardo das principais autoridades
do nosso mais novo Estado da Federação Brasileira. – Nada mais havendo a tratar,  o
senhor Mestre Imperador, Raimundo Irineu Serra, deu por encerrada a presente reunião
que, para satisfação geral, contou com a presença de elevado número de associados, e
pessôas gradas, especialmente convidadas. – E, para constar, foi lavrada a presente ATA
que, depois de lida e achada conforme, vai, no seu final, assinada pelo senhor Mestre
Imperador,  Raimundo  Irineu  Serra,  e  demais  membros  nomeados  e  empossados  nos
Conselhos em referência a, e por mim, João Rodrigues Facundes Secretário dêste movél
Centro, que, a escrevi, dato e assino.
Rio Branco, 27 de janeiro de 1971.
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5.9 Estatuto do ‘Rebanho de Juramidam’: “moral cristã” e “higiene pública”

Após  a  Assembleia  de  Fundação,  a  documentação  foi  encaminhada  aos  órgãos

públicos de Rio Branco, incluindo o tão precioso Estatuto, composto por 22 Capítulos e 66

Artigos. Os registros que temos acesso (publicado na íntegra em nosso espaço virtual) declara

que o Estatuto foi “registrado no cartório de Rio Branco – Acre, em 20 de Abril de 1971, com

o número 64, do Livro 1, folhas 110 a 117”. Na abertura do documento, temos já no Artigo 1º

a  expressão  dos  valores  religiosos  que  fundamentaram  a  formação  da  Doutrina  em

conformidade com a confissão  de fé  ao cristianismo,  sintetizando e simbolizando a  nova

acepção do ‘rito de comunhão da ayahuasca’,  porém o culto a Deus é identificado sob o

caráter de um ecletismo evolutivo:

ESTATUTO DO CENTRO DE ILUMINAÇÃO CRISTÃ
LUZ UNIVERSAL RIO BRANCO – ACRE

CAPÍTULO I

Seus Objetivos, Sede, Funcionalidade e Ordenação

Art. 1°. - Ao impulso de altos propósitos e sob os auspícios da SS. Trindade é promulgado
o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU), na localidade “Alto Santo”, sita à
Colônia  “Francisco  Custódio  Freire”  -  Rio  Branco,  capital  do  Estado  do  Acre,  cuja
entidade,  remanescente  de sua anterior  denominação de Centro Livre,  é  perdurável  e
autônoma, com função cristã, social, cultural e cívica, em base jurídica responsável por
suas diretrizes de caráter privado, tendo por fins: I. O culto a Deus, em espírito e em
verdade, sob o ritualismo específico de Ecletismo Evolutivo, emergido segundo o critério
de seus fundamentos, constando do Cristianismo e da fé evocados por seus membros, e
que terá por maior símbolo a cruz de Cristo Criador (Flp 3:18-19 e 1 Cor 1:18) que
consagra a elevação do culto em seu caráter  integrador com a aliança e as correntes,
simbolizando  estas:  a  integração  dos  vinculados  à  Ss.  Trindade  mediante  aliança
celebrada nas visões e revelações; a fortaleza dos mesmos na doutrina de Deus Pai, Filho
e  Espírito  Santo.  O  congraçamento  de  pessoas  de  várias  denominações  cristãs,  sem
distinção de sexo, raça,  côr, posição social ou classe. O bem estar  de seus membros,
constando de instruções: a) morais, culturais, religiosas, cívicas, e do estado de graças,
que Deus confere a seus ungidos e agraciados; IV. A segurança da instituição e a vigência
de seu estatuto na forma do art. 153, §§ 1°, 5°, 6°, 8° e 28° da Constituição Brasileira e
das Sagradas Escrituras.

Ressalto a alínea “a” do primeiro “inciso” deste Artigo, ao determinar abertamente

que a integração dos vinculados à instituição com a Santíssima Trindade é celebrada mediante

as  visões  e  revelações  da  tradição:  este,  sim,  é  um  elemento  novo  na  corrente  de

manifestações  espirituais  brasileiras,  pois,  destaca  com  primazia  o  caráter  profético  e

messiânico da Doutrina do Daime, que anuncia uma nova verdade à humanidade. Uma nova

aliança entre “Deus” e os “Homens”. No segundo “inciso” apresenta-se o caráter amplo da
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diversidade cultural contemporânea, todavia estabelece a premissa de congraçamento entre as

pessoas de confissão cristã. Fator que numa análise histórica nos remete a algumas reflexões,

como o distanciamento do rito pelo credo cristão da própria origem xamânica da ayahuasca,

anulando,  por  fim,  a  possibilidade  de ingresso e  participação dos  herdeiros  das  tradições

ancestrais incaicas e amazônicas – por assim dizer.

Levanto  esta  questão  ao  crivo  do  raciocínio  sem  desmerecer  em  nada  o  credo

manifesto  pela  fé  e  doutrina  de  Irineu  Serra,  inclusive,  porque  identifico  nas  expressões

simbólicas da linhagem, inúmeros elementos do sincretismo religioso brasileiro ao incorporar

junto à fé cristã, tradições indígenas e africanas: tais são as tramas híbridas e diaspóricas de

sua  «identidade».  Contudo,  o  raciocínio  é  necessário  justamente  para  elaborar  uma

compreensão mais profunda do fenômeno específico da  «identidade do Daime». Por estes

méritos, temos a nossa frente à formação de uma vertente religiosa que absorve a comunhão

da  pajelança  indígena  e  a  ela  lança  um movimento  doutrinário,  com foco  central  numa

referência espiritual advinda com a colonização. Este é um fenômeno novo de hibridismo

cultural que marca a transformação dos ritos de comunhão da ayahuasca – uma transposição

necessária à sua posterior expansão mundial…?

No entanto,  permanece a reflexão sobre uma possível presença dos herdeiros das

tradições antigas nos Trabalhos do Daime. Já que por não declarar a fé  dita  cristã, estariam

excluídos do «bento congraçamento da nova revelação»? Ou por sorte deveriam também se

converter aos desígnios das  «Escrituras Sagradas» canonizadas por Roma? Se assim for, tal

preceito apregoa a extinção gradual do legado ancestral xamânico ou a tradição daimista não

nasceu manifesta a eles…? Estas são reflexões necessárias à investigação e não podemos nos

furtar à responsabilidade; mesmo que seja um tema delicado e que até este presente trabalho,

tenha sido renegado do ofício da maioria esmagadora dos estudos apresentados.

Se a declaração da fé cristã aos membros da tradição daimista pode apresentar alguns

destes aspectos, tenho ainda a ressalva de que este movimento historicamente é apresentado

como um fenômeno cultural de seu tempo. Sendo este aspecto híbrido, justo o elemento de

inovação  da  «Doutrina»,  antes  não  existente  no  Brasil.  Então,  é  a  partir  dele  que  as

populações urbanas posteriormente receberão a comunhão da ayahuasca, logo, apresento a

reflexão  sem  estar  preso  a  nenhuma  valoração  religiosa  ou  de  aspectos  congênitos  aos

costumes e  à moral  social:  o faço não por um “grande mérito” de minha parte,  mas por

compreender  a  necessidade  de  tratativa  deste  tema  à  sociedade,  que  tanto  é  instigada  a

conhecer o Daime e seus mistérios. O ideário de mestre Irineu sempre esteve fundamentado

nesta declaração de fé, sendo que foi justamente através dela sua trajetória de vida, a iniciar
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pela aparição de Nossa Senhora da Conceição, a Rainha da Floresta. O próprio nome final de

batismo e registro da entidade jurídica expressa a fé cristã, conforme é especificado também

no segundo artigo do Estatuto:

Art. 2° - A esta entidade com a sigla e nome acima, é conferida a seguinte hermenêutica:
a)  “Centro”,  representando  o  ambiente  e  a  composição  humana;  b)  “de  Iluminação
Cristã”, designando a centelha divina e o caráter cristão a brilhar nos ensinos e instruções,
em especial à consciência de seus membros e adeptos; c) “Luz Universal”, isto é, Luz
Suprema, o Trino e Uno Ser Divino Pai, Filho e Espírito Santo.

O antigo Centro Livre agora manifestava diretamente o título de Iluminação Cristã,

sobressaindo em conjunto com a expressão, o princípio da centelha divina do Cristo presente

em todos os seres: um princípio de unidade do uno com o todo – mesmo dentro de todos os

parâmetros analisados, encontramos neste aspecto uma ampliação à consciência dos adeptos,

indicando que certamente o “ecletismo evolutivo” do mestre Irineu, extrapolava os limites

dogmáticos da religião colonizadora,  sendo a própria ‘Tradição do Daime’ uma expressão

ressignificada da moral cristã, uma vez que os cânones católicos, desde o violento passado da

invasão até as perseguições corriqueiras do dia a dia, condenavam e amaldiçoavam a tradição

xamânica  de  comunhão  da  ayahuasca,  por  isso  a  necessidade  primeira  de  trazer  novo

significado a esta moral, realizando o feito de absorver os elementos espirituais fundamentais

e imprimir  sua  identidade  a  partir  da revelação direta  dos  poderes  divinos  da Santíssima

Trindade ao Mestre Imperador Juramidam. Contudo, em termos humanos, identifico outros

elementos  da  moral  considerada  cristã  manifestos  diretamente  no  Estatuto,  formalizando

diretamente  o  caráter  social  e  doutrinário  da  entidade  ao  estabelecer  os  preceitos  de

normatização comunitária, conforme identificamos no quarto artigo do Estatuto:

CAPÍTULO II

Art. 4° - Dos sentimentos e atributos a êste assoalhados:

a) o amor, b) a igualdade, c) a justiça, d) a harmonia, e e) a verdade, têm entre outros
caráter coexistente, de par com a dignidade e a disposição moral de cada membro, graças
ao que a comunhão com N.S. Jesus Cristo pelo “santo daime” lhes será facultada, bem
como aos congregantes que têm por ordenança a mesma fé; serão portanto defendidos na
sua prática cristã, se destacando o lema por: I. Ideais nobres e determinantes; A elevação
de espírito;

CAPÍTULO III

A rejeição de ensinos refratáveis aos princípios cristãos das Sagradas Escrituras, mediante
o que a ação liberal expressa ao livre arbítrio dos adeptos e estranhos, não alcançará: a) os
amorfos,  b)  os  ateus,  c)  os  anticristãos,  d)  os  marcadamente  incrédulos,  e)  os
energúmenos, e) os agnósticos.
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As premissas de organização social estavam doravante estabelecidas pelo conjunto

de regras e mandamentos do Decreto de Serviço e do Estatuto, orientando a organicidade da

entidade civil. Os ideais de elevação do espírito eram determinados pelos valores de amor,

igualdade, justiça, harmonia e verdade, enquanto outros de natureza refratável “aos princípios

cristãos”  foram  rejeitados,  com  ênfase  à  condição  dos  amorfos,  ateus,  anticristãos,

energúmenos, agnósticos e toda horda de indivíduos marcadamente incrédulos. No mundo

polarizado  entre  ideologias  como  foi  o  século  XX,  em  muitos  momentos  as  questões

religiosas  tomaram  cunho  de  grande  polêmica  política,  logo,  Irineu  fincou  seu  bastão  e

determinou qual  a  visão de mundo que sua doutrina imprimiria  na realidade vivida.  Não

aceitando  influências  de  condutas  identificadas  como  subversivas,  tais  como  ateus  ou

agnósticos: as transformações na sociedade eram intensas e conturbadas, muitas lutas políticas

apregoavam o fim do domínio eclesiástico sobre as massas  populares,  daí  as  plataformas

ideológicas  que se declaravam abertamente  ateias  ou agnósticas,  como o comunismo e  o

anarquismo, por exemplo.

Estes eram alguns dos aspectos históricos que influenciaram a formação do Estatuto,

entretanto,  indo  além  da  conjuntura  social  identifica-se  o  processo  de  normatização  dos

preceitos  religiosos  responsáveis  por  orientar  a  formação  da  comunidade  espiritual  na

posteridade. Este era o objetivo central de Irineu com a elaboração do Estatuto, de tal forma a

rejeição às condutas declaradas negativas expressam o corolário da Doutrina, abrindo os véus

de  muitos  códigos  misteriosos  manifestos  nos  Hinários.  Nesta  mesma  perspectiva,  o

documento seguirá com uma profunda fundamentação teológica sobre o credo na unidade da

Santíssima Trindade,  aflorando a “apologia  à  Bendita  Virgem” no 7º  Artigo:  “Ajustada à

pragmática  do  culto,  alinha-se  a  exegese  à  Virgem Santíssima  e  ao  excelso  e  trino  Ser

Supremo aos quais não é lícito tomar-se em repúdio, baixo impulso de falsos princípios e ao

talante  de  contradições  levianas,  com  o  que  se  emitem  desonrosos  conceitos”.  A

argumentação teológica será toda fundamentada nas escrituras da Bíblia, tendo como base os

Evangelhos canonizados pelos Concílios do Vaticano nas “margens iniciais” de influências da

Idade Média.

Estes aspectos do Estatuto são as influências diretas de José Vieira, o homem culto

que visava expor as visões espirituais de Irineu dentro de uma linguagem e abordagem que

trouxesse respeito e reconhecimento pelas autoridades públicas e eclesiásticas. De tal modo,

os valores cívicos de respeito à pátria, à lei e à ordem são, da mesma forma, concatenados

com a legislação nacional em vigor à época de início da formação do Estatuto, já que no

momento final da formulação estatutária, o Brasil vivia sob o AI-5 (Ato Institucional Nº 05):
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o decreto ditatorial  de 1968 que suspendeu as garantias constitucionais e aboliu o Estado

Democrático de Direito da República. A análise dos aspectos legais da formação do Estatuto

seria  um  tema  formidável  para  pesquisa,  se  houvesse  fonte  capaz  de  elucidar  quais  os

parâmetros jurídicos José Vieira fundamentava sua argumentação, uma vez que a Constituição

Federal estava suspensa em 1970: teria ele ainda trabalhado com suas diretrizes a revelia dos

ditames  ditatoriais?  Um  estudo  minucioso  pode  esclarecer  algumas  dessas  dúvidas,

principalmente se realizado por alguém do campo jurídico intercalando os preceitos e artigos

constitucionais citados no Estatuto com as referências da Carta Magna da República antes de

sua extinção pelo golpe militar.

Edificando a fundamentação teológica e civil, José Vieira apresentou a comunhão da

ayahuasca,  que  será  identificada  a  partir  de  um  conceito  genérico  de  origem  grega:

“Polideliça”,  algo  próximo  a  “excelente  delícia”.  Enquanto  as  «plantas  sagradas»  são

identificadas como “jagube” e “mescla”; vejamos a argumentação diretamente nas palavras de

José Vieira no 17º Artigo:

Art. 17º – Passando ao primado dos mistérios, destaca-se a atuação das plantas sagradas,
“jagube” e “mescla”, de cuja seiva vem a polideliça, designativo genérico formado do
prefixo  grego  “polys”  (excelente)  e  do  substantivo  latino  “delícia”  aportuguesado
sintéticamente, cuja neologia provém de ayahuasca convencionada em “Santo Daime”
pela luz dos mistérios que encerra e a maneira, de pedir-se, projetando a abstração do
espírito  simultâneamente  em  cautério  e  épula  –  a  odisséia  do  mundo  invisível  em
realidade passada, presente e futura:

O simbolismo das visões e sua relatividade; I – A elevação de espírito; II – A inspiração
da alma; III – A luz divina; IV – As vibrações; V – As comunicações, ou revelações; VI –
A iluminação da consciência, por cujo alcance e prefiguração do Espírito Santo se projeta,
conforme Deus prometera, até o Grande Juízo (Jl 3:1-5 e At 2:17-21), ao influxo do ego,
impondo Ele a fé e não as concedendo a título de mera ilusão, nem permitindo a quem
delas duvide o alcance do alvo desejado (Mc 11:22-23 e Mt 21:21-22).

§ único – Cônscios destes princípios, cada obreiro irá se evoluindo à proporção que os
fundamentos e mistérios lhes sejam revelados, sem pretensão a conhecimentos que ainda
lhes sejam vedados, mas buscando sempre o aprimoramento dos valores humanos e dos
atributos da alma, convenientemente.

Uma forte argumentação, sem sombra de dúvidas. José Vieira realizara o feito de

transpor os valores e ideais de Irineu num conjunto de expressões que cumpriam o objetivo do

projeto, apresentando a comunhão da ayahuasca a um novo mundo. As bases da doutrina do

Daime  foram  fundamentadas  neste  artigo,  sobressaindo  os  propósitos  de  comunhão

diretamente através da meta de iluminação do espírito e elevação da alma: os mistérios da

tradição permaneciam velados aos incautos, cabendo a cada um seu trabalho de evolução para

lhes  retirar  os  véus,  conforme  declara  o  Parágrafo  Único  do  7º  Inciso.  Logo,  temos  a
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declaração textual  e  documental  de que a tradição possui uma arca de mistérios,  que até

mesmo aos adeptos estava velada e estes somente poderiam ter contato por seus próprios

méritos de evolução e incorporação à Doutrina. Saliento que já na abertura do documento, foi

declarado que a integração dos adeptos à Santíssima Trindade ocorrerá mediante a aliança

celebrada nas visões e revelações manifestas ao mestre Irineu, por conseguinte, compreendo

que este é o elemento central dos mistérios, recorrendo novamente a pergunta-chave sobre a

real identidade de Juramidam dentro da tradição daimista.

Este  Artigo  do  Estatuto,  além  de  fundamentar  os  princípios  espirituais  para

comunhão do Daime, apresenta as bases de normatização da conduta que será permitida aos

adeptos da tradição. Fato que é especificado nos dois artigos subsequentes, determinando o

direito  da  entidade  a  não  ministrar  a  comunhão  a  determinados  agentes  que,  mesmo  se

aproximando  do  Centro  com  motivação  espiritual,  manifestarem  posteriormente

comportamentos  viciosos  e  degradantes.  A orientação  expressa  no  Estatuto  pelo  mestre

fundador da tradição determina claramente que os possíveis agentes transgressores da norma

deveriam  ser  prescritos  da  entidade  e  ainda  entregues  às  autoridades  para  consequente

disciplina.

Todo  o  legado  da  vida  de  Irineu  Serra  esteve  alicerçado  numa  conduta  séria  e

honesta, com uma exemplar lição de austeridade e respeito à ayahuasca, portanto, as normas

expressas nos Artigos  18º  e  19º são suas  diretrizes  para a tradição que fundou com suas

próprias mãos nesta Terra. A fim de evitar algum mal entendido, intencional ou não, esclareço

que a determinação não seria para pessoas em busca de cura para os vícios, mas tão somente

aos agentes viciados que intencionalmente visassem burlar o critério da entidade e “atentarem

contra os dispositivos da Lei”.

No mesmo Artigo, o Estatuto expressa que a instituição opta por admitir para higiene

mental e ação educativa uma série de pessoas cuja conduta estaria fora dos padrões morais

estabelecidos,  sendo eles os “intempestivos,  desvairados,  paranoicos,  procazes,  retardados,

protervos, salazes, rufiões e afins”. Com certeza, uma gama enorme de pessoas inseridas em

sociedades de variadas matizes: ribeirinhas ou industriais – o interessante é que os autores do

Estatuto se recordaram até da admissão dos desvairados e rufiões, mas sempre dentro dos

critérios  da lei,  logo,  a  prescrição  dos  agentes  viciados era  uma medida cautelar  visando

defender  a  comunidade de uma degradação corrosiva,  que  poderia  ao  longo dos  tempos,

deturpar e destruir toda a tradição.

Eis um princípio pétreo da ‘Lei de Juramidam’ que todos os herdeiros da tradição

deveriam respeitar e defender ao longo dos dias vindouros, fazendo sempre valer a orientação
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do Mestre Imperador, defendendo do mesmo modo, a comunhão consagrada da ayahuasca de

todos agentes corrosivos que, infiltrados à tradição, poderiam agir por macular todo o legado.

A fim de exemplificar  este  pétreo preceito,  exponho agora os  dois  referidos Artigos:  que

compreendamos bem o alcance da visão que mestre Irineu manifestou ao deixar, de modo

claro e inteligível, a argumentação da ‘Lei de Juramidam’ através da erudição de José Vieira –

a história mostraria no devir, o valor de sua cautela. Na sequência estatutária, eis os registros

históricos, tais quais temos o registro em nossas fontes de pesquisa: Capítulo VIII – Normas

Cristãs e Cívicas (Art. 18º); Capítulo IX – Moral e Profilaxia (Art. 19º):

CAPÍTULO VIII

Normas Cristãs e Cívicas

Art. 18º – Consolidados os fundamentos da Ordem na constituição evangélica, suas bases
se erguem na disciplina cristã, consagrando os filiados seus foros de obreiros à margem
da erosão viciosa, tendo o Centro por norma não facultar o uso da polideliça aos que, a
título religioso se apresentarem idôneos, mas, ao corrente da prática atentarem contra os
dispositivos da Lei, cujos viciados queiram burlar o critério da entidade e, sem ilações,
confundirem os efeitos traumáticos ou a crise porque passam os espíritos em depuração
por este agente, caso este em que, incidindo contra estes princípios, serão prescritos da
comunidade e entregues às autoridades para consequente disciplina.

§ 1 – Por outro lado, opta a instituição em admitir para higiene mental e cunho educativo,
na forma da lei, os: intempestivos,

a) desvairados,
b) paranóicos,
c) procazes,
d) retardados,
e) protervos,
f) salazes,
g) rufiões ou afins, com viabilidade ou não de recuperação moral e mental, pelos quais
assinarão seus responsáveis em termo condicional ao regulamento do Centro, sendo estes
mantidos em observação,  pelo tempo necessário ao equilíbrio mental  ou moral,  até o
resultado negativo, colaborando assim a entidade com:

I.  Os  poderes  públicos,  no  aprimoramento  dos  valores  humanos;  II.  As  doutrinas
legalmente constituídas.

 § 2º – Quanto aos que preencherem os requisitos morais prescritos, não se fará restrição
desta  espécie,  se  empenhando  a  direção  em  mostrar-lhes  o  retrato  fiel  deste  colírio
portador da magia divina, concorde com Ap 3:18, dissecadas que foram as tergificações
quanto a entorpecente, e dirrimida a censura, cujas provas se esbaldam mediante análise
química de laboratório efetuada e mencionada em anexo.

CAPÍTULO IX

Moral e Profilaxia Art. 19 º – Capitulando pela moral e saúde da agremiação, a todos é
vedado, na forma da alínea B e art. 8º da Constituição e Decreto-Lei 159 e Art. 281 do
Código Penal e afins, o uso ou tráfico de inebriantes, refutando-se:

a) a morfina,
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b) a heroína,
c) a cocaína,
d) a maconha,
e) a marijuana,
f) a cachaça,
g) o LSD e outros também de efeito deletério incompatíveis com a dignidade humana, os
quais  obscurecem  a  consciência  e  os  sentimentos  nobres,  levando  à  perversão  e  ao
fatalismo suas vítimas, na ânsia inopitável de alegrias fortuitas e degradações. § único -
Requintar-se na insensatez da libação, e tripudiar as finalidades da alma, é mergulhar o
ego em panacéia de ilusões e atos que aviltam a integridade moral e comprometem a
saúde e a personalidade, levando suas vítimas ao escravismo vicioso e ao fim contristador
expresso em 1Cor 6:10 e afins, cujos viciados não entrarão no reino dos céus.

O Estatuto manifesta abertamente a noção de fundação da ‘Tradição do Daime’ sobre

a  relação  de  seus  adeptos  com  o  uso  e  tráfico  de  substâncias  tóxicas,  narcóticas  e

entorpecentes, inclusive enquanto princípio pétreo do Conselho Superior, conforme expresso

respectivamente no 27º Artigo (3º Parágrafo, Alínea “y”):

§  3º  –  Indistintamente  a  todos  é  vedado  o  uso  ou  tráfico  de  tóxicos,  narcóticos  e
entorpecentes, previstos neste Estatuto no capítulo X e alíneas, em resguardo às leis que
os condenam e aos princípios morais e salutares que a instituição proclama.

Esta é a ‘Lei de Juramidam’, portanto, toda conduta posterior que associou o uso do

daime  com maconha,  cocaína e  afins,  foi  contrária  aos princípios do mestre fundador,  de

modo  que,  de  acordo  com todos  estes  preceitos  aqui  expressos,  seria  tal-qualmente  uma

espécie  de «corrosão gradual» nas bases da linhagem e uma mácula ao próprio nome de

mestre Irineu. Os fundamentos, as bases e as premissas de conduta dos adeptos da Doutrina

foram lançados  pelo  ‘Mestre’ e  concatenados  por  José  Vieira,  todavia,  os  reflexos  destes

preceitos na posteridade da organização não foram por ele determinados.

Por  agora  vamos  percorrer  brevemente  os  parâmetros  de  outras  formas  de

organização  instituídas  pelo  Estatuto.  A começar  por  uma  nova  estrutura  administrativa,

formando o ‘Conselho Diretor’, responsável em manter a unidade doutrinária e ritualística da

tradição.  Eram os  cuidados finais  do  velho guerreiro  antes  de  sua viagem de descanso à

«terceira  margem  do  rio».  Desta  forma,  Irineu  pessoalmente  nomeou  uma  hierarquia

administrativa, determinando quem seria seu sucessor na ordem terrena da organização, pois,

ele  mesmo ocuparia  «eternamente»  o  posto  de  líder  espiritual,  conforme a  Rainha  Clara

determinou.  Veremos  com  melhor  acuidade  este  percurso,  mas  antes  exporei  a  estrutura

administrativa  do  Conselho  Superior,  dividido  em duas  instâncias:  a  primeira  de  caráter

espiritual e a segunda de caráter civil.
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O  ‘Estado-Maior’ ficava  mantido,  sendo  reformulado  com  o  ingresso  de  novos

integrantes, obedecendo ao antigo padrão de chegada à ‘Missão’ e a consequente entrega aos

compromissos do Trabalho. A última formação do ‘Estado-Maior’ estabelecida pelo mestre

Irineu conteve quinze membros e adotou a seguinte ordem, de acordo com as referências dos

relatos de Jairo Carioca:

Estado Maior – Segunda Formação

1º – Peregrina Gomes Serra
2º – Zulmira Gomes
3º – Percília Matos
4º – Lourdes Carioca
5º – Maria Zacarias
6º – Adália Grangeiro
7º – Leôncio Gomes da Silva
8º – Raimundo Gomes da Silva
9º – Raimundo Gonçalves
10º – Daniel Arcelino Serra
11º – Guilherme Gomes da Silva
12º – Francisco Grangeiro Filho
13º – Júlio Chaves Carioca
14º – Francisco Martins
15º – Luiz Mendes do Nascimento

O Estatuto confere longos Artigos à definição de todas as funções das instâncias de

poder, demonstrando o cuidado de mestre Irineu em deixar a Doutrina pronta para que depois

não houvesse disputas pelo poder ou mesmo conflitos na interpretação funcional dos cargos.

A nova estrutura começa a ser exposta no Capítulo XI – Composição Religiosa e Social, o

21ºArtigo define a estrutura do Conselho Superior:

Art.  21º – O Centro de Iluminação Cristã Luz Universal,  cuja estrutura se efetua

religiosa  e  social,  terá  por  órgãos  distintos:  a)  O  Conselho  Superior,  e  b)  O  Conselho

Comunitário, compondo-se o primeiro dos titulares: I. Mestre Imperador; II. Mestre Imediato;

III.  Conselheiro;  IV.  Conciliares,  estes  nas  categorias  de  provectos,  noviços,  leigos,

beneméritos e beneméritos provectos.

No  alto  do  comando  está  o  posto  do  Mestre  Imperador  Juramidam,  ocupado

eternamente pelo senhor Raimundo Irineu Serra – uma interessante distinção dos diferentes

graus de poder e manifestação: o mestre na ‘esfera divina’ e o homem na ‘esfera terrena’,

também como presidente do Centro no Conselho Comunitário. Os Capítulos seguintes (XXII

e XXIII) manifestam a concepção atribuída ao Mestre Imperador em “Títulos e Deveres”

(Art. 21) e “Atribuições e Direitos” (Art. 22). Na ordem dos preceitos, o Mestre Imperador
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“investido de poder discricionário” terá por títulos e deveres: a) Um passado digno, pleno de

méritos espirituais a que façam jus a honrabilidade; b) Primar com a irmandade pelos deveres

pátrios,  em  resguardo  à  Constituição  Brasileira  e  às  leis  vigentes;  c)  Ter  as  Sagradas

Escrituras e a Luz do Daime por princípios cristãos de seu apostolado, pelos quais exerça a

plenitude e a fidelidade de suas funções.

Assim «reza o Estatuto», assim reza a Lei de Juramidam: mestre Irineu é o Mestre

Imperador, “ambos”: portadores de um passado digno e senhores de um apostolado cristão à

«Luz do Daime» e das «Sagradas Escrituras». Ainda, “ambos” têm ao mesmo tempo o dever

pátrio de resguardar a Constituição Brasileira. Logo, haveria no intertexto desta pronúncia um

princípio  de  pensamento  democrático  em meio  aos  anos  de  chumbo da  ditadura  militar?

Mesmo se contrapondo aos movimentos considerados subversivos, a identidade que Irineu

manifestaria no Estatuto, seria de uma sociedade regida pela ordem constitucional, portanto,

moderada e ponderada: mui diferente da prática política de seus aliados da ARENA.

Ainda  no  mesmo  Artigo,  outros  deveres  do  Imperador  são  arrolados  pelo  único

parágrafo existente, a começar pelo caráter vitalício de seu comando, o acompanhamento da

“elevação espiritual da irmandade”, a autoridade com o sacramento do daime e sua jurisdição

sobre a entidade formalizada no Acre. Bem como, àquela que estava em formação na cidade

de Porto Velho, Rondônia. Entretanto, será no Artigo seguinte a apresentação detalhada de

todas as atribuições e direitos do Mestre Imperador, num rol de treze itens (alínea “a” à “m” –

contando com a alínea “k”), que versam desde a aplicação de medidas disciplinares “quando

lhe  parecerem  viáveis”.  Até  o  agraciamento  pessoal  com  os  “distintivos  e  símbolos  da

entidade”  ou  outros  direitos  não  previstos  no  Estatuto,  sopesando também as  normas  de

consultas  e  deliberações  sobre  projetos,  abstenção  de  contribuição  financeira  à  entidade,

auxílio  financeiro  para  o  provimento  do  “Santo  Daime”181,  nomeação  de  representantes

perante as “igrejas cristãs” em solenidades, conclaves e afins, nomeação ou destituição dos

membros  titulares  dos  Conselhos  Superior  e  Comunitário.  Sobretudo,  “Salvaguardar  a

Entidade ante as heresias e falsos princípios que exprobam a Bendita Virgem, as Sagradas

Escrituras,  a  Ss.  Trindade  e  os  fundamentos  especificamente  cristãos”.  O  panorama  da

181 Aqui já aparece a expressão, que, conforme arrolei em narrativas anteriores, a esta época já seria uma expres-
são popular corrente associada ao “Alto Santo” e “Daime”, de modo que tenho como hipótese a influência de
José Vieira nesta questão, tal  como este tenha exercido em tantas outras. Salutarmente,  reitero que nenhum
dos(as) pioneiros(as) tenha registrado um testemunho/relato/depoimento de que mestre Irineu tenha sido visto,
pessoalmente, referindo-se à bebida de sua liturgia enquanto “Santo Daime”. Igualmente, as chamadas ‘linhas do
Alto Santo’ fazem uso da expressão “Daime”, incluindo o CICLU originário (problemática retomada e aprofun-
dada na Trama Final). Faço estes apontamentos devido à homogeneização equivocada, como todas homogenei -
zações o são, do termo “Santo Daime” ter sido usado pela intelectualidade, acadêmica e jornalística, como “pa-
drão” para todas as vertentes daimistas, o que faz-se como um desserviço ao conhecimento, justo por anular e in-
visibilizar aquelas que não seguem as correntes midiáticas, consideradas hegemônicas.
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espiritualidade cristã esteve a todo instante sob uma prova de fogo, seja na caminhada do

agente histórico fundador da tradição ou na exposição dos preceitos que deveriam se eternizar

na lei.

Os  postos  inferiores  de  comando  dos  Conselhos  Superior  e  Comunitário  serão

exaustivamente  expostos  pelo  Estatuto,  num rol  de  inúmeros  Artigos,  Alíneas,  Incisos  e

Parágrafos,  demonstrando  claramente  os  cuidados  de  Irineu  em definir  objetivamente  as

funções  e  atribuições  de  todos  –  dever  cautelosamente  cumprido  por  José  Vieira  sob  as

orientações do líder. Cada letra esteve sob a rigorosa avaliação do mestre fundador e sempre

submetida  à  sua  aprovação,  conhecedor  de  seu  rebanho,  o  pastor  compreendia  que  não

poderia deixar brechas à guerra de poder que tantas decepções já haviam afligido seu coração,

eram seus esforços para evitar uma provável divisão da comunidade… que espiritualmente

via  nos  horizontes  do tempo.  No presente  trabalho,  apresentarei  os  aspectos  centrais  que

elucidam os elementos identitários da tradição, sem adentrar em todo o rol de normatizações e

atribuições.

O Estatuto  define  as  atribuições  do  Mestre  Imediato  no  24º  Artigo,  inicialmente

proclama-se  que  este  deve  ser  “possuidor  de  virtudes  e  vida  exemplar”  para  zelar  pelas

normas estatutárias e preceitos espirituais conforme orientado pelo Mestre Imperador, sem

jamais alterar nenhum item do que foi transmitido em vida, cuidando da administração geral

do Centro e da condução dos rituais dentro dos preceitos cristãos. São doze alíneas, inúmeros

incisos e parágrafos arrolados na definição das incumbências do Mestre Imediato, ressaltamos

o II Inciso da Alínea “d” no referido Artigo, por declarar que este terá por dever “Abrigar os

egressos  de entidades  congêneres,  cujo  desligamento esteja  plenamente consumado e que

busquem se evoluir através dos princípios cristãos exalados pela entidade”. Se este item foi

abertamente incluído na ordem do Estatuto, presumimos que já havia, na realidade dos anos

60, circunstâncias entre as entidades ayahuasqueiras que iam além das relações de compadrio,

uma vez que o Mestre Imediato deveria abrigar membros egrégios de outras vertentes que já

haviam  consumado  seu  desligamento,  desde  que  estes  buscassem  “evoluir  através  dos

princípios cristãos exaltados pela entidade” – uma crítica à conduta de outras entidades? Não

sabemos ao certo, entretanto numa carta de José Vieira ao mestre Irineu em 1970, há a citação

de que em Porto Velho a entidade daimista  havia abrigado um membro egresso de outra

instituição, a União do Vegetal.

Numa passagem seguinte do Artigo, o Estatuto delega o dever ao Mestre Imediato de

“Incentivar  à  lealdade,  ao  congraçamento  e  à  fraternidade,  inflectindo  o  separatismo  e

preconceitos doutrinários, racistas ou de cor, para o bem comum e a salubridade espiritual da
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unidade”. Seria este um apontamento de indícios a algum tema divergente entre as entidades

de comunhão da ayahuasca? Se sim, remontar o caminho perdido no labirinto da experiência

não é um ofício fácil… para tanto, dedico anos a pesquisa a fim de reconstituir as tramas

históricas  de  fundação  e  formação  das  tradições  ayahuasqueiras  do  Brasil.  Seguindo  os

pequenos  indícios  no  labirinto  da  história,  posteriormente  me deparei  com o Estatuto  de

mestre Irineu, que declara ser missão permanente de seu sucessor, a propugnar contrariamente

sobre “o separatismo e preconceitos doutrinários, racistas ou de cor”182.

A respeito  da  formação  do Conselho  Superior,  os  registros  históricos  da  Ata  de

Fundação declaram que o mestre Imediato nomeado foi o senhor Leôncio Gomes da Silva,

sendo ele o sucessor de mestre Irineu na administração e condução dos Trabalhos, ocupando a

direção entre 1971 e 1981, até que os ventos do destino assopraram em sua face o hálito da

vida eterna. O Conselheiro nomeado foi o senhor José Francisco das Neves, um dos antigos

pioneiros, obviamente esta escolha ocorreu devido à sua experiência e sabedoria, no entanto,

não sabemos as  razões  que impediram mestre  Irineu de nomeá-lo Mestre  Imediato e  seu

sucessor.

O  Estatuto  no  25º  Artigo  define  a  atribuição  central  do  Conselheiro  dentro  dos

parâmetros da liturgia bíblica: a) “Na forma expressa em Ti 1:4-6 e 3:13-18, Rom 12:7-8, 1Pe

2:13-15 e 2Pe 1:5-10, cujos apanágios tenham reflexos para a comunidade”: um conselheiro

cuja  autoridade  se  sobressaia  perante  a  comunidade,  por  sua  conduta  ilibada  de  homem

religioso e probo. A alínea “a” indica toda a concepção de constituição do Conselheiro, outros

treze itens serão arrolados delimitando diretamente as funções; atuando como mediador entre

as instâncias de poder da entidade e também entre os membros da comunidade, a alínea “f”

apresenta o âmago de sua responsabilidade: “Ajudando a contornar as dissensões, digressões

invectivas  e  dislates  que  por  acaso  se  façam  internamente,  ou  venha  a  Entidade  a  se

defrontar”. O Conselho Superior, enquanto órgão soberano de poder da esfera espiritual teria,

além de tudo, o propósito de atuar como fonte de unidade. Abaixo dos três primeiros postos,

apresentava-se a Classe dos Conciliares composta por prováveis “notáveis” da comunidade,

tal  como  a  denominação  expressa,  estes  membros  eram  responsáveis  pela  conciliação,

espécies  de “juízes  de  paz”  numa comunidade marcada  por  conflitos  e  desavenças  – um

182 Teria, em Porto Velho, os discípulos de Juramidam observado alguma destas concepções/práticas na doutrina
ou entre adeptos da União do Vegetal? Questões que levanto à reflexão a partir de outras pesquisas que envol-
vem alguns destes aspectos, justo com esta referida vertente; os resultados a partir de fontes primárias que levan-
tei da União do Vegetal, são registrados no referido trabalho de minha autoria: Capítulo VI (p. 361-475), dedica -
do em exclusividade à história da ‘linha raiz’ fundada por José Gabriel da Costa em Porto Velho, por volta dos
anos de 1961 e 1964 (Borges, 2012).
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esforço  final  de  Irineu  Serra  em  tentar  deixar  sedimentada  uma  instância  em  busca  da

harmonia…?

O 26º Artigo fundamenta a formação desta categoria de dirigentes com a distinta

ordem: I – Provectos: “os filiados cuja elevação e discernimento das visões corram de par

com os  das  Sagradas  Escrituras  e  conhecimentos  teológicos  da  doutrina  cristã  e  demais

princípios exarados”; II – Noviços: “os que mesmo radicados ao Centro não possam ainda

aferir os títulos cabíveis apenas aos primeiros”; III – Leigos: “os que, mesmo radicados ao

Centro, seus graus estejam em desnível com os provectos, sendo desobrigados de afinidades e

deveres que só aos primeiros e segundos comportarão”; IV – Beneméritos: “os que durante 10

anos prestarem ao Centro serviços relevantes, ou que de uma só vez contribuírem com vultosa

importância  para  a  Entidade,  cuja  abnegação  e  altruísmo possam superar  as  deficiências

comuns”;  V –  Beneméritos  Provectos:  “os  que  pelos  requisitos  prescritos  possam reunir

ambos esses títulos”.  Optei  em trazer  o  texto literal  do Estatuto,  pelo esforço de registro

histórico e documentação destas informações.

Na  Classe  dos  Conciliares,  duas  distintas  ordens  se  formaram  numa  hierarquia

espiritual: primeiro, os provectos e beneméritos na condição de membros de conceito elevado

e conhecimento doutrinário, capazes de apresentar apurado discernimento na interpretação das

visões sagradas do Daime à luz da teologia cristã, conforme declara o próprio Estatuto, além

de relevantes serviços prestados à comunidade por um montante considerável de tempo. Em

segundo plano,  apresenta-se a ordem dos noviços e  leigos,  membros responsáveis,  porém

ainda  sem a  instrução  e  o  discernimento  na  interpretação  das  visões  espirituais,  atuando

também  como  líderes  comunitários,  mas  sem  as  responsabilidades  e  autoridades  dos

primeiros.

Destaca-se nos registros da comunidade, que uma única pessoa foi classificada como

‘Membro Benemérito-Provecto’: a saudosa professora e narradora, Percília Matos da Silva,

nomeada pelo mestre Irineu também na condição de Zeladora Eterna da Doutrina e Gerente-

Geral do Hinário. A plena formação do Conselho Superior à época de fundação do CICLU

obedeceu à seguinte composição, de acordo com os registros da Ata de Fundação:

CONSELHO SUPERIOR:

MESTRE IMPERADOR: Raimundo Irineu Serra;
MESTRE IMEDIATO: Leôncio Gomes da Silva;
CONSELHEIRO: José Francisco das Neves;

MEMBROS CONCILIARES

CLASSE DE PROVECTOS: Antônio José Rodrigues;
CLASSE DE NOVIÇOS: José Lima da Silva;



276

CLASSE DE LEIGOS: Luiz Mendes do Nascimento;
CLASSE BENEMÉRITO: Emílio Furtado Mendonça;

MEMBRO BENEMÉRITO – PROVECTO
Percília Matos da Silva;183

Conforme  José  Vieira  expressou  seu  trabalho,  atendendo  o  chamado  de  mestre

Irineu, uma extensa lista de funções e atribuições aos membros da Classe de Conciliares do

Conselho Superior foi designada. O 27º Artigo define o princípio da ordem: “Constituindo

cada membro um soldado das  milícias  cristãs  (1Tmt 7:3-4),  deverão todos reger-se pelas

seguintes normas exaradas”: seria uma milícia cristã em formação, cumprindo, nas fronteiras

da Floresta Amazônica, os desígnios da Rainha pelas visões do Mestre Imperador Juramidam?

Preceitos  fortes  e  de  fortes  impactos  na  estrutura  da  ordem  daimista,  padrões  rígidos,

inclusive, à interpretação das visões advindas com a ayahuasca, de origem indígena e cabocla,

mas, agora, sobre os preceitos das escrituras canônicas do cristianismo romano. Paradoxos

que imprimem na realidade vivida, a marca de «Verdade» daquela experiência. Paradoxos não

apenas de uma comunidade, mas de toda uma humanidade aflita em busca de respostas para o

sentido  da  vida,  conforme  a  história  se  apresentara,  seria  por  esta  manifestação  de

espiritualidade a transposição da «bebida sagrada» ao “mundo cristão” pela doutrina de um

mensageiro considerado divino, nascido no interior do Maranhão! Uma história espetacular

que  merece  em  muito  ser  contada  às  novas  gerações,  sem  nos  prendermos  a  embates

dogmáticos  de  qualquer  matiz:  identifico  a  beleza  das  mais  belas  flores  nos  mais  áridos

desertos, sem também, me furtar à responsabilidade de reflexão. Novamente me deparo com

um dilema em tão singular experiência, pois, se as visões deveriam ser submetidas à lógica da

liturgia cristã dos evangelhos canônicos, indago qual espaço haveria nesta distinta irmandade,

aos herdeiros indígenas? Aos xamãs de Tiahuanaco e Puma Punko…, ou de Cuzco e Machu-

Pichu…, ou do rio Valpués…, ou mesmo da floresta vizinha ao Alto da Santa Cruz?

Alguma  oportunidade  haveria  dos  antigos  ribeirinhos  ainda  professarem  suas

tradições caboclas no rito daimista ou haveriam de esquecer o legado dos ancestrais e assim se

converter à nova revelação fundamentada nos preceitos considerados divinos da Bíblia do

Vaticano? São questões importantes à reflexão, sem juízo de valor ou valoração religiosa,

apenas  uma indagação de  cunho  social  e  cultural  em respeito  à  diversidade  da  condição

humana, em respeito à «Diferença». O legado da tradição de mestre Irineu é inegável: com a

183 Obs.: Mantive a pontuação e distinção em letras maiúsculas da grafia, tal e qual, o registro se faz, apenas
acresci o tom em negrito para realçar a divisão de ordens; à apreciação e instrução do professor-orientador e da
Banca Examinadora sobre qual metodologia adotar: manter o registro gráfico do documento retirando o tom em
negrito, adaptá-lo à formatação padrão acadêmica, estabelecida no Brasil pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT – CNPJ: 33.402.892/0002-97 de 14/09/1971), ou, quiça, outra adaptação…
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transformação de sua vida, a ayahuasca também viveu uma profunda transformação em sua

existência,  porquanto,  meu  compromisso  é  investigar  a  trama  histórica  no  caráter  mais

profundo possível, inclusive com suas contradições e seus paradoxos.

Sobre o caráter das revelações e visões, o 27º Artigo instrui diretamente os discípulos

sobre os procedimentos de interpretação e testemunhos, quando assim ordenado pelo Mestre

Imperador,  declarando  na  alínea  “q”  que  os  testemunhos  devem “Ater-se  à  projeção  das

visões ou mirações,  e  quando o mestre  ordenar  expender  testemunhos fiéis  e  verdadeiros

daquilo que os cenários façam expor, e do quanto a verdade impõe não se negar, diminuir ou

acrescer ao que emergir, para exame, estudo e prática da fé cristã”. A palavra verdadeira da

experiência deve vir para exame, estudo e prática da fé cristã, sendo que no Parágrafo Único

da referida alínea, determina-se que caso seja verificada alguma “inexatidão de qualquer teor”

sobre as visões, a conduta “implicará em corretivo, que vai da suspensão do ‘Daime’ para o

infrator  de  1  a  6  meses  conforme  o  caso”.  Em  caso  de  uma  experiência  abstrata  e

suprassensível, como determinar a “inexatidão” de uma visão espiritual? Qual parâmetro para

a aplicação desta “lei”…? Somente pelo corolário da Doutrina! Aos leigos, ainda foi vedado

pelo mesmo Artigo,  o direito  de dialogar com “circunstantes  ou estranhos em matéria de

caráter  teológico,  mirações  ou  outro  gênero  que  envolva  conhecimento  e  raciocínio  em

profundidade”. Logo, em toda estrutura da organização, constata-se que a experiência interior

deveria ser dirigida e moldada pela diretriz da moral da comunidade, desde o princípio da

revelação ao Mestre Imperador, aos preceitos vigentes na mentalidade dos dirigentes, uma vez

que a direção da comunidade havia sido repartida entre os notáveis, que no passado também

ocuparam os postos de alta patente no batalhão de Juramidam.

O Conselho Comunitário representava a esfera “terrena”, ou civil, com a função clara

de respeitar as deliberações e orientações do Conselho Superior, sendo delegado por Irineu à

responsabilidade de administração e ensino da doutrina transmitida por ele, sem que houvesse

nenhuma alteração, seja de princípios ou ritualística.  A nova estrutura que começou a ser

delimitada no Capítulo XI terá agora no Capítulo XVII, sua conclusão com a fundamentação

do Conselho Comunitário e suas funções: o 28º Artigo expõe a hierarquia e atribuições do

órgão inferior de comando:

CAPÍTULO XVII

Conselho  Comunitário  e  suas  Funções  Art.  28º  –  I  Se  constitui  este  dos  principais
complementares: Dignitário, II Presidente, III. Monitor, e tem por complementares: IV
Gestor, V Secretário, VI Tesoureiro, VII Zelador.
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Pelo viés prescrito, os “principais complementares” do Conselho Comunitário, eram

o  Dignitário,  o  Presidente  e  o  Monitor,  contudo,  neste  ponto,  o  Estatuto  não  apresenta

definição específica sobre as atribuições de cada uma dessas funções, tampouco tenho ciência

de outras fontes que possam elucidar a questão. Por ora, saliento que num rol de dez alíneas,

as funções são apresentadas em conjunto aos três postos, a começar pelos seguintes deveres:

a) “Assumir a alçada do 1º Conselho, sempre que oportuno, objetivando sua plataforma e

meta”; b) “Arguir as conveniências, faltas e incidências, de caráter social ou equivalente, a

que  possam  incidir  seus  subalternos,  tudo  fazendo  ao  seu  alcance  para  as  mesmas  não

tomarem maior  curso”;  c)  “Executar  o  presente  Estatuto,  as  leis  e  os  atos  oriundos  dos

poderes públicos”.

Acerca  da  constituição  do  Conselho  Comunitário,  me  deparei  na  pesquisa  com

alguns desafios  nada saborosos.  Diferentes versões são apresentadas  ao mesmo fato,  isto,

penso que seja devido ao conflito posterior à morte do fundador que levou à divisão do “Alto

Santo” e formação de dissidências. Conflito conhecido como o “Cisma do Daime”: velhas

polêmicas  que  levaram  a  disputa  pela  sucessão  e  legitimidade  aos  tribunais.  Portanto,

esclareço que trabalho com as referências expressas na Ata de Fundação, redigida e assinada

pelo senhor João Rodrigues Facundes e demais membros já correlacionados, sob a tutela de

Raimundo Irineu  Serra.  Pela  ordem do Estatuto,  o  Dignitário  é  o  posto da  mais  elevada

graduação honorífica na organização, por estes méritos, novamente, somente ao mestre Irineu

seria conferida tamanha honraria. O Presidente nomeado foi seu sobrinho vindo do Maranhão,

Daniel Arcelino Serra, pessoa de confiança e laços mútuos de afeto e respeito, ideal para uma

possível sucessão futura, quando até mesmo Leôncio Gomes se ausentasse em definitivo do

plano material.  Todavia,  o desenrolar  dessa história  será conturbado no tempo por vir.  O

Monitor nomeado foi Francisco Grangeiro Filho, antigo discípulo e homem fiel aos preceitos

da tradição.

De acordo com a Alínea “a” do 28º Artigo, a função central da direção do Conselho

Comunitário era “assumir a alçada do 1º Conselho, sempre que oportuno, objetivando sua

plataforma  e  meta”.  Outras  funções  atribuídas  ao  tríplice  comando  variavam  em  temas,

sobressaindo aspectos administrativos e sociais: representação pública, oneração de títulos,

divulgação, publicidade e propaganda (alíneas “c”, “d”, “e” e “f”). Aos aspectos doutrinários,

ressalvo as alíneas: g) “Contrair obrigações morais, firmando e resgatando seus compromissos

assumidos”;  h)  “Escandir  seus  limites,  comprovar  sua  idoneidade,  autenticidade  e

paradigmas”. A Alínea “j” trata um tema financeiro que será abordado posteriormente. Os

demais  membros  do  Conselho  Comunitário  tiveram  suas  funções  e  atribuições,
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especificamente definidas pelas letras da lei estatutária, qualquer interpretação diferente na

posteridade não condiz com os preceitos estabelecidos pelo mestre fundador:

Art.  29º  –  Ao Gestor  compete  administrar  os  bens móveis  e  imóveis  da  Entidade,  a
fiscalização das obras que venha ela a realizar, e se incumbir da obtenção dos vegetais do
“Santo Daime” e correlatos: § único – Semestralmente prestar contas de despesas, gastos,
saldos, aplicações e recebimentos passados pelo seu controle.

Art. 30º – Ao Secretário é seu mister tomar conhecimento da afluência ao Centro, das
matérias  administrativas  que  escapem  à  alçada  do  Gestor,  tais  como  a  biblioteca,
discoteca, e proceder às atas para assiná-las juntamente com o Monitor e o Presidente:

§  único  –  Revezar-se  com estes  quando  necessário,  nos  ocasionais  impedimentos,  e
executar as notificações, recibos, quitações, provas e vistas às matérias de caráter externo,
e colaborar com o Tesoureiro nas anotações, relatórios e afins.

Art.  31º  –  Ao  Tesoureiro,  cumpre  receber  as  contribuições,  donativos,  óbulos  e
mensalidades  dos  contribuintes  ao  “Santo  Daime”,  mediante  recibos  conforme
modalidade e afinidade do usuário:

§ 1º – Trimestralmente, apresentar a relação dos afiliados quites e não quites, efetuar a
cobrança, o recebimento, a receita e as despesas, registrar os gastos, os saldos e afins
passados pelo seu controle;

§ 2º – Controlar as fichas de assistência ao trabalho e registrar a frequência das pessoas
nas sessões.

Art.  32º  – Ao Zelador,  cumpre zelar  e por em ordem o ambiente,  os acessórios e as
dependências do templo.

Sem meias palavras, cada qual em sua função. Novamente optei por expor o Estatuto

na íntegra dos artigos referentes ao tema. Ainda neste trabalho voltarei a este tópico (Trama

Final), com uma análise a respeito da sucessão à Presidência após o falecimento de Leôncio

Gomes. Por tal perspectiva, busco desde já registrar e apresentar a delimitação exata de cada

posto, como o Gestor, responsável pela administração dos bens móveis e imóveis, além da

obtenção  dos  vegetais  da  bebida  sacramental.  O  Secretário,  responsável  em  tomar

conhecimento do Centro nas matérias administrativas, tais como a biblioteca e discoteca, além

de provir às atas e assiná-las juntamente do Monitor e Presidente. O Tesoureiro, responsável

em receber as mensalidades, contribuições, donativos e óbolos (doações), além de apresentar

a relação de afiliados quites e não quites, e também controlar a cada Trabalho com o Daime,

as fichas de assistência  e  a frequência das pessoas.  O Zelador,  responsável  em cuidar do

templo de rituais, pondo em ordem o ambiente e os acessórios: função primordial para o bom

andamento de todos os Trabalhos. A seguir, apresento a composição do Conselho Comunitário

de acordo com a referência  já  mencionada da Ata de Fundação do Centro de Iluminação

Cristã Luz Universal – CICLU:
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CONSELHO COMUNITÁRIO:

DIGNITÁRIO: Raimundo Irineu Serra;
PRESIDENTE: Daniel Arcelino Serra;
MONITOR: Francisco Grangeiro Filho;
GESTOR – João Gualberto Serra;
SECRETÁRIO – João Rodrigues Facundes;
TESOUREIRO – Peregrina Gomes Serra;
ZELADOR – Júlio Chaves Carioca;

Muita água ainda haveria de correr pelos rios da vida. O empenho de mestre Irineu

em deixar a ordem estabelecida dentro da entidade nascente virá a ser invalidado pouco tempo

após sua partida com o “Cisma do Daime”. O que levou à desagregação de toda a estrutura

administrativa  e  de  comando,  seja  do  próprio  ‘Estado-Maior’,  do  Conselho  Superior  ou

Conselho Comunitário. Houve nove anos de certo apaziguamento dos ânimos após o luto no

Alto Santo, justamente, os anos de comando do senhor Leôncio Gomes. Entretanto, em 1981,

a  comunidade entrou  numa guerra  tão  acirrada  pelo  poder,  que levou à  desagregação da

própria entidade e da comunidade. Os caminhos seguintes foram traçados por uma série de

disputas judiciais que giraram em torno da posse dos documentos deste Estatuto e a respeito

da autenticidade da liderança em assumir a presidência. Conforme já elucidado, tratarei este

ponto  no  estudo específico  da  Trama Final,  por  ora,  ainda  tenho algumas  observações  a

respeito do Estatuto a apresentar.

Os Artigos finais ainda versarão sobre moral, costumes e crenças, mas também, sobre

a administração financeira e a criação da Caixa Econômica de Previdência Eclética – CEPE:

órgão de assistência econômica aos membros associados e de investimento financeiro, com

existência jurídica no Banacre (Banco do Acre) a partir do registro da entidade jurídica. Os

membros  da  comunidade  espiritual,  para  tornarem-se  associados,  deveriam  preencher  os

critérios: iniciar com o montante mínimo de dez (10) mil cruzeiros integrais (CR$10.000,00);

ou iniciar em cotas máximas com limite indefinido e lançar mensalmente as cotas referentes

ao montante inicial, com o direito de resgatar os valores de empréstimos com juros máximos

de cinco por cento (5%) após a fase primária de três anos, isto, se os fundos do consórcio

fossem superiores a três (03) milhões de cruzeiros (CR$3.000.000,00) – Art. 34º, alíneas “a”,

“b” e “c”.

Além dos objetivos de investimento financeiro, outra função da Caixa Econômica

seria gerar assistência às entidades daimistas de Rio Branco e Porto Velho, e também aos

membros  associados  na  forma de  empréstimos,  de acordo com os  critérios  arrolados  nos

demais Artigos do CAPÍTULO XVIII. Outros membros não filiados ao CICLU poderiam se
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associar  ao consórcio,  desde que se constituísse em «pessoa  idônea»,  gozando assim dos

benefícios a todos os membros, bem como das responsabilidades. Ao consorciado que “no

curso de suas emissões, houver legado ao Centro importância equivalente a trezentos (300)

mil cruzeiros”, será agraciado com o “distintivo máximo da Ordem (a cruz com a aliança e as

correntes), e gozará de imunidades que ficarão a critério do Conselho Superior” (Artigos 43º e

44º).

Por fim, a partir do Capítulo XIX, o Estatuto definirá as “Atribuições e Direitos de

todos”, ressalvando as «obrigações morais» perante os preceitos religiosos, os deveres cívicos

perante a pátria e a preservação dos valores doutrinários e ritualísticos da ‘Missão’. Destaca-

se no Capítulo XX, as “Qualidades e Títulos Requeridos à Filiação”. Além dos princípios de

«boa índole» e «respeito à doutrina cristã», o primeiro critério era do candidato não exercer

ou ter exercido ações subversivas ou criminosas (Art. 48º, Alínea “a”): novamente um pouco

da  visão  de  mundo  do  homem apoiador  da  ARENA manifesta-se  na  Doutrina  de  Nossa

Senhora da Conceição, a Rainha da Floresta. Ou seriam as contingências do momento que

levaram José Vieira a impugnar o ingresso de elementos subversivos à comunidade? Uma vez

que esta  concepção política se refere à  ideais revolucionários de transformação social  em

junção  a  condutas  perturbadoras  da  ordem  pública  –  identifico  os  reflexos  do  período

histórico da Guerra Fria e Ditadura Civil-Militar do Brasil e América do Sul (com exceção da

Venezuela,  todo subcontinente esteve sob as armas do Projeto Condor neste período).  No

tocante ao passado dos candidatos à ‘Missão’, cabe apenas a reflexão pessoal de cada um

sobre o direito de arrependimento e recomeço. Caberia a cada partícipe das tramas, o juízo se

os mesmos seriam integrados à comunidade ou ficariam excluídos em caráter permanente… A

conduta  de  mestre  Irineu  sempre  foi  de  um  líder  generoso,  conforme  expresso  naquele

episódio da Escola Cruzeiro, em que ele orienta o Inspetor a acolher o estudante atrasado.

Contudo, não há dúvidas que fora um líder severo quanto à insistência nas ações que sua

moral  julgava  e  sentenciava  como  «degradantes»  e  «aviltantes»  à  dignidade  da  pessoa

humana.

Último Capítulo: XXII – “Disposições Finais”. Diretrizes, critérios de punição aos

infratores  da  Lei  de  Juramidam  e  afirmação do campo doutrinário  num rol  de  dezesseis

Artigos:  os  pontos  centrais  se  convergem  na  normatização  da  ordem  e  afirmação  da

hierarquia, com ênfase à supremacia do Mestre Imperador. O 51º Artigo define que para o

filiado  permanecer  membro  da  «milícia  cristã»,  deverá  manter  “os  requisitos  que  o

capacitaram a seu ingresso, pautando-se pelos princípios que a Direção imprimir ao curso de

seu estágio”, agindo contrário a este preceito, seria o infrator passível de repreensão oral ou
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escrita, suspensão dos direitos, incluindo a comunhão do Daime, suspensão das funções ou

cargos, eliminação por tempo indefinido e denúncia às autoridades para exemplar punição

(Art. 57).

O Artigo seguinte determina que o titular de alguma função ou cargo, poderá ser

suspenso por cerca de um ano se seu desempenho for “atentatório aos princípios da Entidade,

ou que sem razão plausível deixar de comparecer a 3 sessões seguidas, ou ainda que em seus

impulsos se opuser às diretrizes legalmente constituídas” (Art. 58); como consequência os

familiares do infrator poderiam receber penalidades menores no decurso da punição. Qualquer

ofensa à dignidade ou brio de qualquer membro da entidade, com destaque para os postos do

Mestre  Imperador  e  Mestre  Imediato,  se  constituiria  como falta  grave  no âmbito  interno.

Externamente o mesmo critério se expande às autoridades civis, religiosas e militares. Nestes

casos, a penalidade seria de suspensão da comunhão do daime no período de um a seis meses,

“conforme  a  honorabilidade  do  ofendido  e  o  caráter  ofensivo  arrazoado”.  Em  casos  de

reincidências, o prazo seria duplicado, porém se no primeiro caso o infrator postulasse por

alternativa à suspensão do Daime, a punição poderia ser substituída por multa variante entre

10 a 30 mil cruzeiros (Art.  59). O respeito às “autoridades públicas” é definido por estes

meios  no Estatuto,  incluindo,  a  isenção de qualquer  contribuição  financeira  caso  viessem

participar de algum Trabalho com o daime, uma vez outras pessoas não filiadas ao CICLU

deveriam  contribuir  com  “donativo  mínimo  para  provimento  ao  referido  veículo  de

iluminação”  (Art.  55),  enquanto  os  filiados  teriam  o  dever  de  quitar  a  mensalidade

pontualmente.

A última infração e penalidade que o Estatuto delimita, versam sobre a transmissão

de preceitos  doutrinários  (identificados como “comunicações astrais”) às  pessoas  que não

integravam os quadros do Centro, os «profanos»184:

Art. 60º – É passível de pena quem ostensivamente transmitir a estranhos profanos as
comunicações astrais recebidas, expondo-as à frivolidade e à execração:

§ único – A penalidade no caso varia de 1 a 3 meses de suspensão do veículo divino, ou
multa de 5 a 15 mil cruzeiros.

Os  profanos  seriam  os  “não  iniciados”  nos  mistérios  da  tradição:  desvelar  os

segredos  da  Doutrina  expondo-as  à  frivolidade  e  à  execração  seria  uma  infração  grave!

Punida  com  a  suspensão  da  comunhão  do  daime  ou  multa  financeira.  À  conclusão  do

Estatuto, o lema da entidade é manifesto pelo trinômio «Cristo-Pátria-Legalismo»: valores e

184 Uma terminologia usual entre as Potências Maçônicas em âmbito mundial acerca dos não-membros, os «pro-
fanos».
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representações de amplo aspecto histórico e cultural.  Juntamente a estes princípios,  o 63º

Artigo define o estandarte do Centro, “cujos símbolos nas 3 cores (verde, branco e cinza),

dimensionados em retângulo de 80x170 aproximadamente, evocam a natureza, os céus e a

matéria, contendo 2 triângulos cruzados no signo da estrela de Salomão, expressando o poder

material e o poder universal, nos quais a excelsa imagem de Cristo em corpo inteiro, sobre o

monograma  do  CICLU”.  Evocações  de  um  poder  universal,  transmigradas  na  realidade

terrena  da  cultura  brasileira,  novos  elementos  do ‘rito  de  comunhão da ayahuasca’ agora

registrados  em  cartório  e  regidos  por  uma  ordem  disciplinar  inspirada  por  um  líder

reverenciado no posto de Mestre Imperador: os caminhos de transposição da antiga tradição

da floresta ao mundo urbano estavam firmados e confirmados na letra da lei.
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TTRAMA RAMA FFINALINAL
“PISEI NA TERRA FRIA, NELA EU SENTI CALOR”

 1971

Eu não sinto fome. Eu não sinto nada.
O que eu sinto é não ter para quem entregar o meu trabalho. E saudades de vocês.

Eu sinto uma saudade tão grande de vocês que é isto que está me abatendo.

Mestre Irineu, Imperador Juramidam

As últimas pegadas do Velho Juramidam no “mundo de ilusões”

Uma das  últimas  ações  do  mestre  fundador  para  consolidar  a  tradição,  viria  na

abertura de “Pontos de Apoio ao Trabalho” em outros locais de Rio Branco, chamados de

“Pronto-Socorro”, cujo nome reflete a concepção da ação. Enquanto o Alto Santo permanecia

como a Sede Oficial da Doutrina,  alguns discípulos que gozavam da confiança do mestre

receberam autorização para realizar Trabalhos em suas próprias residências, no sentido de

“amparar  os  aflitos  e  necessitado”,  tal  qual  um  pronto-socorro  médico  existe  em  sua

funcionalidade.  Todavia,  por  esta  pesquisa  não  alcancei  o  êxito  de  conceber  todas  as

circunstâncias que acompanharam a decisão de abertura destas “unidades de trabalho”, como

declara Jairo Carioca. Além do Centro Eclético e Correntes da Luz Universal (CECLU) que

estava em fundação na cidade de Porto Velho, e na própria capital  acreana, mestre Irineu

autorizava  uma  forma  de  expansão  da  linhagem.  Mesmo  que  limitada  aos  Trabalhos  de

Concentração nos dias 15 e 30 de cada mês, o fato já representava os sinais de mudança na

formulação da organização: o que antes era restrito unicamente ao comando por sua própria

pessoa, agora era assistido por outros líderes – formados em sua doutrina, mas cada qual com

suas próprias experiências.

Se acaso mestre Irineu já buscava “espalhar” parte do contingente, visando diminuir

focos  de  conflito  por  uma  convivência  pouco  animosa,  hoje  não  sabemos.  Os  registros

permanecidos na memória possível dos remanescentes, contam apenas que as dificuldades da

distância incentivaram o mestre a tomar tal decisão. Por certo, uma possibilidade plausível, no

entanto, estas mesmas distâncias já existiam antes, e nem por isso os discípulos propugnaram

a autonomia na condução de alguns Trabalhos. Esta mesma assertiva, parte de uma presunção,

pois analisando o contexto histórico, identifico somente que na altura dos acontecimentos da
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década de 60, mestre Irineu sentia a dor por não encontrar um sucessor capacitado a unificar

toda a irmandade. Logo, já em vida decidiu por confiar a alguns, o direito de conduzir os

referidos  Trabalhos  de  Concentração,  haja  vista  que  nestas  ocasiões,  após  realizarem  a

comunhão do Daime, os adeptos permaneceriam em silêncio por uma hora e meia, cantando

os ‘Hinos Novos’ para a finalização.

De outro modo,  isto  não seria  tarefa tão difícil  assim.  O fato central  repousa na

abertura que este fato representa: uma expansão do Trabalho em outros locais próximos à

Sede Oficial e ainda com o mestre em seus últimos dias de vida. Por estas assertivas em curso,

analiso primeiramente o fator de crescimento da tradição e a possível consolidação do ato de

fé,  por  outros  caminhos,  mestre  Irineu  poderia  ver  seu  legado implantado.  Os  discípulos

haviam aprendido com ele a preparar o Daime, dentro dos mistérios de sua inspiração, por

isso gozavam da confiança em conduzir parte dos ritos. Entretanto, em outra análise, ainda

hoje paira um questionamento que na época pode ter causado alguma polêmica: sendo estes

os  últimos  dias  de  vida  de  Irineu  Serra,  por  qual  razão  que  alguns  destes  discípulos  já

desejavam ficar longe do Imperador?

Nem todos aderiram ao projeto de abertura dos “Prontos-Socorros” [sic], este já foi

um primeiro sinal  de divisão entre  os membros do “batalhão”.  Entre  os que receberam a

autorização, estavam os antigos membros da ‘Equipe da Mata’, ou seja, os responsáveis pelo

‘Feitio do Daime’. Acompanhando esta relação, Jairo Carioca narra que o senhor Louredo,

Joaquim Baiano e um grupo da “Colônia Cinco Mil”, receberam esta permissão, começando

os Trabalhos nos dias de Concentração.

No Alto Santo, outras providências do Mestre Imperador iam desenhando o desfecho

de sua trajetória final na terra. Nos locais mais diferentes, como na Colônia Cinco Mil e na

casa do sr. Joaquim Baiano, o mestre Irineu mantinha o que os irmãos chamavam de Pronto

Socorro – uma unidade de trabalho que realizava encontros nas sessões de 15 e 30, em face

das dificuldades que existiam de locomoção desses irmãos para o Alto Santo. O sr. Louredo,

outro  antigo  seguidor  do  mestre  Irineu,  também mantinha  esse  tipo  de  trabalho  em sua

residência no bairro Vermelho (Rio Branco). Era dever dos responsáveis e membros dessas

unidades participar dos hinários oficiais na sede central do mestre Irineu.

A respeito do grupo da “Colônia Cinco Mil”, Jairo Carioca não cita nomes. Esclareço

que nesta mesma região se encontrava Wilson Carneiro, que já se destacava por ‘Trabalhos de

Cura’, ele chegou a abrir um dos “Prontos-Socorros” neste período, o que posteriormente se

consolidou enquanto umas das vertentes da linhagem, o “Centro e Pronto Socorro de Cura

Raimundo Irineu Serra”. No entanto, a “Colônia Cinco Mil” era liderada por Sebastião Mota
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de Melo, que foi o formulador da maior dissidência da vertente daimista, criando um rito em

que  se  acredita  que  a  cannabis  sativa  é  santificada  com  o  nome  de  “Santa  Maria”,

introduzindo seu uso em consórcio ao Daime.

Enfim…, sobre os caminhos desta expansão, identifico o gesto altaneiro de mestre

Irineu em ofertar o melhor que tinha em suas mãos, a benefício de quem ele acreditava ser seu

irmão. Pelas premissas da Lei de Juramidam, todos estavam alertados e avisados do rigor que

se deveriam ter, inclusive, a par da consolidação das normas pelo Estatuto, todos teriam que

responder perante os tribunais, caso algum preceito sacramental fosse quebrado, mesmo após

sua ausência, este era seu ideal, que a lei fosse eterna e conduzisse cada braço do Trabalho.

Sua doutrina estava implantada, sua ‘Missão’ realizada. Agora seria por cada um, o Trabalho

de execução. Ampliando sua esfera de ação, a Porto Velho chegaria o Daime com a força de

toda a magia da tradição, era o último movimento para consolidar a primeira expansão.

O CECLU recebeu todo o apoio de mestre Irineu para sua fundação e existência. De

forma gradual os discípulos de Porto Velho foram integrados à Doutrina e preparados para

cumprir  a ‘Missão’.  O estudo deste  tema é profundo e merece uma investigação própria,

percorrendo os caminhos da travessia humana dos fundadores, bem como de seus códigos

culturais  e  abstratos/sobrenaturais.  O  que  pode  ser  elucidado  nestas  breves  páginas,  diz

respeito à integração destes com a comunidade acreana, principalmente com o líder.

Conforme os caminhos que acabam-se de percorrer com a acuidade necessária, o

senhor José Viera desempenhou um trabalho intenso na consolidação do rito de comunhão do

Daime pelas vias da institucionalização, exercendo do mesmo modo, influência preponderante

na organização da comunidade em Porto Velho. No entanto, não será ele o líder do CECLU.

De acordo com os registros históricos amplamente documentados pelos precursores e ainda

concatenados por Jairo Carioca, a autoridade espiritual da nascente organização será Regino

Silva, o primeiro dentre todos do grupo a estabelecer contato e amizade com mestre Irineu.

Recebeu dele, as bênçãos para ser portador do daime à capital de Rondônia, isto, no final dos

anos 60.  Este líder começou seu Trabalho em Porto Velho na mesma época em que José

Gabriel da Costa estava por fundar a União do Vegetal, a terceira vertente considerada ‘linha

raiz’ da ayahuasca no Brasil.

Por caminhos diversos aos do ambiente político acreano, Regino Silva era egrégio de

uma militância política contra o governo militar da Ditadura. Acompanhando os relatos do

período, o mesmo chegou a ser preso devido às suas atividades políticas, fator que o levou a

ter doenças de variadas ordens, recebendo amparo do velho Juramidam. Reestabelecendo sua

saúde, foi justamente através dele que a ‘Tradição do Daime’ experimenta seu primeiro voo
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para além das fronteiras de Rio Branco… não muito distante, mas circunstancial! O mestre

fundador percebia uma necessidade de expansão naquele momento, ficando seu bastão em

Porto Velho, deste período sabemos apenas que se tratava do final de sua última década em

vida,  sem  especificar  o  ano  em questão.  Junto  de  Regino,  o  próprio  José  Vieira  se  fez

presente, e também Antônio Sapateiro, que se tornou o sapateiro oficial de Irineu Serra.

Já em 1967,  outros  discípulos de Porto Velho já  haviam chegado ao Alto Santo,

Virgílio  Nogueira  do  Amaral  e  Francisca  Nogueira,  integrando-se  à  comunidade  com as

bênçãos  do  Imperador.  Este  fato  ocorreu  numa  Semana  Santa,  conforme  Jairo  Carioca

registrou o depoimento de um dos percursores, o próprio senhor Virgílio:

Semana  Santa,  quarta-feira  de  trevas.  Cheguei  lá  na  presença  do
Mestre, a minha alegria era diferente das outras, parecia que ia ser
guiado por Deus, e no dia seguinte, 11 de abril, eu completava 45 anos
de idade, foi a primeira vez que eu conheci o Mestre, a farda branca e
o bailado da Semana Santa (…).  Saí  para a cidade para a casa do
Wilson  Carneiro,  que  o  Mestre  tinha  recomendado  a  ele  para  me
encaminhar nesse transporte até embarcar para Porto Velho185.

A partir  deste  momento,  Virgílio  Nogueira  passou a  ser  pessoa  de  confiança  do

mestre fundador, realizando constantemente a travessia do Daime entre as duas cidades, tal foi

o interesse de mestre Irineu em abrir um ‘Ponto de Trabalho’ em Porto Velho. No decorrer dos

anos seguintes, a grupo foi se estabelecendo com organização, José Vieira que acompanhava

todo o processo de institucionalização da Doutrina, manteve contato permanente com a sede e

Porto Velho, repassando aos demais membros do grupo as orientações do fundador, quando

estes mesmos não estavam presentes acompanhando os principais  festejos  e Trabalhos  da

comunidade  em  Rio  Branco.  Não  há  registro  algum  de  desavenças  entre  os  dirigentes

daimistas  e  as  autoridades  de  Porto  Velho.  José  Vieira  estabeleceu  uma  ampla  rede  de

contatos, incluindo o bispo prelado da Arquidiocese e alguns pastores evangélicos, conforme

já  arrolado  à  narrativa.  Até  mesmo  Regino  Silva,  que  havia  sido  preso  por  subversão,

encontrava tranquilidade para liderar a nova organização, porém, seus dias foram curtos nesta

missão: acometido pelo mal de tuberculose, faleceu em 15 de julho de 1969, acompanhado

pelo Mestre Juramidam. Conta-se pelos relatos, que o mal maior à tuberculose, era, ainda, a

consequência  da  prisão,  tanto  em debilidade  física,  quanto  em traumas  da  emoção.  Mas

amparado na casa do ‘Mestre’, buscou se curar de todas as moléstias, inclusive do rancor que

ainda  sentia  por  ter  vivido  todas  as  humilhações  pelas  mãos  dos  torturadores,  que  lhe

185 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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arrancavam a dignidade com cada ato de mortificação: o Daime/daime foi seu último suspiro

por uma vida digna e saudável.

Após seu falecimento, lá em Porto Velho também houve guerra pelo poder. Fato que

levou mestre Irineu à suspensão imediata de todos os Trabalhos do Daime. Isto ocorreu no

início de 1970, as disputas giravam em torno da liderança de Virgílio e Francisca, contudo,

não se sabe, ao certo, quais eram as contendas. O hábil artesão era José Vieira, pelas letras

ilustradas,  imprimia a Lei  de Juramidam, segundo os  documentos  em elaboração,  seria  o

CECLU  subordinado  juridicamente  ao  CICLU,  prevalecendo  às  diretrizes  do  Mestre

Imperador, sem a menor disposição para outra orientação. Os Trabalhos foram suspensos e

somente retomados quando houve intervenção de Rio Branco. Mas, a partir daquele momento,

o grupo teria que preparar seu próprio  daime,  não receberia tão facilmente as bênçãos do

velho  professor.  Para  tanto,  mestre  Irineu  enviou  uma  equipe  designada  a  instruir  os

aprendizes na ‘Arte dos Feitios’; foram estes, os mensageiros do Alto Santo: Leôncio Gomes,

Francisco Grangeiro, Júlio Carioca, Francisco Martins e Daniel Serra.

Durante onze dias esta equipe permaneceu em Trabalho de Feitio na cidade de Porto

Velho, ensinando desde a identificação das plantas na floresta, a colheita e manejo adequados,

chegando à limpeza e preparação para o cozimento,  levando ao fogo não só os bens em

matéria,  mas também, os saberes ocultos da tradição espiritual.  Todos eles, carregados de

simbologia e liturgia dentro de um ritual. Nos relatos de Jairo Carioca, cinquenta e um litros

de daime foram preparados dentro do ‘Grau Espiritual’ implantado pelo Mestre Imperador. A

equipe era experiente e já havia aprendido muito com o professor. Jairo ainda ressalta que

todos  estes  atos  demonstram o  objetivo  do  mestre  fundador  em consolidar  sua  ‘Missão’

também naquela  paragem:  a  missão  de  Porto  Velho durou onze  dias.  Claramente,  mestre

Irineu planejava a continuidade dos trabalhos na região.

Sobressaindo às névoas do esquecimento, outra carta de José Vieira se apresenta ao

nosso trabalho, registrando nas páginas na história, a primeira formação do CECLU em Porto

Velho. O relato novamente vem por Jairo Carioca. Junto à primeira carta já exposta, esta, com

data  de  26  de  novembro  de  1970,  por  onde  presumo  que  possa  ter  sido  a  mesma

correspondência  –  entretanto,  eis  um  tema  para  outras  investigações.  Por  esta

correspondência,  José Vieira apresenta a formação da nova equipe de trabalho constituída

após  o  falecimento  do  líder  fundador  de  lá.  Destaca-se  nesta  joia  preciosa  registrada  à

posteridade,  a informação de que estava presente no novo grupo, um membro egrégio da

União do Vegetal, já indicado a ser o Secretário do CECLU. Outros nomes são arrolados pelo

mensageiro, indicando toda a diretoria a ser formada, com primazia para as qualidades de



289

cada um em função do cargo, porquanto seu nome esteve apenas à disposição do Imperador,

sem nenhuma referência específica. Vejamos a carta original:

Para gestor lhe apresento o nome do irmão Virgílio, para secretário,
um amigo que na União do Vegetal ocupou posto de relevo e que foi o
redator do Estatuto daquela entidade, e com dificuldade trabalha com
o nosso veículo, homem de cor parda que carrega na pele o luto pela
morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para Conselheiro indico nosso
irmão Valdemar de Almeida, homem culto e capaz de nos ajudar com
seu trabalho, eu apenas indico as pessoas capazes, porque a indicação
caberá  ao  senhor  Imperador.  Ao  irmão  Antônio  Sapateiro  que  me
parece não procurar responsabilidade, poderá se ele aceitar também
ser indicado. Quanto a mim, não é interessante eu me apresentar, mas
se Nosso  Senhor  Jesus  Cristo  e  o  senhor  determinar  eu  procurarei
desincumbir de qualquer função embora não julgue capaz,  sabendo
que não se pode fugir do fardo que ele indica para cada um que se
atém ao âmbito religioso, quando vem ao caso186.

As palavras  foram ditas… cabe  às  novas  investigações,  elucidar  quais  foram as

decisões do Imperador e quais caminhos foram percorridos pela comunidade em Porto Velho.

Por aquela época, uma grande guerra foi travada na cidade, eram conflitos sociais envolvendo

a União do Vegetal: o próprio mestre fundador, José Gabriel da Costa, foi preso. E, ainda, a

entidade  fechada por  força  policial.  Os  reflexos  destes  problemas  na  travessia  do  Daime

também são  indícios  para  novas  pesquisas,  incluindo,  se  possível,  a  narrativa  sobre  este

distinto senhor que carregava na pele o luto pela morte do ‘Senhor Jesus Cristo’. Por quais

razões, José Vieira narraria desta forma as qualificações do novo ‘irmão’? Esta passagem se

mostrou enigmática187. Ainda mais, por fazer referência ao posto de relevo que ele ocupou na

formação da União do Vegetal, redigindo o próprio Estatuto da entidade recém-criada188.

186 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
187 Temática que retomo uma abordagem anterior em recomendação ao estudo do material que tenho publicado
acerca da União do Vegetal – a ser trabalhado em outra pesquisa acadêmica, preferencialmente, fora do Brasil.
Nesta travessia de investigação, me deparei com tantos enigmas, que, por vezes, a visão permaneceu encoberta,
sem fontes de pesquisa ou colaboradores abertos ao diálogo franco e sincero, apenas com sinais deixados ao léu
numa caçada pela floresta. O fantasma do esquecimento nos rondando a cada novo movimento, o calafrio da
morte apagando os registros da vida, os embates do conhecimento contra a imposição dos dogmas, por vezes,
quase deixei o propósito do trabalho em segundo plano, por não ser acessível o conhecimento do passado. Mas
uma vontade de potência maior nos impulsionou, era a Vontade de Saber presente em cada nova descoberta, so-
mente juntando os pedaços de cada novelo, me guei no labirinto.
188 No decorrer deste estudo sobre a União do Vegetal, adentrei às questões postas em interrogação. A investiga-
ção precisou permear segredos antes não dispostos à luz do saber, mas que agora se encontram abertos a todas às
investigações. Por minhas intenções primevas, a narração seguiria apenas pelo caminho do sublime e do belo,
mas as necessidades foram tantas, que não poderia deixar o trabalho sem conclusão, por isso prossegui sem te-
mor de qualquer má intenção. Nas páginas seguintes da pesquisa (Borges, 2012), os elos perdidos da narrativa
serão elucidados… e, assim, será compreensível cada palavra do hábil artesão, que explicou ao mestre Irineu, so-
bre a origem do irmão posto em destaque, incluindo a cor de sua pele em luto por um gesto de devoção, mas que
preferiu partir da entidade que havia sido colaborador, ainda com seu mestre em vida.
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Por agora, retornemos ao caminho desta narração, encontrando o velho Juramidam

nos dias de sua despedida. Longa jornada ainda enfrentará aquele homem que ergueu em sua

direção, os fortes elos de uma ‘Missão’, sem pestanejar, enfrentou os desafios da travessia em

alto-mar, navegando com honestidade, ao seu modo recebeu sua inspiração, edificando um

culto que para sempre será lembrado devido ao grande legado, imprimindo a fé cristã à antiga

comunhão… de índios e caboclos, a origem da tradição.

A despedida de mestre Irineu, o Velho

O caminho já estava preparado e as portas abertas, o velho Juramidam iria partir…

Com estas últimas medidas, mestre Irineu completava sua missão no plano terreno de

formação do rito, mantendo sempre sua esperança de que a comunidade pudesse se unir e

trabalhar  com  os  mesmos  propósitos  ensinados  por  ele  ao  longo  de  toda  a  travessia,  o

incansável guerreiro permanecia firme em seu posto de comandante. A longa década de 60,

vivificou  o  empenho  de  sintetizar  todo  o  corolário  de  virtudes  conquistado  em  árduas

batalhas: o Estatuto estava elaborado e firmado com instruções claras sobre os mais diversos

campos de ação e atuação dos membros da Doutrina da Rainha, prevendo, inclusive, meios de

suspensão  e  até  exclusão  para  quem  manifestasse  condutas  díspares  com  os  princípios

espirituais da Lei de Juramidam. A respeito do campo doutrinário, mestre Irineu declarou que

“o professor é o Daime e o livro é a palavra do Mestre”, deixando a ordem para que ninguém

alterasse nada da Doutrina por ele estabelecida. Pois tudo estava pronto: “Eu vou sair e deixar

uma doutrina pronta, sem precisar nem de um pingo no i”, nos relata Júlio Chaves Carioca

através da memória de tantos outros remanescentes do período, inclusive do filho de Irineu

Serra.  Desta  forma,  o  Estatuto  refletirá  toda  a  visão  moral  e  religiosa  da  comunidade,

estabelecendo preceitos claros sobre a conduta esperada dos membros, ao mesmo tempo em

que rejeita e reprova outras formas de comportamento. Uma visão de mundo é impressa na

realidade pelo Daime, a doutrina, e esta visão é a noção de verdade manifesta pela grande

revelação da missão de Juramidam.

No  final  de  sua  jornada,  Raimundo  Irineu  Serra  –  o  homem  –  se  encontrou

angustiado por não ter a quem deixar o Trabalho. Entre os discípulos de então, nenhum se

mostrava qualificado a assumir o posto de comando que ele havia erguido com tanto labor.

Esta  foi  sua  sentença,  sem meias  palavras.  A caminhada  final  será  marcada  por  intensas

palestras, afirmando que o dever de cada um seria manter a paz e a harmonia da comunidade

após  sua  despedida,  instruiu  que  continuaria  a  amparar  a  todos  quando  necessário  ou
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chamado. A ordem era para ter união e trabalho, nos relata a grande maioria dos depoentes

que vivenciaram o momento…

Elucidando  a  narração  em  sua  “essência  primeva”,  agora  destaco  algumas  das

recordações, a iniciar por seu sobrinho Daniel Serra, se referindo à fala final do mestre:

Meus irmãos, quando eu faltar aqui, vocês se unam e vão trabalhar. Se
unam e  ninguém queira  ser  chefe,  porque  o  chefe  sou  eu  mesmo.
Quando vocês precisarem de mim, formem a mesa, me chamem que
eu estou aqui para indicar o que vocês precisarem. Unam-se e vão
trabalhar189.

Melhor do que ninguém, mestre Irineu conhecia seu rebanho. A longa trajetória de

transposição da tradição ancestral à ‘outro mundo’, não poderia completar-se sem a existência

de um herdeiro espiritual, mas, na ausência deste, o melhor a fazer seria eliminar todos os

postos de comando: por isso a ordem para ninguém desejar ser chefe.

Noutra  passagem,  mestre  Irineu  já  apresentando  os  sinais  do  tempo,  declara

abertamente que não sentia dor alguma além daquela verdade de não ter com quem deixar o

cajado da missão, nenhuma dor, além desta: nem fome, nem sede, nem frio…, nada mais!

Somente  uma angústia  que  apertava  o peito  ao saber  que  muito  de  sua  vida  poderia  ser

desprezado  e  jogado  ao  relento  na  posteridade.  Se  em  sua  própria  presença,  os  dignos

donatários da linhagem já se atacavam em guerra pelo «Poder», o que esperar para o futuro?

Esta  foi  exatamente  a  visão  que  o  acompanhou  nos  últimos  dias  de  existência  terrena.

Novamente cito que mais de um depoente relata tal situação, vejamos, por exemplo, o que nos

tem a dizer dona Percília Matos, justamente a mais espetacular testemunha:

Eu não sinto fome. Eu não sinto nada. O que eu sinto é não ter para
quem entregar o meu trabalho. E saudades de vocês. Eu sinto uma
saudade tão grande de vocês que é isto que está me abatendo190.

O Velho estava cansado, por direito, merecia seu justo repouso…

Seu legado, já havia implantado: a história da ayahuasca jamais seria a mesma após

sua presença na Terra, algo grande, de fato e de direito. Mas não paremos por aqui, vejamos,

também, o relato de Luís Mendes, o Orador Oficial do CICLU e membro do Alto Santo até a

morte do senhor Leôncio Gomes:

Vou me ausentar,  estou cansado,  estou procurando um repouso.  Eu
olho para a irmandade, muita gente, mas não vejo uma pessoa para
entregar esse trabalho.  Tem o José das Neves,  esse não dá.  Tem o

189 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
190 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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Leôncio.  É  tão  magrinho!  Justamente  a  primeira  pessoa
responsabilizada como dirigente foi o Leôncio passado ainda em vida
pelo Mestre191.

Sua dor  era  pelo  que  vislumbrava ao  legado de  sua  tradição,  mas,  com certeza,

especulo eu, a perspectiva de vitória lhe alegrava a alma. Ele sabia da grandeza dos passos

dados, um mundo novo nascia a partir dali, um mundo que continuaria vivo – a percorrer

outros  caminhos  nos  tempos vindouros.  Aqueles  dias  foram marcantes,  cada vez  mais  os

conselhos do Velho se intensificavam, por mais que sua dor fosse intensa. Buscava evitar o

pior para o futuro, trabalhando com todas as forças que lhe eram possíveis para despertar na

comunidade o clamor da centelha divina, fazendo com que cada um superasse as fraquezas

que já  estavam por  segregar  mentes,  mãos e  corações.  Este  clamor  haveria  de ecoar  nas

alturas do mais íntimo de sua percepção – imaginação…, consciência… –, num lampejo final

de  inspiração,  a  obra  do  Cruzeiro  Universal  fora  concluída.  Numa  só  sequência,  Irineu

inspirou ‘14 Hinos’ que expressam a força arrebatadora de teu Chamado Divino no mundo-

Terra,  enquanto,  ao mesmo tempo,  registram a travessia  de tramas híbridas  e diaspóricas.

Inclui-se, neste corolário, um Hino Instrumental, com letra não revelada, e, ainda, o último de

todos:  “Pisei  na  Terra  Fria”,  de  alto  tom solene,  reservado ao  ‘Dias  Santos’ da  Cruz  de

Juramidam.

Estes  são  os  chamados  ‘Hinos  Novos’.  Posteriormente,  ganhou  o  codinome  de

‘Cruzeirinho’ entre algumas vertentes – sendo rejeitado, por tal epíteto, nas consideradas mais

“tradicionais” ou “raízes” do Alto Santo. Todavia, Dona Percília Matos narra que “o Mestre

recebeu os hinos derradeiros direto [sic], um atrás do outro”. Primeiramente, a Abertura dos

‘Hinos Novos’, ou ‘Cruzeirinho’, procede-se com o cântico de seu louvor ao ‘Pai Eterno’,

dando ‘Viva à  Deus nas Alturas e  a  Virgem Mãe’!  Em seguida,  a  advertência  ao caráter

repreensível de tantos e muitos outros: ‘todos querem ser irmão, mas não tem a lealdade, para

viver  a  vida  espírita,  que  é  o  reino  da  verdade’!  Sem  meias  palavras,  a  sentença  é

pronunciada: ‘hipócritas e charlatões estão longe do reino da verdade, longe da casa do Pai e

longe de sua  Missão’.  Em sua visão, o Trabalho era grandioso demais à ser maculado da

forma que o amargurava o coração nos últimos dias de suas pegadas. Registra, o Imperador

Juramidam, que ‘tantos entraram no  Salão Dourado  de  Nosso Pai Verdadeiro’ e ainda se

comportavam de  modo  que  considerava  desprezível  e  repugnante,  alimentando  intrigas  e

guerras pelo «Poder». Em sua doutrina, seriam espíritos ingratos, uma vez que conheceram os

planos superiores do ‘Astral’,  receberam bênçãos e curas, marcharam por décadas em um

191 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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posto como irmão no Batalhão da Rainha ao lado do Imperador Juramidam, mas não tinham

a ‘lealdade’. Na ausência de um herdeiro nato ao trono do Império, decerto, ele já identificava

a  luta  pela  sucessão,  por  vezes,  deflagrada,  por  vezes,  velada  ou  até  inconsciente.  Suas

palavras foram fortes: eis o que registra o Tempo do Apuro.

O senhor Leôncio Gomes da Silva era neto de Antônio Gomes e tio de Peregrina

Gomes Serra, sua escolha na ordem de sucessão da entidade e, quiçá, da comunidade, veio

diretamente pela ‘lealdade’ que apresentava, não somente ao Mestre em pessoa, mas, em tese

aos princípios espirituais da missão. Leôncio era de um tipo de pessoa com espírito manso,

apaziguador, conciliador, se dava bem com todos e todos se davam bem com ele, era também

uma espécie de secretário, além de motorista de mestre Irineu, acompanhando-o sempre que

precisasse ou desejasse ir à cidade, conduzindo o veículo, que na maior parte do tempo era um

jipe modelo militar da época192. Leôncio era o responsável pelo único comércio existente na

comunidade, tamanha a confiança já depositada nele.  De acordo com Jairo Carioca,  neste

comércio havia o suprimento de “gêneros alimentícios que não eram produzidos na região,

como o açúcar,  o tabaco de fumo e outros”.  Dona Percília Matos narrou com precisão o

momento em que mestre Irineu entregou a direção dos Trabalhos ao senhor Leôncio Gomes,

isto no final de junho de 1971. Um ano antes esta sucessão já havia sido anunciada, agora

efetivada:

Leôncio,  você vai  tomar  a direção dos trabalhos.  Você não vai  ser
chefe.  A chefia  é  comigo  mesmo.  Mas  fique  aí  para  receber  as
pessoas,  para  ensinar  a  Doutrina  e  tudo  bem.  Escute  o  que  estou
dizendo, não faça mais do que eu estou lhe entregando. Porque, se
alterar alguma coisa, você não vai resistir193.

A crise de sucessão irá de fato refletir em sérios problemas nos tempos posteriores,

gerando a cisão que já foi mencionada – abordada adiante com acuidade. Entretanto, nem

tudo era espinho neste jardim, conforme narrado, a vida cultural do Alto Santo era pujante,

múltipla e intensa. Acaso os problemas vividos ali seriam restritos à comunidade ou sintomas

comuns  da  própria  tragédia  humana  por  Eras  e  Eras…?  Mestre  Irineu,  por  bem,  tinha

consciência clara disto: um gesto extraordinário de lucidez, muito diferente de uma conduta

adscrita pela literatura como típica de casos de fanatismo ou mitomania (Freud, 1996-2012).

Porquanto, mesmo com tal amargor a lhe apertar as vísceras do coração ao constatar que a

crise  de sucessão faria  o  Império  se desintegrar,  buscava sempre transpassar  esperança  e

192 Este era o estilo do Velho Imperador do Maranhão: nenhuma estética poderia ser mais apropriada ao General
do Daime, quanto útil ao deslocamento terrestre nas vias daquelas terras anfíbias do Acre, um jipe militar.
193 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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otimismo a todos, cumprindo os propósitos que se apresentaram ainda nos longínquos anos

das décadas de 20 e 30, ao reunir um povo em torno de um sonho de paz e felicidade, ele

mesmo declarara que já sentia saudades…: era a «Família de Juramidam», que tanto amava.

A semente  já  havia  lançado  e  nesta  época  colhia  lindas  flores.  A comunidade

conseguiu vencer as maiores adversidades do tempo histórico e estava em pé! A produção

agrícola,  fabulosa,  o  trabalho  comunitário,  exemplo  de  organização  social  demonstrado à

posteridade  com o pleno  funcionamento  do  sistema adjunto  de  cooperativa:  uma colônia

quase  em  autossuficiência  era  o  exemplo  maior  de  vitória,  superando,  inclusive,  a

dependência do  capital financeiro especulativo para sobreviver. Além da agricultura, ainda

havia uma atividade doméstica de pecuária, mestre Irineu era dono de uma considerável rês de

cabeça de gado.  Luís Mendes traz seu próprio testemunho,  destacando a generosidade do

líder: “Era muito utilizado nos transportes de animais e produtos, para mim mesmo ele deu

dez cabeças de gado que me tiraram do sufoco na época. Trabalhava com transporte e me

ajudou bastante”.

O sonho do jovem que partiu do Maranhão, aos poucos se manifestava na terra firme

que seus pés pisavam com destreza,  acima de tudo, Irineu testificara com o exemplo,  os

valores que ensinara com as palavras. A começar pela própria lida na roça, que manteve ativa

até os últimos momentos de vida. Dona Peregrina, chamada carinhosamente de «Madrinha»

por muitos da «Família de Juramidam», manteve a recordação viva desta época, pois, além de

testemunha,  era  partícipe  da  história,  acompanhando  o  Mestre  diariamente  nos  trabalhos.

Vejamos:

Ele gostava mesmo era dessa vida, ele brocava roçado de dez hectares
e bem dizer sozinho. Começava maio e quando chegava em junho,
botava uns três ou quatro para ajudar. Agora mais para o fim, que ele
já  estava  cansado,  era  que  botava  alguém para  trabalhar.  Era  uma
união que era uma beleza. No último adjunto que o velho fez aqui,
reuniu 60 homens, era 30 de março de 1969194.

Considerando que a grande maioria dos primeiros colonos era de origem nordestina,

o  Velho  Irineu,  por  certo,  se  satisfazia  ao  observar  que  conseguiu  ofertar  melhores

oportunidades de vida ao seu povo, tão castigado pela seca ambição dos homens. Por base em

todos estes entendimentos da pesquisa, chego a conjecturar que esta satisfação poderia vir a

ser  tão  sagrada,  quanto  um  tesouro divino  que  ninguém e  nada  poderia  lhe  tirar.  Assim,

celebrava os festejos com a alegria especial que contagiava a todos, celebrando a vida… as

colheitas… os trabalhos…, e, o que lhe era uma sagrada comunhão do amor! Destarte, aponto

194 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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este, como plano divinamente humano que ele vivenciou e que fez de sua jornada um grande

exemplo de humildade e fraternidade entre o seu povo, no seu tempo. Reconhecido em Rio

Branco e por toda a região, como um vulto de sabedoria: uma autoridade social que soube,

mui perfeitamente, agenciar seu destino diaspórico por tramas híbridas entre a 'matéria' e o

'sagrado'. Outra grande realização foi receber seu único filho, em sua casa e em seus braços, já

nos dias em que se preparava para a grande despedida: o ano era 1970, o dia… 15 de agosto, o

encontro: Valcírio Genésio da Silva vai aos braços do pai.  As filhas de Valcírio tomaram

conhecimento de quem era o avô através de dona Percília Matos, que, pelas trilhas do destino,

havia se tornado professora de uma das meninas. Cumprindo o objetivo tão longevo de Ofício

de trazer a voz do passado à  recordação eterna  das gerações vindouras, registro o belo e

emocionante relato do reencontro. Com a palavra, o senhor Valcírio Genésio:

Apresentei-me a meu pai por intermédio de meus filhos. Tinha uma
filha que estava fazendo um curso com a Percília e lá elas se deram
muito. Falaram do padrinho Irineu Serra e minha filha interessou-se
por vir até aqui, no Alto Santo. Por intermédio dessa minha filha ele
mandou  fotos,  jornais,  entre  outras  correspondências.  Assim  pude
fazer um pensamento e ir até a casa dele. Isso foi no dia 15 de agosto
de 1970.  Ao visitá-lo  pela  primeira  vez,  eu tinha 53 anos.  Eu não
conhecia nem o caminho. Fui indagando a um e a outro, fui chegando
e perguntando por ele. Ele estava repousando, mandaram eu me sentar.
Eu não soube nem fazer o meu improviso a ele, que me abraçou com
muita dedicação e carinho. Fiquei muito satisfeito195.

Em seguida, Valcírio Genésio recebe do pai o convite para construir uma casa e se

mudar para as terras do Alto da Santa Cruz, vivendo os últimos meses em família. Seria este o

herdeiro natural ao trono do Imperador? Não saberia responder e nem se de fato poderia haver

algum… Mas, decerto, em agosto 1970 não seria mais possível prepará-lo.

Àquela  hora  se  aproximava… O Velho  deveria  partir,  era  o  descanso  merecido.

Como um sábio professor, buscou preparar a todos para a despedida com um sorriso de “volto

logo”. Uma série de experiências promoveu a instrução final, que também foi inspirada em

versos de Hinos, completando, com as últimas pétalas, o ‘Rosário do Cruzeiro Universal’. O

encontro  com seu  filho,  a  consolidação do Estatuto  e  registro  público  do CICLU,  Irineu

bateria as asas  e  voaria ao ninho das andorinhas  – uma vez que, agora, ele também sabia

onde elas moravam. No plano simbólico e suprassensível da espiritualidade, permaneceu a fé

de que ele seria bem assistido e acompanhado, encontrando nos braços de sua ‘Rainha’, o

amparo de uma mãe: com ternura se referia a ela nesses momentos dolorosos, mostrando a

todos os últimos sinais de sua missão. No plano material, a idade avançada já apresentava

195 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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fragilidades na saúde,  aos poucos o organismo foi se enfraquecendo, dona Percília Matos

relata que “já não mais comia carne. Disse que o organismo dele não mais aceitava essas

coisas”. Por volta do início de junho de 1970, mestre Irineu viveu uma experiência de quase

morte  – EQM – ao permanecer três dias em coma profundo, “agonizando em cima de sua

cama com alto grau de febre”, relata Jairo Carioca.

Nestes dias, a comunidade se entregou aos prantos, acreditando que seria, aquele, o

último momento do Mestre Império: antes disso, ele já tinha a consciência que seus discípulos

não estavam preparados para viver a travessia de despedida, por isso mesmo, vinha instruindo

e fazendo o possível para a maturação da percepção de seus discípulos sobre a morte. No

centro de todos os ensinos espirituais, sempre esteve à libertação da ilusão e o desapego do

mundo. Dona Lourdes Carioca relata que houve um grande clamor em rezas ininterruptas: “A

gente ficava em equipes se revezando para rezar e dar assistência para ele voltar”. Quando

voltou, registram os relatos em uníssono coro, a alegria foi geral, equivalente à ressurreição

após três dias no calvário, o Mestre renasce na Terra vencendo a morte. Exatamente este foi o

clamor da chama de fé dos discípulos, dona Percília Matos sintetiza tudo numa só expressão

de reverência: “Ele era uma entidade divina mesmo. Porque só Deus, para ter a força que ele

tinha e tem. Hoje ele tem muito mais força que naquele tempo”. Após seu retorno do coma

profundo, manifestou o penúltimo Hino:

Eu cheguei nesta Casa (de pé)

Eu cheguei nesta casa
Eu entrei por esta porta
Eu venho dar os agradecimentos
A quem rogou por minha volta

Eu estou dentro desta casa
Aqui no meio deste salão
Estou alegre e satisfeito
Junto aqui com os meus irmãos

Ia fazendo uma viagem
Ia pensando em não voltar
Os pedidos foram tantos
Me mandaram eu voltar

Me mandaram eu voltar
Eu estou firme vou trabalhar
Ensinar os meus irmãos
Aqueles que me escutar196.

196 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 128: “Eu cheguei nesta Casa” (p. 166).
Disponível em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição ofi-
cial do CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 0 2).
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Ensinar  os  teus  irmãos…  aqueles  que  te  escutar:  teus  versos  atravessaram  as

fronteiras do tempo e do espaço… hoje pousam em outras terras, inspiram outras travessias…

Este acontecimento poderia teria ocorrido entre o final de maio ou início de junho de

1970, já que após o ocorrido, Jairo Carioca declara que mestre Irineu “deixou de ir às sessões

de concentração e aos hinários oficiais, ordenando que presidisse esses trabalhos o sr. Leôncio

Gomes da Silva”. Ou, noutra perspectiva, em meados de dezembro. Em todo caso, cerca de

um  ano  antes  da  “Entrega  Oficial  dos  Trabalhos”  ao  sucessor,  mestre  Irineu  já  tinha

oficializado sua escolha e iniciado a sucessão, deixando de participar dos Trabalhos com o

Daime,  seja  as  Sessões  de  Concentração  ou  os  Hinários  Oficiais.  Na  prática,  ele  já  se

ausentava da vida pública,  parte em função de sua saúde, parte em função do ensino que

ministrava pela última vez. O Hino citado é o penúltimo da linhagem de Juramidam, o último

foi “Pisei na Terra Fria”, datado por dona Percília Matos em dezembro de 1970, logo depois

de seu aniversário, por volta dos dias 17 ou 18. Então, se o anúncio da sucessão pelo senhor

Leôncio Gomes da Silva ocorrera num mês de junho, só poderia vir a ser, portanto, em 1970.

Trabalho com todas estas possibilidades, de acordo com os relatos disponíveis: novamente

uma imprecisão dos registros factuais e cronológicos.

O último Hino, de fato, é a sua despedida anunciando a travessia ao outro mundo –

… – pela própria mensagem que nele se encerra. Um Hino que, por diversas vezes, mestre

Irineu orientou que não deve ser cantado como se fosse um assovio, mantendo o respeito pela

força manifesta: inclusive nos rituais são raras ocasiões em que deve ser Trabalhado, sempre

em espírito de constrição, e, quando manifesto, que seja o último da Sessão. A mensagem

central do Hino se expressa no sentimento de entrega aos  planos sagrados  e  aceitação da

morte com naturalidade, deixando ‘o corpo à Terra’ e entregando ‘o espírito ao Divino’, num

rogativo a Deus pela salvação e aos homens para que alguém se lembre de seu nome, pelo

menos uma vez em pensamento.

Na sequência dos acontecimentos, também nos é relatado por dona Percília Matos

que no dia 30 de junho de 1971 houve um Trabalho de Concentração em benefício da saúde

do mestre Irineu. Realizado com este intento a pedido da própria dona Percília, no que ele

consentiu e orientou para chamar “os mais próximos”, uma vez que os “Prontos-Socorros” já

estavam em funcionamento. A narradora da travessia continua a esclarecer que ao término do

Trabalho, “ele perguntou ao povo: quem foi que viu meu enterro?”, recebendo a resposta de

todos que não tinham visto nada, em seguida, anuncia que tinha recebido um remédio e que ia

ficar bom. Prontamente lhe perguntaram que remédio era esse,  no que respondeu: “É um
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remédio que tem para todo canto”. Neste dia o segredo do remédio permaneceu oculto, ao que

se sabe, ninguém compreendeu o que era.

Uma  mensagem  havia  sido  dada,  todavia,  a  maior  mensagem  ainda  viria  ser

anunciada, completando a ‘sagrada iniciação’ da Rainha naquela noite de Lua Cheia…, nas

matas virgens de algum ponto misterioso da Amazônia, pelas fronteiras dos mundos entre

Brasil, Peru e Bolívia. Nas palavras do mestre Irineu, pela recordação de dona Percília, ele

prosseguiu com a grande revelação:

Hoje foi que eu recebi a minha cadeira de presidente; cheguei lá no
astral, tinha um salão, a mesa posta, e a cadeira da cabeceira estava
vazia,  a  minha  mãe  chegou  e  mandou  que  eu  tomasse  conta  da
cadeira. De hoje em diante, você é o chefe geral desta missão, disse
ela. Queira ou não queira, no céu, na terra e no mar, o chefe é você.
Todo aquele que se lembrar de você e chamar por você, de coração, e
confiar, receberá a luz197.

Um dia a Rainha lhe anunciara que era a tua Mãe… Agora, ela lhe entregava o posto

do “Comando Absoluto da Missão no Céu, na Terra e no Mar”.  Fortes símbolos de uma

‘iniciação astral’, sendo ela, a Deusa Universal, qual seria de fato a mensagem da anunciação?

Eis  que  a  resposta  se  encontra  na  “identidade  real”  de  Juramidam,  o  Mestre  Imperador.

Ressalto que, em termos históricos, somente após o percurso de toda a saga desde os idos dos

anos 10, somente cerca de sessenta anos após, em 30 de julho de 1971, mestre Irineu receberia

finalmente o posto de comandante: Chefe Geral da Missão.

O sinal do remédio já havia sido anunciado pelo último Hino, era a terra que existe

por todo canto: a matéria eu entrego a ela e o espírito ao Divino – “Pisei na Terra Fria”: com o

sangue de minhas veias fiz minha assinatura na sepultura. A travessia de sua passagem estava

em curso, em menos de sete dias após a última revelação, o plano se realizaria. Os relatos que

acompanham ao falecimento de mestre Irineu – tido pela doutrina como desencarne espiritual

–, seguem a inúmeras ordens de recordações, cada qual, de acordo com a experiência de cada

um neste dia. Continuo a narrativa pela linha central de depoimentos da pesquisa, com as

premissas  apresentadas  por  dona Percília  Matos  e  Jairo  Carioca,  destacando algum outro

relato que diz respeito ao processo histórico. Com a palavra, dona Percília Matos, relatando

seu encontro com mestre Irineu no dia 06 de julho de 1971:

Todo dia quando eu saía daqui, ia lá. E, se não fosse, ele reclamava. Nesse dia eu fui. Ele
estava alegre, alegre. Parecia não estar sentindo coisa nenhuma. Conversava e contava
história. Fiquei um tempo por lá e disse que ia voltar para casa para fazer o almoço. Ele
disse:

197 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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Você não vai não. Você tá com fome? E chamou a menina para botar o almoço na mesa.
Você não vai agora não. Quero conversar com você.

Ele estava na maior alegria, contando tudo! Eu pensei: ‘Graças a Deus! Ele está bom!’, e
disse para ele:

Amanhã eu vou à rua, pois vou receber.– Vá. Pode ir.

Quando deu três horas da tarde, ele disse:

Se você quer ir pra casa agora, pode ir.

Aí eu tomei a bênção e ele fez uma recomendação como nunca tinha feito antes. Não
entendi nada. Eu o vi tão alegre que não suspeitei de coisa alguma. Ele me recomendou
que eu fosse muito feliz. Saí tranqüila e satisfeita.

Ele era como meu pai, pois foi quem me criou. De tarde, eu saí com Pedro. Fomos ao
departamento de Finanças e lá, um amigo nosso, o João Lopes, perguntou sobre o Mestre.
Ele era assessor do governador Wanderley Dantas e se dava muito com a gente. Tomava
Daime também. Respondi que o Mestre estava bem. Ele disse que o governador estava
querendo visitar o Mestre, mas estava sem tempo. Saímos e quando chegamos em frente
ao  palácio,  encontramos  a  esposa  do  seu  Doca.  Ela  vinha  amarela,  com os  cabelos
assanhados. Foi logo dizendo:

O Mestre, meu Deus! O Mestre morreu!

Menina, que conversa é essa?

Mas Deus me deu um conforto naquela hora e eu não acreditei. Pensei que ele pudesse ter
tido uma agonia, um mal estar…

Mas não! Eu saí de lá e ele estava bem. Ele não pode ter morrido!

Mas é verdade. O filho do seu Wilson acabou de chegar de lá.

Mas eu não queria acreditar. Desistimos de fazer as compras e passamos em frente ao
mercado. Lá estava o maior burburinho, gente se movimentando, arrumando um carro
para ir até a colônia. Pegamos um carro também. Parecia uma procissão. A notícia tinha
se espalhado. Mas eu não acreditava, ‘Será que é verdade?’. Passei em casa rapidamente e
fomos para lá. Só acreditei quando cheguei. Ele ainda estava na cama. O suor derramando
como se estivesse trabalhando muito198.

E assim o velho peregrino se despediu do mundo terra… dia 06 de julho de 1971.

Antes de isso acontecer, houve o peculiar fato atribuído à visita do clérigo de Roma,

quem nos conta esta passagem é Jairo Carioca. Sem narrar uma data específica ao diálogo, o

depoente evoca a seguinte recordação de seu pai, Júlio Chaves Carioca: “Um dia o Mestre

Irineu me chamou e disse que sua professora havia lhe dito que um dos avisos que ela lhe

daria quando estivesse perto dele fazer sua passagem era a presença de um padre na sua sede”.

Os caminhos de aproximação entre o Daime e a Igreja Católica estavam começando a se abrir

através do mensageiro de Porto Velho. José Vieira estabeleceu os primeiros contatos pacíficos,

mas a aproximação derradeira viria ocorrer por obra de um representante dos movimentos

populares  da  Teologia  da  Libertação:  “Padre  Pacífico”,  missionário  das  Comunidades

Eclesiais de Base em Rio Branco. Manuel Pacífico da Costa fez seu primeiro gesto de respeito

e  tolerância  religiosa  às  comunidades  de comunhão da  Ayahuasca  numa visita  ao  mestre

198 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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Irineu, tempos depois faria o mesmo reconhecimento com a irmandade da Capelinha de São

Francisco das Chagas, a Barquinha.

Sem que ninguém esperasse, mestre Irineu avistou chegar ao terreiro de sua casa, o

clérigo com duas freiras, fato que lhe trouxe forte comoção: “Que tempo é esse minha mãe”,

indagou o professor na presença de todos que o acompanhavam neste momento, inclusive

Júlio  Chaves  Carioca.  Padre  Pacífico  se  apresentou  e  mostrou  seus  objetivos,  desejava

conhecer o ritual do Daime, pedindo à licença ao mestre fundador para observar numa ocasião

apropriada. Este pedido foi aceito, um novo panorama se apresentava à realidade da tradição

implantada por suas mãos, pela primeira vez, um sacerdote de vestes romanas acompanharia o

Trabalho nascido nas brenhas dos seringais. Após aquele dia, a travessia estaria marcada por

um selo: o rito cristão de uma comunhão ameríndia ancestral havia sido transposto aos olhos

do outro mundo… Por tudo o que significava cada emblema da ocasião, um sacerdote romano

visitando o Terreiro e o Salão do velho Juramidam.

Esta primeira visita histórica viria ocorrer na segunda quinzena de julho de 1971. O

depoimento de Júlio Carioca registra que mestre Irineu primeiramente recebeu o padre com

toda  cordialidade  possível,  mantendo  audiência  com ele  em seu  ‘Gabinete’,  enquanto  as

freiras foram atendidas por dona Peregrina e outras irmãs na sala do casarão. Um mundo novo

se descortinava  sobre a  visão do padre,  pela  primeira  vez alguém de  sua ‘ordem’ pisava

naquele chão, e, ainda, portava-se com respeito com o tão famoso curador do Maranhão, que

chegou até mesmo a ser chamado de “Jacaré Assú”, o ajudante de “Belzebu”. A data do novo

encontro foi marcada, seria num Bailado, o Festejo de Aniversário de sua esposa, que logo se

aproximava: 15 de julho, com início na véspera. Após a saída do padre Pacífico, mestre Irineu

orientou Júlio Carioca a percorrer toda a região e convocar o ‘Batalhão’: a vestimenta seria

com a  ‘Farda  Branca’,  marcando  em alva  cor,  os  soldados  da  Rainha.  Quando  o  padre

retornou… o Velho Juramidam já havia partido.

Além desta convocação, Irineu Serra impetrou o seguinte comando: “Recebam eles

com todas  as  honras”.  Seria  esta  uma premonição  ou o  ‘destino’ já  havia  cumprido  sua

Missão? Dentro do quadro de valores espirituais  da comunidade,  identificas-se o sinal  da

mensagem pelos ensinos da Rainha, sua professora, anunciando que a visita de um padre seria

um aviso  sobre  sua  passagem.  Porquanto,  permanece  o  símbolo  mítico  de  que  a  última

acolhida em vida, dentro de seu Salão, foi para um sacerdote da igreja que mais o perseguiu e

caluniou: eis o legado derradeiro do Velho Juramidam. Outros sinais também viriam como

anunciação, entre eles, o momento em que alguém aparecesse no portão da casa e ao mesmo

tempo ele já soubesse do assunto que se tratava, com a resposta pronta em sua mão. Esta é a



301

recordação do discípulo que acompanhou um episódio como este,  avistando um velhinho

capengando no portão, mestre Irineu, antes, teria dito qual era a sua intenção… O depoente é

Júlio  Carioca.  A história  pode ser  conhecida  através  do  relato  de  seu  filho,  o  primoroso

colaborador do tempo199.

Já  na  segunda  quinzena de  junho de 1971,  logo após o  festejo  de São João Batista,
primeiro e último hinário oficial com mestre Irineu em vida, ao despontar de uma bela
tarde, quando os raios do sol ainda castigavam os rostos daquele povo sofrido, apontava
no portão do mestre Irineu, padre Pacífico, que se fazia acompanhar de duas freiras. Meu
pai, que estava presente na hora, ouviu mestre Irineu exclamar: “Que tempo é esse minha
mãe.  Ele  lembrava do sinal  que a  Virgem havia  lhe  advertido”,  conta  Júlio  Carioca.
“Lembro-me como se fosse hoje, ele recebeu muito bem o padre e as duas freiras. Ficou
conversando com o padre, enquanto comadre Peregrina e sua mãe (referindo-se a dona
Lourdes Carioca), foram atender as freiras. O padre pediu para assistir a um trabalho da
sua sessão.  O Mestre  marcou então,  para  o dia  14  de julho,  aniversário  da  comadre
Peregrina, que seria o trabalho de apresentação. Assim que eles saíram, ele me chamou e
disse: Júlio, amanhã você vai à cidade e avise a todo mundo, que dia 14 o fardamento é
branco para esta apresentação ao padre. Recebam eles com todas as honras”, acrescentou.

Suas palavras finais nessa ordem de serviço ao sr. Júlio Carioca já expressavam o que
estava para acontecer:  “Recebam eles com todas as honras”.  O mestre sabia que não
estaria  mais  presente  materialmente.  Contou  também  a  Júlio  Carioca,  antes  de  seu
falecimento, que estava aprendendo com a Virgem uma das últimas lições que tinha para
aprender. Que lição é essa Mestre? - perguntou Júlio – Ele me respondeu olhando para
longe com aqueles olhos pequenos: Quando eu avistar um lá no portão, Júlio, eu já saber
qual assunto ele vem tratar comigo e que resposta eu devo dar. Nesse momento, parecia
uma coisa, lá vinha um velhinho com sacos nas costas, capengando mesmo. Ele disse:
está vendo aí, esse vem de tão longe só para me tomar a benção”, contou Júlio Carioca200.

Um registro forte e emocionante, que cada pesquisador elabore sua própria assertiva.

No propósito deste trabalho, busquei realizar um trabalho de transpor as reminiscências do

passado, neste caso, o depoente apresentou-se identificado, narrando um acontecimento que

testemunha ter presenciado. Outras formas de pensamentos, como as arguições e julgamentos,

não completam a perspectiva de tessitura desta narrativa. Quando necessário, um narrador

pode interrogar as fontes sobre o épico narrado, caso o depoente não seja identificado por um

motivo  qualquer  não  elucidado  entre  as  tramas  híbridas  entre  o  mito  e  o  homem.  Num

lampejo de consciência  e história,  o próprio autor  da narração esclarece um elemento de

grande valor no rito: o Festejo de São João Batista foi o primeiro e o último ‘Hinário Oficial’

celebrado  pelo  mestre  fundador  –  e  ainda  em  todas  as  vezes  que  um  novo  Salão  foi

inaugurado nesta mesma data, acrescento. Além do mito e do símbolo, um fato se realizou, a

noite da fogueira de São João acompanhou Irineu por toda a travessia, o início poderia até ser

escolha  sua…, mas  a  despedida,  não.  Pouco provável  seria,  uma vez  que  ele  aguardava

199 Mantendo o trabalho de registro da tradição oral, o documento será exposto do modo em que se encontra no
artigo de Jairo Carioca, havendo apenas uma pequena edição em distinção da fala dos agentes da conversação.
200 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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pacientemente o momento do último suspiro. A chegada do padre também só viria após esta

celebração, que ainda merece um estudo apropriado, narrando o que for possível recordar do

passado. Por conta do relato de outras fontes, mestre Irineu já não participava dos Trabalhos

desde junho do ano anterior, quando em 1970 havia vivido um coma profundo.

Completando  seu  depoimento,  Júlio  Chaves  Carioca  narra  as  palavras  finais  do

momento de despedida: seu último diálogo com o mestre, quando ele anunciou que ouvia um

grande festejo “aí em cima”, deixando um mistério no ar sobre “quem” seria recebido no

paraíso judaico-cristão. Este diálogo ocorrera dia 05 de julho, um dia antes do falecimento,

logo, a cadeira de “Presidente do Astral” já lhe tinha sido entregue por Nossa Senhora da

Conceição,  incluindo,  o posto de ‘Chefe Geral  da Missão’.  A narrativa também aborda o

momento final de entrega do Estatuto do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal – CICLU

–, já registrado no Livro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Rio Branco. Segundo o relato,

mestre Irineu teria dado o visto na documentação, que lhe era apresentada por João Rodrigues

Facundes, o secretário da entidade e membro do Conselho Comunitário.

Por fim, as palavras registram a ocasião já comentada por dona Percília, referente à

“Sessão de Cura” dia 30 de junho de 1970, em que Irineu anunciara seu velório e sua partida.

Uma única diferença se apresenta em ambas narrativas, dona Percília faz menção às palavras

de  mestre  Irineu  quanto  ao  enterro;  aqui,  estas  mesmas  palavras  são  descritas  quanto  ao

velório. Numa análise histórica, um fato se confirma: na referida ocasião, Irineu Serra fizera

menção  à  sua  despedida.  A tradição  oral  apresenta  estas  nuances,  que,  ao  contrário  de

apresentar contradição, indicam por diferentes vozes a referência de acontecimento comum

que se manifesta por meios de especificidades da recordação. A narrativa se completa com a

descrição do desmaio de Raimundo Irineu Serra sobre uma rede e de como foi levado para a

cama, acompanhado de Francisco Martins, apenas. Todavia, neste ponto de recordação, um

elemento se destaca em contradição: o narrador cita que o fato ocorreu por volta de nove

horas da manhã. Enquanto que dona Percília Matos descreveu uma jornada perante todo o dia

em sua companhia, inclusive, com o almoço no casarão do Alto Santo, somente ao final da

tarde esta notícia chegaria à cidade201. Um forte elemento a ser relatado, diz respeito à outra

pessoa que estava com mestre Irineu e Percília Mattos no almoço, conforme ela mesma narrou

– seria  Peregrina  Gomes  Serra?  Em todo  caso,  a  narrativa  prossegue com o anúncio  do

falecimento pela Rádio Capital, através da voz do radialista Mota de Oliveira. Fato que fez

201 Mesmo sendo uma questão pequena defronte todas as recordações que se encontram numa só versão, lanço
mão deste ponto para reflexão às novas investigações, outras pesquisas correlacionando novos depoimentos po-
dem esclarecer a dúvida e assim colaborar com o trabalho de reconstituição do passado.
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Rio Branco parar em comoção, o Velho Juramidam já havia percorrido o longo caminho de

quase 60 anos na região, batizando, rezando, curando e louvando à Virgem da Conceição.

Muitas autoridades estiveram presentes em seu velório, o cortejo fúnebre da banda

militar de sua antiga corporação, além de uma imensidão de amigos e afilhados, os discípulos

estavam ‘fardados’ com a túnica branca, cantando todo o hinário do Cruzeiro Universal e os

Hinos dos falecidos no restante do dia 06 e por toda a noite do dia 07 de junho. O Governo do

Estado emitiu nota de pesar pelo falecimento202. Em último sinal de registro sobre a despedida

de Raimundo Irineu Serra, publico a narrativa de Jairo Carioca, que recorda cada episódio

aqui  citado  e  ainda  acrescido  de  outros  ainda  não  contados.  O  conteúdo  mantém-se  em

referência idêntica ao artigo original:

No dia 05 de julho, “Como era de costume, eu fui avisá-lo que no outro dia, ia mais a
Lourdes receber. Ao chegar em seu quarto perguntei como ele estava e ele disse: estou
melhor meu filho. Mas como melhor se quando chego em casa ouço dizer que o senhor
piorou. Ele virou-se para mim e disse; Júlio, queres a verdade, para mim não há nada
bom. Ouço aí em cima um grande festejo assim como que vai chegar o Presidente da
República, um Chefe de Estado. Mas não sou eu não meu filho. Quando eu sair daqui, se
apegue com o sol, a lua, as estrelas, a terra, o vento, o mar, tem todos esses seres. Se não,
se firme com a esposa de um amigo seu” contou Júlio Carioca.
Nesse mesmo dia, “precisamente às 19:30 horas, quando eu entrei no Alto Santo o Mestre
estava deitado. Se levantou para vir me atender. Foi quando eu li toda a documentação em
cartório  devidamente  registrada  no  Livro  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  Rio
Branco” lembrou o sr. João Rodrigues Facundes. Ao passar o visto nas documentações
estatutárias do centro, Mestre Irineu, segundo relatos, disse: “pronto, dei nome a quem
não tinha”. Consolidava-se ali uma luta de 79 anos em que o Mestre tentava regulamentar
sua missão. Era o último despacho que Mestre Irineu fez materialmente.
Na quarta-feira 06 de julho do mesmo ano, ia-se completar a terceira sessão de cura que
estava sendo realizada pela Comissão a beneficio da cura do mestre Irineu. “Ia muito
mais do que nove pessoas, todos queriam rezar pelo Mestre. Na segunda sessão de cura, o
Mestre havia chamado um a um perguntando quem havia visto o seu velório. Ouviu a
resposta de um por um, quando ficamos eu, comadre Peregrina, comadre Maria Zacarias,
Marta e seu pai, ele disse: se conformem que eu estou perto de deixar vocês”, lembra
dona Lourdes Carioca.
E  assim  aconteceu,  naquela  manhã  sombria,  por  volta  das  nove  horas,  o  Mestre  se
despedia  do mundo terra.  Com uma forte crise de urina,  desmaiou por  cima da rede
quando  tentava  urinar.  Seguro  por  Francisco  Martins,  que  gritou  pela  presença  de
madrinha Peregrina, o Mestre dava seus últimos suspiros já com uma vela na mão. O
clamor  e  a  tristeza  tomavam  conta  da  região.  Em  pouco  tempo  a  notícia  ganhava
dimensão. O radialista Mota de Oliveira, uma das últimas pessoas curadas pelas mãos de
Mestre Irineu, anunciava seu falecimento nas ondas da Rádio Capital. A cidade de Rio
Branco parava para ouvir a triste notícia. A irmandade que morava na capital, era tolhida
pela notícia da perda. Iniciava-se nas primeiras horas daquela manhã, um dos dias mais
tristes da história da Doutrina do Santo Daime.

202 Mas não saberia informar se proclamou luto oficial – eis um novo elemento para investigação, juntamente às
notícias veiculadas na Rádio Capital, que também difundiu uma crônica específica, segundo nossas fontes. Esta
crônica, uma vez identificada, seria equivalente a um grande tesouro arqueológico emergido das areias de um de-
serto, mantendo a memória acesa sobre a grande travessia do homem que mudou a história da ayahuasca no
mundo.
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Providências para a realização do velório foram tomadas. O corpo do Mestre ficou em
sua residência até ser vestido com a farda oficial utilizada pelo grande líder. Na sede, os
homens arrumavam os bancos e a mesa central para o ritual de velório. Fardados em
branco, todos os irmãos receberam o corpo do mestre Irineu, perfilados em forma de “V”
que  significava  vitória.  Seu  caixão  era  colocado  ao  centro,  coberto  pela  Bandeira
Nacional, que lhe dava as honras de um Chefe de Estado. Na cidade, o governo Valério
Magalhães divulgava nota de pesar ao falecimento do grande líder. Uma crônica lida na
Rádio também evidenciava o triste acontecimento.
Durante  o restante  do dia  e  toda a  noite  de 06 para  07 de julho,  foram cantados os
hinários base da Doutrina por ele difundida. A emoção e o sentimento de dor e tristeza era
visíveis, principalmente na execução dos hinos do hinário O Cruzeiro. O semblante de
cada seguidor parecia flutuar em um fato que jamais eles esperavam que fosse acontecer
naquele momento.
Ao amanhecer, após longas horas de palestras e discursos de autoridades e oradores do
centro, acompanhados pela Banda da Polícia Militar, em toque fúnebre, perfilados em
fileiras  masculinas  e  femininas,  o  Batalhão  cantando  os  hinos  novos,  seguia  para  a
morada final escolhida pelo Mestre, bem ao lado da residência de Leôncio Gomes da
Silva. Todos de grande a pequeno choravam pela perda. Dona Peregrina Gomes Serra
acompanhada  de  sua  mãe  e  irmãos,  recebia  os  pêsames  das  autoridades,  amigos  e
admiradores do grande líder. Sentia, mais que todos, naturalmente, a profunda perda do
grande companheiro, conselheiro, amigo e esposo. Alguns como o orador Luiz Mendes
do Nascimento, chegaram a desmaiar por cima do caixão fechado do mestre Irineu que
baixou  no  túmulo  envolto  à  bandeira  nacional.  A irmandade  dava  adeus  ao  Mestre,
comovida, os 79 anos de história marcavam aquele momento inesquecível. Os mistérios e
encantos  de  uma  vida  dedicada  à  bondade  e  ao  companheirismo;  abria-se  um novo
capítulo na história daquele povo. O mestre agora descansa deitado eternamente em berço
esplendido, ao som do mar e à luz do céu profundo203.

Fotografia 1. “Capela Irineu Serra: Túmulo Antigo – Alto Santo”. Maio 12, 2018.
De: «http://celivre-cs.blogspot.com.br/2010/10/tumulocapela-mestre-ris.html».

203 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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O “Santo Cruzeiro” cobre os túmulos de Irineu Serra (centro),
construído em 1971, de Leôncio Gomes (esquerda), em 1980, e
de Francisco das Neves (direita), em 1990. O antigo complexo
do Alto Santo, que abarca a Capela, em 2006 fora tombado como
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre (página anterior). Em
2010  ocorrera  a  reforma:  projeto  do  arquiteto  Jorge  Mardini
Sobrinho; execução do engenheiro Mário Yonekura e pedreiros
seguidores do Daime (abaixo).

Fotografia 2. “Capela Irineu Serra: Túmulo Atual – Alto Santo”. Maio 12, 2018.
De: «http://celivre-cs.blogspot.com.br/2010/10/tumulocapela-mestre-ris.html»

A ascensão do Mestre Império Juramidam: sua ‘coroação celestial’

Um dia a Rainha lhe anunciara que era a tua mãe… agora ela lhe entregou o posto de

comando absoluto da missão no céu, na terra e no mar. Símbolos fortes de uma ‘iniciação

astral’, sendo ela a Deusa Universal, este posto entregue não seria algum outro, senão àquele

reservado ao seu filho na ‘Missão’ de salvação da humanidade de seus medos, pesadelos e

pecados mortais.

Ao adentrar  aos  mistérios  por  trás  do  véu da  doutrina,  identifico  fragmentos  do

segredo que abarca a Cruz de Caravaca…: seus dois braços abraçam a missão de Juramidam.

Ele… sempre  encostado  ao  Cruzeiro,  ergue  seus  braços  junto  ao  salvador,  de  tal  modo,

recebeu sua ‘cadeira no Astral’: era o ‘Presidente’ que retornaria ao trono original. Num braço

da cruz, o sinal de Jesus Cristo em sacrifício à salvação da humanidade, no outro, o sinal de

http://celivre-cs.blogspot.com.br/2010/10/tumulocapela-mestre-ris.html
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seu retorno à Terra, completando a missão. Este é o enigma de Juramidam e tal é o segredo de

seu nome no ‘Reino Celestial’: Pai e Filho integrados numa segunda vinda de Jesus à Terra.

Este é o elemento simbólico de maior sacralidade na ‘Tradição do Daime’, o retorno do Filho

da Virgem da Conceição predestinado a cumprir uma gloriosa missão. Por isso a Rainha lhe

disse  que  ninguém jamais  havia  visto  o  que  ele  contemplava  naquela  noite  da  aparição,

somente ele…, o escolhido para a salvação da humanidade seria digno de receber a benção

daquela visão da ‘Deusa Universal’.

Somente  o  messias  sacrificado  na  cruz  poderia  receber  a  missão  de  doutrinar  o

mundo inteiro, pois, seu evangelho deveria se espalhar pelas quatro direções, agora, com a

“luz da floresta” de modo que também ninguém jamais havia recebido. Um mistério que

conduz os Trabalhos do Daime e percorre a iniciação dos adeptos até o momento da grande

revelação: suas palavras ele deixou, codificando o segredo para quem soubesse ler: inscrito

em Hinos, no símbolo oculto do Santo Cruzeiro e no mistério da Cruz de Juramidam: “eu sou

o mesmo Daime, pronto para socorrer vocês nas dificuldades, é só a mim recorrer”.

Mestre Irineu sempre ensinou que “o poder do Daime é de Jesus” e que Juramidam é

o filho da Virgem da Conceição, unindo os elos da corrente, eis o segredo oculto por trás dos

véus da ‘Doutrina’ ao compreender/interpretar/decifrar a exata afirmação de sua missão: “eu

sou o mesmo Daime”…“o Daime é Jesus”, por consequência e assimilação: quem é quem?

Entretanto, cabe ressaltar que não há nenhum depoimento de qualquer pioneiro afirmando que

mestre  Irineu  havia  declarado  abertamente  que  fosse  a  reencarnação  de  Jesus  Cristo.  A

doutrina secreta prossegue por livre associação, unificando os ensinos deixados e pelos Hinos

revelados: os mais emblemáticos de todos são “Unaqui” e “Papai Velho”:

Unaqui

Estou aqui
Foi Deus do Céu quem me mandou
Sou Filho da Virgem Mãe
Lá no Céu Jesus Cristo Salvador

Sofreu na cruz
Foi preso e foi amarrado
Quem o matou foram os judeus
Na Judéia foram todos perdoados

Estou aqui
Neste mundo de ilusão
Eu faço por agradar todos
Neste mundo só me dão ingratidão
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Papai Velho e Mamãe Velha
Vós me dê o meu bastão
Sou eu, sou eu, sou eu
Com a minha caducação204.

Papai Velho (2x)

Estou aqui
Neste mundo de ilusão
Eu faço por agradar todos
Neste mundo só me dão ingratidão

Papai Velho e Mamãe Velha
Vós me dê o meu bastão
Sou eu, sou eu, sou eu
Com a minha caducação

Até que enfim até que enfim até que enfim
Eu recebi o meu bastão
Pude me levantar
Com a minha caducação

Reduzi meu corpo em pó
O meu espírito entre flores
Sou eu, sou eu, sou eu
Filho do Rei de Amor

Mamãe Velha sempre dá
Papai a carinhar
Sou eu, eu sempre digo
Eu nasci em Natal205.

Nestas  duas  pérolas  do  jardim,  a  mensagem é  transmitida  sem véus.  Os  versos

cantam o encanto  da Cruz de Juramidam: “Estou aqui, foi Deus do Céu quem me mandou,

sou Filho da Virgem Mãe, lá no Céu Jesus Cristo Salvador”. Na Terra ele era um…, no ‘Céu’,

Jesus Salvador, o mesmo que nasceu em Natal, o “Filho do Rei de Amor”.

Abri este estudo com o compromisso de prosseguir na investigação sobre as tramas

híbridas e diaspóricas na formação do Daime. Tempo passado, ressalvo que o segredo não é

tão mais oculto assim. O mistério da Cruz de Juramidam já se dissemina abertamente em

inúmeras  comunidades  que se identificam com a linhagem daimista,  seguindo a  estrutura

ritualística pelo mestre Irineu implantada. Até mesmo “Buda”, o príncipe Gautama, registrou-

204 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 11: “Unaqui”  (p. 17).  Disponível em
«http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CICLU-
MIG – Flor do Céu […]” (p. 0 2).
205 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 33: “Papai Velho” (p. 40). Disponível em
«http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CICLU-
MIG – Flor do Céu […]” (p. 0 2).
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se entre os anais da recordação discipular, em que ele teria dito ser. A investigação é salutar

para  o  conhecimento,  através  do  estudo  podemos  crescer  em  potência  de  saber,

compreendendo os enunciados do discurso da tradição daimista em sua escatologia universal

e expressão local. O legado maior dos ensinos de Juramidam está inscrito em seu ‘Hinário’: o

Cruzeiro  Universal  é  consagrado como o ‘Terceiro Evangelho’,  a  mensagem do Segundo

Advento do Cristo, doutrinando o mundo inteiro, iluminando o jardim.

Outras passagens de discípulos registram esta percepção, a começar pelo ‘Primeiro

Hino da Doutrina’, de Germano Guilherme: “Divino Pai Eterno” – pelas palavras do grande

colaborador, estes versos firmavam a criação universal destinada ao senhor da missão. Com a

palavra, Jairo Carioca: “Este hino firmava mais que nunca a criação universal destinada a

Irineu Serra, que começava a formação do seu mundo, a verbalização do caráter sagrado que o

mesmo desejava implantar através de sua doutrina”.

O Divino Pai Eterno

O divino pai eterno
Quem me fez quem me criou
Para eu ser um filho seu
No jardim de belas flores

A minha mãe que me ensinou
Mandou eu ensinar
Para eu ser um filho seu
É preciso eu vos amar

Jesus Cristo veio ao mundo
Replantar santa doutrina
Os descrente(s) assassinaram
E ainda hoje é quem me ensina

A luz a flor mimosa
Deste jardim perfumoso
Havendo força de vontade
Nada pra nós é custoso206.

Diversas  são  as  mensagens  veladas,  relembremos  apenas  algumas  que  já

compuseram esta travessia: “Sua própria vinda é ordenada pela Mãe Divina para a colheita do

que ficou plantado lá atrás, reunindo o rebanho que ficou esfacelado na época de Jesus Cristo”

– declarou Sebastião Jaccoud, cuja recordação é apenas concatenada por Jairo Carioca, mas

206 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 59: “Divino Pai Eterno” (p. 73). Disponí-
vel em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do
CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 0 2).
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que  ocupa  espaço  em  tantos  outros  meios  de  registro  e  confirmação  da  fé.  Fé  de  que

Juramidam viera reunir o rebanho que ficou esfacelado na época de Jesus Cristo.

Por estes méritos, somente o próprio redentor poderia juntar o rebanho esfacelado na

época de missão à Terra – pelo mito do mito: os dois braços da cruz consagrada traria em sua

origem o lenho do calvário. Os símbolos são fortes e a fé também, uma comunidade se ergueu

em reverência  à  vida,  isto  é  um fato.  Em sua liturgia,  um segredo oculto  despertava  em

muitos, valiosos e sublimes sentimentos de paz e fraternidade, sentimentos caros a um povo

marcado pela feroz diáspora entre opressão, miséria e escravidão nas fronteiras do mundo

além-civilização. Desde o Nordeste, eram espoliados dos sonhos de felicidade e sorte. Nos

seringais, foram bravos cativos. Na fé, humanos! Com o Daime, uma compreensão, além de

tudo, a salvação. Volvendo às palavras de nosso narrador, identificamos outra passagem em

que Jairo Carioca faz menção aos Hinos dos pioneiros, saudando o Mestre Imperador em toda

a  glória  de  seu  esplendor:  “Jesus  Cristo  está  na  Terra,  foi  Deus  do  céu  quem mandou”.

Destaca-se que Juramidam implantou até mesmo um novo sentido à oração do “Pai Nosso”,

renovando  as  insígnias  que,  pela  crença  das  tradições  ditas  cristãs,  foram  ensinadas

diretamente  por  Jesus  Cristo.  Eis  novamente  o  relato  de  Jairo  Carioca,  esclarecendo

abertamente tudo o que é narrado:

No Pai-Nosso ensinado pelo líder espiritual Irineu Serra, ao invés de dizermos: “venha a
nós o vosso reino”, como ensina a Igreja há milênios, ele ordenou com orientações de sua
professora espiritual, Clara, que fosse dito: “vamos nós ao vosso reino” - porque o reino é
divino e assim como viemos, vamos ao trono de nosso pai.

“A minha mãe me acompanhou
Mandou Eu ensinar
Os que forem filhos dela
Aprender ao menos a rezar”

“Vamos todos trabalhar
Que nós vamos se apresentar
Perante ao nosso Pai
E os trabalhos a Ele mostrar”

Com  essa  filosofia,  Irineu  Serra  passava  a  ensinar  seus  seguidores  a  trabalharem
materialmente para se apresentarem ao Pai Divinal. Consagrou as seis horas da manhã, o
pino  de  meio  dia  e  as  seis  horas  da  tarde  como  sagradas.  Era  o  princípio  de  sua
doutrinação a seu povo, sem a utilização do pensamento de inteira dominação, mestre
Irineu trabalhava através da sagrada bebida a consciência, que mostra através dos hinos
nossos deveres no mundo terra.

As curas e a humildade do líder frente ao grupo, iam engrandecendo seu próprio espírito.
O líder passava a ser referenciado nos hinos que eram recebidos por Germano Guilherme,
João Pereira e Maria Damião como Mestre:

“Jesus Cristo está na terra
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Foi Deus do Céu foi quem mandou
Para ele vir nos ensinar
A doutrina do salvador”207.

Outra referência deste postulado encontra eco nas vozes de dona Percília Matos, a

‘Zeladora Eterna da Doutrina’ e ‘Gerente Geral do Hinário’. Se referindo ao momento em que

ele  retornou  do  calvário  por  três  dias,  desacordado,  ela  mesmo  declarou:  “Ele  era  uma

entidade divina mesmo. Porque só Deus, para ter a força que ele tinha e tem. Hoje ele tem

muito mais força que naquele tempo”. Nesta declaração, dona Percília aborda outra questão

de suma importância na ‘Tradição do Daime’: a consagração espiritual vivida pelo mestre

Irineu em ‘planos astrais’ como Chefe Imperador do céu, da terra e do mar: mestre do mundo

inteiro e de todas as  encantarias sagradas  – no símbolo do mito, esta consagração é uma

reverência ao Cristo.

As passagens do Estatuto que versam sobre os ‘Mistérios da Virgem’, ressaltam de

modo categórico que os arcanos da  Doutrina  deveriam ser mantidos conforme a liturgia de

revelações  advindas  com o mestre.  Na letra  da  lei,  os  parâmetros  de  intercessão  com os

“profanos e neófitos”: a punição viria na forma de suspensão da comunhão do Daime, ou

multa financeira: “Art. 60º – É passível de pena quem ostensivamente transmitir a estranhos

profanos as comunicações astrais recebidas, expondo-as à frivolidade e à execração: § único –

A penalidade no caso varia de 1 a 3 meses de suspensão do veículo divino, ou multa de 5 a 15

mil cruzeiros”208. Antes disso, as diretrizes estatuárias já determinam todo arcabouço litúrgico

e doutrinário quanto à primazia das “visões e revelações” do Mestre Imperador, celebrando ou

renovando a aliança entre “Deus e os homens”. Esta é a identidade da ‘Tradição do Daime’.

São, estes, os mistérios maiores da missão de Juramidam e a cruz sobre seus ombros.

Na relação dos planos históricos e suprassensíveis, todos estes elementos pertencem

ao  complexo  cultural  do  sistema  religioso  do  Daime,  fator  que  impulsionou  a  fé  da

comunidade nos longos anos de fundação da linhagem e também nos posteriores de expansão.

Nestes mesmos planos de historicidade e metafísica, toda e qualquer comunidade daimista

contém em sua experiência,  o  livre  e  legítimo direito  de expressar  a fé  que lhe convém.

Ressalvo,  tendo em vista  todo lastro de ódio  comum entre  muitos  sistemas  religiosos  na

história, que em nenhum momento a doutrina de mestre Irineu fere a  dignidade da pessoa

humana, nem avilta a saúde pública. A crença cabe à comunidade, apenas isto. A jornada pela

narração da travessia humana do homem simples que ele foi, se encontrou com os fatores

simbólicos e subjetivos que o impulsionaram em caráter “fenomênico/fabuloso”, levando-o a
207 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
208 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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interagir  com a  realidade  exterior  de  acordo  com a  motivação das  “visões  e  revelações”

interiores. Porquanto, a necessidade da pesquisa ter adentrado ao rol de mensagens espirituais

e abstratas da doutrina, sem que com isto haja intenção de faltar com respeito aos dogmas que

a abarcam. Mas, tão-somente, elaborar uma narrativa tão valiosa e pouco “observada”.

Em nenhum momento meu intento é desmerecer a crença do mestre fundador ou de

seus  discípulos,  este  não  seria  o  sentido  de  uma narrativa  épica.  Cada  palavra  tecida  no

sentido único de diálogo com o passado,  interrogando os  mistérios  da travessia  a  fim de

decifrar  o  presente,  e,  assim,  buscar  compreender  a  face  de  uma  identidade  pioneira  na

jornada de transposição dos ritos de comunhão cristã da ayahuasca aos mundos urbanos. No

interior da tradição, identifica-se a face da história brasileira, tanto em simbologia espiritual,

quanto em desafios da existência de pessoas comuns, muitas vezes anônimas nas recordações

vindouras. Irineu Serra vivera como um homem comum, órfão de pai logo menino… Um

Raimundo nascido no Maranhão, como tantos outros que por lá nasceram e viveram. Vivera

também como seringueiro que experimentou as mesmas condições de todos os outros de sua

época, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar daquela região: superou a escravidão por

dívida e se libertou do sistema de barracão.

Entre as fronteiras da floresta, desde os tempos remotos da invasão, não eram os

limites dos governos e tratados coloniais que demarcavam a identidade de alguém. Mas sim,

outros  elos  arraigados  à  experiência  singular  de  uma  travessia  entre  mundos,  em  que

peregrinos de distantes paragens se encontraram num 'tempo do não-tempo'. Ou no espaço-

vazio do Universo: um lugar do não-lugar… Uma terra de tantas gentes: os nativos foram

gentis em acolher cada retirante, ofertaram a medicina do sagrado, assim Irineu recebeu a

ayahuasca, assim nasceu Juramidam. Num movimento interior de experiência universal, os

elos de diversas culturas híbridas se completaram numa expressão singular de fé. Irineu subiu

os montes de sua percepção, do alto da serra se identificou com algo que para ele era sagrado.

Reconheceu, em seu íntimo, uma potência maior do que todas àquelas vistas no mundo de dor

e  escravidão.  Esta  visão  lhe  impulsionou  para  longe…,  transmitindo-lhe  as  forças  para

trabalhar nesta mesma terra em benefício dos seus irmãos. Este é o seu ato de fé e esta é a sua

declaração de amor à humanidade. Não permaneceu inerte em frente aos acontecimentos de

seu tempo, se pôs ao trabalho, lavrando o chão, colhendo os frutos de seu suor, dando vida ao

que antes volvia ao estado inorgânico do caos: atravessou desafios, sofreu os dessabores da

perseguição, mas, em primeiro, reconheceu em seu íntimo o poder da transformação.

Voando  ao  ‘Empíreo’ da  herança  de  todas  as  Eras… Irineu  teve  a  visão  de  um

símbolo de ‘encantos e poder’: além do mundo de sofrimento, seria ele, o leão que rugia
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contra os ditames do ‘mau agouro’. Não aceitou o fracasso e ainda expressou uma comunhão

de fé entre as diferentes fronteiras da existência,  assim unificou insígnias  e inscrições  do

xamanismo com os elos de uma antiga cristandade, o guerreiro era o “Leão Branco”:

Leão Branco

Meu Pai foi quem me fez
Eu devo ter amor
Sou filho do Meu Pai
Feliz eu devo ser

Sou filho do Meu Pai
Eu devo ter amor
Sou filho do Meu Pai
A Minha Mãe me acompanhou

A Minha Mãe me acompanhou
Mandou eu ensinar
Os que forem filhos dela
Aprender ao menos a rezar209

Em sua viagem interior, encontrou-se com a “Flor das Águas”: um tesouro que está

contido  em  toda  a  humanidade.  Este  tesouro  é  um  segredo  profundo…  Destarte,  em

fundamento à tese em curso, faria a leitura dentro dos códigos da própria linhagem daimista,

que “o sagrado de seu coração” renasceu após conhecer a ayahuasca com o nome de ‘Jesus

Cristo’. Em devoção, ergueu seu altar de oração: a “Ele”, nutriu fé e respeito, com “Ele”,

identificou-se.  No  momento  final  de  sua  travessia,  alcançou  uma  singela  percepção:  no

coração está meu pai. O mesmo ‘Pai Divino’ que se unia à Juramidam pelos braços do Santo

Cruzeiro, ensina o Hino, também se uniria a todos os seres. Este seria o segredo profundo que

está em toda humanidade. Destarte, o Velho Irineu realizou a travessia a outras fronteiras da

existência por estas tramas híbridas, deixando o legado que reconhecia em cada um, o mesmo

‘Ser Divino’ que alimentava sua experiência íntima de fé e esperança. A despeito do final de

seus ensinamentos, afirmou perante os discípulos que este conhecimento era de todos que

estavam com ele, reafirmando assim sua autoridade enquanto Mestre Império Juramidam, o

mensageiro divino: ‘Chefe Geral da Missão’ em todos os planos viventes e existentes.

A narração final destas palavras, como em outrora, coube a Jairo Carioca, aclarando

um diálogo que Irineu Serra teve com a ‘Equipe da Mata’ num tempo antes de sua despedida.

O ‘Mestre’ havia perguntado a algumas pessoas, qual entendimento tinham sobre a mensagem

209 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 26: “Leão Branco” (p. 33). Disponível
em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do CI-
CLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 0 2).
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do Hino “Flor das Águas”, enquanto alguns disseram que a “flor” seria o  daime, a bebida

sagrada, ele doutrinou que o segredo estava além: no coração do mundo existia todo o amor e

um mistério profundo. Por Jairo Carioca:

Um dia, mestre Irineu surpreendeu a Equipe da Mata, que era liderada por Francisco
Grangeiro, fazendo uma pergunta para ele, João Rodrigues Facundes e seu irmão Antônio
Facundes:  “Vocês ouvem cantar aí Flor das Águas,  mas para vocês, quem é Flor das
Águas?, perguntou o Mestre”, conta Júlio Carioca.

“Compadre Chico respondeu para ele que era o Daime, a mesma resposta que deu o
compadre Nica e o compadre Cancão (como são conhecidos os irmãos João Rodrigues e
Antônio Facundes). Ele então deu um prazo de dez dias para eles retornarem com aquela
resposta, e disse: Júlio, Flor das Águas é o oceano, vocês cantam aí:

“Flor das Águas
Da onde vem para onde vai
Vou fazer minha limpeza
No coração está meu pai

A morada do meu pai
É no coração do mundo
Aonde existe todo amor
E tem um segredo profundo

Este segredo profundo
Está em toda humanidade
Se todos se conhecerem
Aqui dentro da verdade”

Esse segredo, Júlio, continuava o Mestre – é o conhecimento de todos que estão comigo.
Mas é se todos se conhecerem aqui dentro. Mas ninguém presta atenção, preferem falar
da vida uns dos outros. Mas eu conheço os meus e no meu trabalho não perco nenhum”,
testemunha Júlio Carioca210.

Em  meu  entender,  busquei,  de  modo  aberto,  abordar  alguns  temas  de  grande

polêmica, tanto no campo da travessia humana do peregrino, quanto em elementos de caráter

abstrato e suprassensível. Compreendo que suas pegadas humanas não são vergonhosas, mas

simples e dignas: desde a partida do Maranhão aos últimos passos na Terra, tudo o que diz

respeito à sua vida pessoal, lhe diz respeito apenas. Busquei narrar aquilo que se relacionava

com as tramas híbridas e diaspóricas que marcam a ‘Cruz de Juramidam’ na formação do

Daime. Embrenhar pelos meandros das travessias íntimas do ser humano, seria um “ato falho”

de  minha  parte:  faltar  com a  ética  da  pesquisa  e  de  todos  os  postulados  filosóficos  que

atravessam a percepção acima da  moral-do-bicho-homem-de-rebanho  (Nietzsche, 2006). Se

Irineu viveu seus impulsos como ser humano, tudo o que cabe à a esta narração é contar que

210 Disponível em «http://www.mestreirineu.org/jairo.htm». Último acesso em 08/05/2018.
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ele  foi  humano,  demasiadamente  humano.  Demasiado,  não  por  ser  fraco,  mas  por  ser

autêntico, como bem nos inspira as assertivas de Zaratustra.

Um passo na terra… Um olhar ao além dos mundos. O homem que lutou desde a sua

primeira grande iniciação contra a tentação de ver uma saia de mulher correndo em meio às

mirações,  chegou  ao  término  final  de  sua  doutrina  estabelecendo  um  forte  preceito  de

castidade em face os Trabalhos do Daime. ‘Reza’ a tradição que três dias antes e três dias após

os  ritos,  todos os  adeptos  devem manter  o  mais  puro e  disciplinado gesto  devocional  de

abstinência sexual,  a  fim de manter  o  equilíbrio da saúde e  afastar  todos os  males.  Este

preceito é um princípio pétreo do campo suprassensível, uma marca de identidade para os

adeptos  da  Linha  de  Juramidam:  assim configuram as  vertentes  da  linhagem ligadas  aos

grupos considerados conservadores ou tradicionalistas do “Alto Santo”,  que agregam uma

gama enorme de entidades e dissidências do Trabalho findado pelo mestre fundador.

Conforme o calendário da tradição, alguns ritos podem se intercalar no percurso de

um mês, por exemplo, casos onde os Trabalhos de Concentração nos dias 15 e 30 se realizam

próximos à Semana Santa e o Dia do Patriarca São José. Logo, a abstinência sexual deve se

manter dentro da mais rigorosa disciplina de três dias antes e três dias depois, seja pelo tempo

que perdurar todo o calendário. Outra expressão do preceito aplica-se à colheita do cipó e da

folha para o “Feitio do Daime” na Lua Nova: a “dieta” – como a abstinência é chamada –

também deve ser mantida com rigor e disciplina nos dias da colheita e preparo. Incluindo

também uma “ordem mental saudável” com pensamentos positivos e equilibrados, ou seja,

não apenas na carne a tentação pode vigorar, mas também em níveis abstratos e íntimos.

De acordo com os pioneiros da tradição, Irineu viveu toda a sua missão dentro deste

mais  rigoroso  preceito  de  castidade,  portanto,  a  lei  deve  ser  mantida  como  fator  de

conservação da doutrina e do rebanho. Contudo, os tempos se passaram e muitos adeptos

provindos da expansão pelo “Sul” do Brasil  e “Norte” do mundo,  relativizaram a ordem,

restringindo-a somente à Semana Santa. À favor desta interpretação, argumenta-se que o Hino

que prediz o preceito nasceu com o nome de “Sexta-Feira Santa”, o que orientaria de modo

objetivo, o rigor dos três dias antes e depois para afastar toda doença. Assim, as vertentes

oriundas  principalmente da expansão promovida a  partir  dos  anos 80 e  90,  começaram a

disseminar a versão de que somente nesta época a “dieta” deve ser mantida. Os discípulos

ligados às vertentes consideradas conservadoras do Alto Santo (no sentido de ‘conservar a

Doutrina’ tal e qual mestre Irineu teria deixado), que não promoveram ou participaram de

algum  processo  de  expansão  até  o  final  do  século  XX,  consideram  esta  alteração  uma
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desvirtuação grave que rompe com todo o legado e os ensinos do ‘Mestre’ – fator que, por

estas versões, teria aberto brechas para outras condutas que aviltassem a dignidade humana.

Relato, neste ponto, o que de fato diz respeito à identidade da tradição e sua polêmica

contemporânea. Mas, indo um pouco além, pondero os elementos de herança das linhagens

vegetalistas de antigos caboclos e ainda culturas indígenas, que expressam um processo de

iniciação  com a  ayahuasca  através  da  abstinência  sexual  e  de  tantos  outros  atos  da  vida

elementar de um cotidiano211. Uma investigação salutar se formaria ao concatenar todos estes

elos culturais numa análise de correspondência entre as vertentes acreanas, uma vez que Frei

Daniel também manifestará à Barquinha, um processo de iniciação com a constrição interior e

a abstinência sexual durante as “Romarias e Penitências”. No campo da longa travessia de

mestre Irineu, o fato é interessante e salta o abismo da condição humana enquanto expressão

de um peregrino em busca do entendimento de sua própria condição; por inspiração espiritual,

estabelece  um preceito  que  o acompanhou durante  sua jornada de  batalhas  e  trabalho no

mundo. Por ser um elo tão forte a ele e sua comunidade, registro o Hino “Sexta Feira Santa”:

Sexta Feira Santa

Sou filho sou filho
Sou filho do Poder
A Minha Mãe me trouxe aqui
Quem quiser venha aprender

Vou seguindo, vou seguindo
Os passos que Deus me dá
A minha memória divina
Eu tenho que apresentar

A Minha Mãe que me ensina
Me diz tudo que eu quiser
Sou filho desta verdade
E Meu Pai é São José

A Sexta-Feira Santa
Guardemos com obediência
Três antes e três depois
Para afastar toda doença212

Num  verso  de  grande  inspiração,  mestre  Irineu  fez  uso  da  afirmação  que  sua

memória é divina e seus ensinos enviados pela Rainha…, novamente também apresenta sua

condição espiritual de herdeiro da “Sagrada Família”: “Sou Filho desta verdade e Meu Pai é

211 Ver: Luna & Amaringo, 1999.
212 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 104: “Sexta Feira Santa” (p. 128). Dispo-
nível em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial do
CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 0 2).
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São  José”.  De  tal  modo,  os  ensinos  da  ‘verdade’ são  coroados  pela  origem  divina  do

mensageiro, elemento que se manifesta, inclusive, pela doutrinação de preceito sexual e sua

constrição perante o Trabalho. Num apontamento às novas fronteiras de pesquisa, elucido que

valorações deste caráter também pululam em tratados de ‘escolas esotéricas’, impetrando no

campo da sexualidade, fatores de grande reflexão e abstração… – por caminhos tão variados e

possíveis, quanto à experiência e criatividade humanas. Eis uma fonte primorosa de estudo e

investigação, a quem interessar – de minha parte, completo, por ora, a narrativa quanto ao

campo doutrinário da Tradição chamada de Daime.

Toda a fundamentação histórica da pesquisa está disposta de acordo com todos os

parâmetros acadêmicos e literários da historiografia. Percorri os “arcanos” da tradição oral,

preservando a  memória  antes  de  que  ela  se  perca  no  labirinto  da  existência,  cada  relato

encontra sua exata referência em nosso arcabouço metodológico. Por vezes, as crônicas se

mostraram díspares e contraditórias,  como são as reminiscências de todas as labaredas da

recordação: assim travamos um estudo em debate com o conhecimento. Por esta narrativa,

empenhei-me em apresentar novas perspectivas de abordagens para investigações do porvir,

esperando contribuir  com o estudo em curso.  Apresentei  um acervo documental  digno da

travessia narrada, seja em fontes primárias ou secundárias.

No campo de investigação historiográfica, ainda busquei demonstrar como é possível

investigar uma grande saga tendo como fonte essencial, as recordações da tradição oral. A

metodologia de estudo desta tradição apresenta suas nuances de prisma do olhar, este caminho

foi o principal meio de transposição ao passado. Logo, necessita ser bem trabalhado em seu

tempo  e  articulado  às  interpretações  em  voga.  Pois,  senão,  uma  declaração  fora  de  sua

experiência vivida pode ganhar sentidos e significados díspares com a travessia. O cuidado

que  acompanha  a  narrativa  faz-se,  justamente,  em deixar  cada  “texto”  em seu  “tempo”,

abordando numa análise histórica, o ‘curso rizomático’213 das tramas híbridas da Diáspora de

Juramidam na formação do Daime e de travessia da ayahuasca a Outro mundo.

De  tal  modo,  as  versões  dos  narradores  do  passado  são  de  suas  inteiras

responsabilidades: foram eles que viveram a experiência e foram eles que contaram a história.

Destaca-se, neste ínterim, por exemplo, o estudo do “Hinário” de mestre Irineu, como também

dos “falecidos”, localizando os Hinos em suas contingências de inspiração. Inclusive com a

mensagem oculta em seus versos. E, se possível, alguma recordação das palavras do mestre

fundador sobre os Hinos que ele não ensinou a ninguém, por considerar que eram “fortes

213 Em referência: “Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-
ser, intermezzo […]” (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 36). Obs.: Adiante, aprofundarei à noção rizomática e
sua relação, em minha concepção, com a noção de “tramas híbridas e diaspóricas”.
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demais” e não poderiam ser cantarolados sem a devida compreensão – para alguns destes, ele

atribuía o nome de “Chamadas”, tal como, os  caboclos vegetalistas  da região já solfejavam

suas canções e assim as nomeavam214.

Em tempo…, e em respeito à memória de Juramidam, o mesmo homem que abraçou

a  antiga  Cruz  dos  Patriarcas  e  caminhou  nesta  Terra  dizendo  sempre  antes  de  ingerir  a

ayahuasca: “Que Deus nos Guie!”. Eis sua obra final em despedida do mundo, ensinando que

os versos deste Hino não são apenas para ele…, mas sim, para todos! Neste dia, ele pediu que

alguém se lembrasse seu nome…, ao menos em pensamento:

Pisei na Terra Fria (de pé)

Pisei na terra fria
Nela eu senti calor
Ela é quem me dá o pão,
A minha Mãe que nos criou

A minha Mãe que nos criou
E me dá todos os ensinos
A matéria eu entrego a Ela
E meu espírito ao Divino

Do sangue de minhas veias
Eu fiz minha assinatura
Meu espírito eu entrego a Deus
E o meu corpo à sepultura

Meu corpo na sepultura
Desprezado ao relento
Alguém fala em meu nome
Alguma vez em pensamento215.

Assim findo a narração sobre a vida e a obra de Raimundo Irineu Serra, um brasileiro

que registrou sua Presença à além do sepulcro do esquecimento nacional. Por vias diferentes

das que o mesmo talvez tenha desejado que seu nome fosse lembrado, pelo afeto de seus

discípulos em reverência divina, embora eu não esteja entre tais, acredito que esta narrativa

acaba por colaborar com tal intento, principalmente, por ter buscado tratá-lo com a dignidade

que  sua  travessia  humana  inscreveu  no  tempo  –  à  além do  mito.  Outrossim,  ao  buscar

absorver tal preceito de evocação à Presença dos antepassados ao corpo narrativo, assim abri

este trabalho, com a lembrança de alguns nomes de pessoas estimadas já falecidas, de modo

que a estes, aqui fiz minha saudação. Noutros trabalhos, outras lembranças hão de vir…

214 Os percursos posteriores ao falecimento de mestre Irineu necessitam de investigação com maior acuidade ao
desafio de concatenar o conhecimento sobre o intricado novelo de vertentes que se formou após sua morte.
215 Hinário “O Cruzeiro Universal”, de Raimundo Irineu Serra. Hino nº 129: “Pisei na Terra Fria” (p. 167). Dis-
ponível em «http://www.mestreirineu.org/O-Cruzeiro.pdf». Último acesso em 20/02/2018. Obs.: “Edição oficial
do CICLUMIG – Flor do Céu […]” (p. 0 2).



318

A cruz de Juramidam no altar do tempo

Fotografia 3. “Mesa de Trabalho – Memorial”.
Maio 12, 2018.De: «www.afamiliajuramidam.org».

O “Memorial Irineu Serra” é localizado na região de Rio
Branco, capital do Acre, conhecida como “Alto Santo”. O
Memorial  foi  construído  pela  comunidade  do  Daime
entre 1945 e 1948 como “Salão de Trabalho” do Daime.
A construção ocorreu em regime de Mutirão de Trabalho
sob a liderança direta de Irineu Serra aos seus 65 anos.
Em destaque, a “Cruz de Juramidam”, o símbolo maior
do  Daime,  “batizado”  pelo  fundador  como  “Santo
Cruzeiro” e conhecido também como “O Cruzeiro” entre
variadas vertentes da “cultura daimista”.

A cruz, um símbolo tão fecundo, acompanha a  travessia humana  desde os antigos

tempos  de  alvorecer  da  linguagem  cultural.  Por  ela  se  passam  diferentes  dimensões  da

realidade espacial, cuja geometria traz, em primeiro plano, o encontro de uma linha horizontal

e  uma linha  vertical:  duas  dimensões  que se amalgamam e abrem a possibilidade a  uma

terceira  linha espiralada pelo eixo central:  um “ponto cruzado”.  A linha horizontal  traz a

noção de largura; a linha vertical, a noção de altura; a linha cruzada, a noção de profundidade.
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Assim, forma-se a natureza do espaço-tempo tridimensional: largura, altura e profundidade. A

percepção desta geométrica marca um salto da travessia humana, porquanto, a fecundidade do

símbolo registra a inscrição da cruz como advento da percepção racional pelo animal cultural

que nossos antepassados hominídeos começaram a verter suas condições existenciais. Não,

por caso…, a cruz verteu-se, desde os primórdios da história, como símbolo de “vida eterna”.

Tempos depois, entretanto, fez-se, ela mesma, a cruz, uma máquina mortífera dos

“Estados Centrais” da Eurásia. Construída como instrumento de execução de condenados à

pena capital em substituição à anterior, considerada no auge da Antiguidade Clássica como

“cruel”: a estaca de empalação. De acordo com a mitologia cristã, um “messias salvador”,

filho unigênito” da “Santíssima Trindade”, por seu sangue derramado na “Cruz do Gólgota”,

selou a própria “salvação” dos mortos nas cruzes do maior império já visto no centro da

Eurásia, o Império de Roma. Por estes caminhos, edificou-se a fé de uma “nova vida” entre os

escravos ao redor do Mar Mediterrâneo: entre tantas divindades que acompanhavam a sina

das  plagas  diaspóricas  pelas  águas  mediterrâneas,  uma  delas  haveria  de  nascer  entre  as

camadas mais pobres e execradas, e, ainda, viver todo o calvário que milhões de pessoas já

haviam sangrado. Doravante, a cruz fez-se também como inscrição de “ressurreição da vida”.

Tempos depois, entretanto, a converteram no símbolo de outra máquina mortífera:

em nome da cruz acenderam-se as  “fogueiras santas  de Cristo”.  Muitos são os  caminhos

cruzados do símbolo que permanece mais vivo do  que nunca, espalhado por todo o globo

terrestre das mais diversas formas e inscrições por culturas tão diversas, quanto longínquas –

conforme ensejo tratar com melhor acuidade ao longo da narrativa. Entre tantas acepções do

ponto cruzado entre as linhas horizontais e verticais, a cruz que traz a inscrição desta pesquisa

é uma cruz traçada por uma longa linha vertical atravessada por duas linhas horizontais: a

“Cruz  de  Caravaca”  para  o  catolicismo.  Todavia,  pelas  tramas  híbridas  e  diaspóricas  da

Amazônia Cabocla: eis a “Cruz de Juramidam”. Símbolo que viria anunciar o advento de um

“messias” ou  “rei  salvador”:  Raimundo  Irineu  Serra,  o  maranhense  fundador  do  culto

conhecido  como  “Daime”.  Um  culto  de  liturgia  cristianizada  através  de  um  “Hinário”

considerado o “Terceiro Evangelho” e centrado à ingestão ritual da ayahuasca.

Eis,  portanto,  a  tessitura  da  tese  pela  qual  empenhei-me  à  argumentação  deste

manuscrito: à favor da premissa de que o personagem mítico central na liturgia daimista, o

‘Mestre Império Juramidam’, figura-se pela narrativa doutrinária e cultural do Daime com o

advento  da  “Segunda  Vinda  de  Cristo”.  Isto  é,  a  tese  de  que  o  mestre  fundador  seja

reverenciado  por  discípulos  das  mais  diversas  vertentes  contemporâneas,  como  a

“encarnação”  do  “Salvador  Cristão”.  Uma  “salvação”  pelo  símbolo  de  redenção  com  o
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advento dos “mistérios” contidos nos dois braços do “Santo Cruzeiro”, a antiga “Cruz das

Missões”, símbolo maior também dos jesuítas na colonização americana.  Noutros tempos,

“Cruz de Caravaca”: o símbolo mais sagrado dos católicos nas guerras de “Reconquista” da

Península  Ibérica  contra  os  “infiéis”  mouros.  Ou,  ainda,  a  velha  “Cruz  dos  Patriarcas”,

insígnia da cristandade primeva à época em que Roma ainda não havia edificado o reino de

seu bispado, porquanto, posteriormente considerado o símbolo da “Igreja Primitiva de Roma”.

Outrossim,  Juramidam ocupa  o  lugar  do  advento  de  um messias…,  o  próprio  “Filho  de

Maria”:  o  herdeiro  de  Nossa  Senhora  da  Conceição,  reverenciada  por  Irineu  enquanto

“Clara”,  a  “Rainha  da  Floresta”.  Por  sua  singularidade,  um  tema  que,  deveras,  possui

relevância  peremptória  dentro  do  campo  discursivo  das  linhagens  daimistas,  no  entanto,

constata-se no estado da arte do tema, o pouco interesse acadêmico em abordá-lo. 

Por certo, o destaco enquanto um campo que, por si, abre espaço para outros tipos de

interrogações  às  pesquisas  que  se  esmerem a  fazer  tal  levantamento  bibliográfico  com a

acuidade de uma sistematização metodológica, tal e qual, seja o sentido estrito de investigação

deste  ramo de  trabalho.  Portanto,  esta  não  é  a  especificidade  do  foco  desta  Dissertação,

compreendo  que  a  natureza  de  um  trabalho  como  este,  mereça  – ou  exige  –  o  recorte

específico ao levantamento das referências acadêmicas que tratam sobre a formação do Daime

em  suas  diferentes  esferas.  A  começar  pela  historicidade  de  pioneiros  e  pioneiras  da

comunidade  de  retirantes  do  Nordeste  brasileiro  na  zona  de  fronteira  dos  seringais

amazônicos  e  seguida  pelo  escrutínio  da  liturgia  doutrinária  com seus  códigos,  valores  e

moral discursiva. Para que, acentuadamente, sejam abordados os “segredos e mistérios” sobre

a “identidade de Juramidam” no rol acadêmico dos dias atuais à 1983, quando realizou-se a

primeira  pesquisa  institucional  voltado  à  religiosidade  daimista  Ocasião,  esta,  em  que

Clodomir Monteiro da Silva (1983) abordou esta problemática com ênfase às suas influências

na constituição dos referenciais de pertencimento do Daime.

O  elemento  sui  generis  que  me  ensejou  a  estas  interrogações,  diz  respeito  aos

motivos  pelos  quais  o  tema não tenha  sido  objeto  de  interesse  acadêmico  à  posteridade.

Todavia, por não ser este o recorte da presente pesquisa, não me lançarei à tal questão no

curso das tratativas com os referenciais bibliográficos. Quando muito, apontarei os trabalhos

de  raridade  maior  que  fazem  alguma  alusão  à  natureza  da  identidade  messiânica  de

Juramidam enquanto advento da “Segunda Vinda do Cristo à Terra”. Não saberia informar se

há alguma relação entre  estado da arte  e possíveis cânones doutrinários de preservação em

sigilo do “segredo de Juramidam” ou do “mistério do Santo Cruzeiro”. Elucido que não tenho

e nem tive vínculos diretos com as vertentes, ou “linhas”, da cultura daimista, porquanto,
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minha limitação se expressa no problema anteriormente descrito. Isto que poderia vir a ser

pensado como um problema ao pesquisador, o vejo ao inverso: por não ser um iniciado à

“doutrina”, percebi uma abertura pertinaz às possibilidades de investigação.

De tal modo, foram estes os caminhos a serem percorridos como recortes da pesquisa

em fundamentação à tese de que Juramidam, o personagem mítico expresso pela doutrina de

Raimundo Irineu Serra no culto do Daime, figura-se enquanto “cumprimento da promessa” do

“Segundo Advento”: o retorno de «Jesus Cristo» ao “mundo dos pecados”:

«1Eis  que  para  Jeová  vem  um  dia  em  que  no  meio  de  ti  serão
repartidos  os  teus  despojos.  2Pois  ajuntarei  todas  as  nações  para  a
peleja  contra  Jerusalém.  A  cidade  será  tomada,  as  casas  serão
saqueadas e as mulheres violadas;  a metade da cidade sairá para o
cativeiro, e o resto do povo não será exterminado da cidade.3Então
sairá Jesus e pelejará contra essas nações, como quando pelejou no dia
da  batalha.  4Naquele  dia  estarão  os  seus  pés  sobre  o  monte  das
Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; o monte de
Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e
haverá um vale mui grande; uma metade do monte se removerá para o
norte, e a outra metade para o sul. 5Pelo vale dos meus montes, pois o
vale dos montes se estenderá até Azel; sim, fugireis, como fugistes de
diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá: virá o Senhor meu
Deus,  e  todos  os  santos  contigo.  6Acontecerá  naquele  dia  que  não
haverá  luz,  as  estrelas  luzentes  se  retirarão;  7porém  será  um  dia,
conhecido de Jeová, não dia nem noite; mas acontecerá que à tarde
haverá luz.  8Naquele dia sairão de Jerusalém águas vivas, a metade
delas para o mar oriental, e a outra metade para o mar ocidental; no
verão e no inverno sucederá isto.  9Jeová será rei sobre toda a terra;
naquele dia um só será Jeová, e um só o seu nome. 10Toda a terra se
tornará como a Arabá, desde Geba até Rimom ao sul de Jerusalém;
será exaltada e habitará no seu lugar desde a porta de Benjamim até o
lugar  da primeira  porta,  até  a  porta  do  ângulo,  e  desde a  torre  de
Hananeel até os lagares do rei.  11Habitarão nela, e não haverá mais
anátema; mas Jerusalém habitará em segurança.  12Esta será a praga
com  que  Jeová  ferirá  todos  os  povos  que  têm  combatido  contra
Jerusalém; consumir-se-á a carne deles, estando eles em pé, e os seus
olhos se consumirão nas suas covas, e a sua língua se consumirá na
sua boca.  13Naquele dia haverá da parte de Jeová um grande tumulto
entre eles; pegarão cada um na mão do seu próximo, e a sua mão se
levantará  contra  a  mão  do  seu  próximo.  14Também  Judá  pelejará
contra  Jerusalém;  e  ajuntar-se-ão  as  riquezas  de  todas  as  nações
circunvizinhas, ouro e prata e vestidos em grande abundância. 15Como
esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos machos, dos camelos e
dos jumentos e de todos os animais que se acharem naqueles arraiais.
16Todos  os  que  restaram  de  todas  as  nações  que  vieram  contra
Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei,  Jeová dos
exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos.  17Se qualquer
das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorarem o Rei, Jeová
dos exércitos, não cairá sobre eles a chuva. 18Se a família do Egito não
subir,  nem vier,  não virá sobre eles a chuva; virá a praga com que
Jeová  ferirá  as  nações  que  não  subirem  para  celebrar  a  festa  dos
tabernáculos.  19Este será o castigo do Egito, e o castigo de todas as
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nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. 20Naquele
dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santidade a Jeová; e as
panelas da casa de Jeová serão como as bacias diante do altar. 21Todas
as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas a Jeová dos exércitos;
todos  os  que  oferecerem sacrifícios  virão  e  delas  tomarão  e  nelas
cozerão. Naquele dia não haverá mais cananeu na casa de Jeová dos
exércitos.» (Zacarias 14:1-20)216.

Ao mito bíblico do “Segundo Advento”, posteriormente, no ambiente intercultural do

Mediterrâneo,  os  primeiros  teólogos  cristãos  atribuíram a  relação  com a  terminologia  da

Grécia  Antiga  de  «parousía»  (parúsia  ou  parusia),  em  sua  etimologia,  uma  expressão  a

designar um evento ou manifestação de “chegada” ou “presença”. Utilizado comumente às

viagens marítimas, mas também, com influência às concepções sobre a «presença divina» no

mundo natural. Logo, os fundamentos da tese em defesa, de que o “advento de Juramidam”

figura-se como narrativa mítica sobre a parusia prometida de retorno do “messias salvador”: o

nascimento  na  Terra  do  «Filho  de  Deus».  Na  mitologia  cristã,  uma  das  “Pessoas”  da

“Santíssima  Trindade”,  composta  pelo  «Pai»,  o  «Filho»  e  o  «Espírito  Santo».  Destarte,

Raimundo Irineu Serra é reverenciado enquanto tal «Pessoa». Não se trata de uma narrativa

sobre a “reencarnação de Jesus Cristo”, uma vez que, por estas escrituras mitológicas, tal

personagem não poderia  “reencarnar”,  haja  vista,  o  cânone central  do  discurso cristão:  a

ressurreição do messias após subir o calvário da morte e permanecer crucificado por três dias

no alto do Monte de Gólgota, Jerusalém, capital do reino da Judeia. Trata-se, portanto, da

concepção de uma nova manifestação da parusia do «Filho de Deus», desta vez, nascido em

São Vicente Ferrer, um município da ‘encantada’ Baixa Maranhense.

Noutro viés, que diz respeito aos aspectos que se circunscrevem à relação religiosa

da  doutrina daimista  com a ayahuasca, sopeso o pensamento de uma metáfora em que tais

tramas teriam promovido uma espécie de “cristianização” até da bebida. Refiro-me ao teor

metafórico  deste  pensamento,  porque  dentro  dos  parâmetros  simbólicos  de  um  batismo

religioso,  a  ayahuasca  não estaria  posta  à  condição de  “Ser”  ou  “Ente”  que poderia  ser

efetivamente “batizada”. No entanto, lanço mão deste pensar, por considerar outros efeitos

simbólicos  que  cercam  o  advento  da  cruz  no  culto  de  Juramidam,  uma  vez  que  Irineu

Raimundo Serra proferiu um novo batismo, não apenas com a nomenclatura homônima a sua

vertente,  mas  incluindo  nesta  travessia,  novas  acepções  e  novos  valores  simbólicos  –

discursivos/morais  –  que  a  diferenciariam  e  a  distanciariam  de  suas  ancestralidades

ameríndias, amazônicas e andinas.

216 DE JERUSALÉM, Bíblia. “Nova edição, revista e ampliada”. São Paulo: Paulus, 2002.
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Penso que o ápice desta “cristianização” se proceda em ritos de feitura da ayahuasca,

quando a fervura da água com suas plantas constitutivas, um cipó e uma folha, o “feitor”

responsável pelo rito, deve literalmente “bater” na bebida, ato que ocorre geralmente com um

galho  de  árvore  semelhante  às  “varas”  usadas  para  castigar/surrar  crianças.  Segundo  a

doutrina, este procedimento cumpriria com a eficácia simbólica de “purificar” a bebida das

“impurezas do mundo” e transformá-la no daime, na bebida batizada pela cruz que Juramidam

ergueu em nome de Jesus Cristo e sua promessa de “salvação dos pecadores”.

Aponto, então, em quais níveis esta possível  “cristianização” da ayahuasca teria se

consolidado por meio da influência de mecanismos de disciplina pelo poder simbólico do rito,

haja vista que os preceitos do «Estatuto do Rebanho de Juramidam» – tal como as letras de

sua  «Lei» determinam de  modo explícito  – determinam que até  mesmo o “conteúdo das

visões”  devam  ser  direcionados  pela  moral  da  ‘Doutrina  da  Rainha’:  entre  as  práticas

disciplinares pelos meios de:  (a)  controle dos corpos durante os ritos (que se estenderia ao

cotidiano  das  comunidades);  (b)  mecanismos  de  subjugação  do  indivíduo  perante  as

autoridades  morais  e  à  coletividade  (senso  de  rebanho  e/ou  despersonalização);  (c)

doutrinação  por  técnicas  repetitivas  de  fixação  mental  e  reeducação  do  pensamento

(introjeção  de  dogmas  da  moral  comum  com  o  propósito  de  normatização  do

comportamento); (d) apartação do convívio social e de cerimônias religiosas (técnicas finais

de controle e punição).

Isto é, até mesmo os elementos dos afetos que se localizem nos planos mais íntimos

da percepção, estão postos ao controle do poder de um rebanho e seu discurso. Ainda mais, se

ponderarmos  que  estes  mecanismos  disciplinares  sejam  aplicados  juntos  aos  efeitos

psicossensoriais  da  ayahuasca  na  alteração  da  percepção.  A partir  destas  questões  que

identifico o real lastro da institucionalização do Daime, isto é, a mutação de uma comunidade

agroflorestal à instituição religiosa, que, por sua vez, possui fortes atributos de  «sociedades

fechadas» classificadas comumente no ocidente enquanto «seitas» – tema para outros estudos,

talvez, com a elaboração de escritas que possam dialogar, inclusive, com as noções a respeito

dos carácteres entre «seitas» e «religiões».

Em paralelo a isso, o que destaco ao encerrar esta narrativa, diz respeito ao que de

mais  singular  e  belo  sempre  reconheci  na  trajetória  de  Raimundo  Irineu  Serra  e  seus

companheiros, inclusive, de Daniel Pereira de Mattos: a capacidade com que se moveram no

mundo  e  buscaram  agenciar  as  condições  com  que  se  depararam.  Lembremo-nos  do

“Pesadêlo”, o ataque público, criminoso, ao outro que lhe era desconhecido. Observemos que

em duas estrofes seguidas do “Pesadêlo” se cruzam  Belzebu  e  Jacaré Assú  – sobrando pro
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“povo Dumbanda”. Irineu, à época em que esses versos injuriosos circularam pela capital, já

havia  atravessado  uma  longa  história,  desde  que  nascera  em  Terra  de  Encantaria  do

Maranhão, a Baixada, terra de Tucum, do Tambor de Cura, da Dança de São Gonçalo, da

Festa do Divino, da Pajelança de Pena e Tauari, terra da magia de Barba Soeira, a grande

senhora de altares encantados…

Para concluir esta narrativa, pondero que identifico em todos estes casos diaspóricos,

a relação de tradução cultural que permeou o fluxo migratório amazônico, em maior ou menor

grau.  Destaco  que  as  manifestações  de  religiosidades  afro-indígenas  e  caboclas  se

constituíram por meio de várias práticas de resistência ao imputo do discurso da autoridade

cultural  e  como  estratégias  de  reconstrução  de  suas  narrativas  históricas.  Sobretudo,  se

considerarmos a relevância social que a fusão de cultos e ritos destas ancestralidades alcançou

nos  procedimentos  de  reconhecimento  e  pertencimento  identitário,  o  que  fortalece  o

agenciamento  de  laços  comunitários  entre  os  sujeitos  subalternizados  perante  as  práticas

hegemônicas  persecutórias.  Seja  com  o  viés  da  demonização  perpetrada  pelo  discurso

cristianizado, que intentou homogeneizar tais tradições no campo simbólico do maligno e da

feitiçaria,  ou pela  repressão institucional de pretenso caráter científico,  que se aportou no

Código Penal de 1940, criminalizando-as enquanto ameaça à saúde pública – uma fria ironia.

Isto levou à perseguição de líderes e praticantes de religiosidades híbridas/caboclas, que cada

vez mais se refugiaram à periferia dos grandes centros urbanos. No processo de agenciamento

desta trama, muitos dos adeptos destes segmentos buscaram camuflar suas identidades em

outras vertentes, até mesmo de matriz africana.

De  um  lado  a  outro  da  fronteira,  estas  matrizes/linhagens  já  expressavam  as

cosmovisões de encantamento do mundo, a identidade cultural de uma natureza sagrada. O

«Xamanismo, o Tambor de Mina, a Ayahuasca, a Jurema, as Pajelanças, os Voduns, o Daime,

o  Terecô,  a  Barquinha,  o  Tambor  de  Índio,  a  Marujada,  a  Dança  de  São  Gonçalo,  o

Vegetalismo, a Festa do Divino Pai Eterno, a Feitiçaria…, as Encantarias». Todos, elementos

de expressões híbridas no ritmo do fluxo de  «linhagens encantadas». Diferentes níveis de

contato e fusão, responsáveis por garantir a uma significativa parcela dos sujeitos históricos

das tramas, o direito à identidade étnica e cultural por meio da Fé: em que a(s) identidade(s)

emerge(m)  de  concepções  metafísicas  que  não  vê  o  “terreno”  separado  do  “sagrado”,  a

“natureza”  em  oposição  à  “Deus”,  mas,  “Ela”  própria,  divina.  Outra  compreensão  de

temporalidade  e  espacialidade  circunda  a  cultura  da  floresta,  com  suas  virtudes  e

contradições, mas sempre amalgamadas à percepção de vivência e luta pela sobrevivência.

Importante lugar ocupará nestas manifestações abstratas, os ancestrais.
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Justo, uma noção de  vivência  que acompanha as relações de percepção e afecção

com o maior garu de espontaneidade, cuja intensidade é operada antes de ser processada pela

racionalidade binária e projetada pela “consciência” à  Lógica. Modos de percepção em que

“realidade” e “naturalidade” são separadas por uma ordem sine qua non de Razão. Se, acaso

olharmos as “visões encantadas” pelo prisma da ‘Virada Ontológica’ (Viveiros de Castro,,

2006), isto é, pelo prisma da ‘Filosofia da Diferença’ inserida no pensamento contemporâneo,

as expressões de linhagens encantadas teriam qualidades de ‘imanência’ muito próximas ao

xamanismo e panteísmo, por pertencer a um campo de intensidade de antecede ao Logos, à

racionalização  por  procedimentos  conceituados  pela  ‘Filosofia  Idealista’,  com  fulcro  à

‘Fenomenologia do Espírito’ (Kant, 1995; Hegel, 1992).

A questão que estou a enfatizar sobre a questão da ‘imanência’, relaciona-se com os

paradoxos das linhas cruzadas por temporalidades entre a África e a Amazônia. Paradoxos de

uma ‘Amazônia Africana’ em que as referências (os limites) do espaço são anuladas pelo

movimento (pelas percepções) do tempo: visão em que a materialidade do  ser ontológico

constitui-se como fonte da visão sobrenatural. Por estes argumentos, a tese em defesa de que

as ‘linhagens encantadas’, mesmo no que pese a cristianização pelas ‘linhas raízes’, penso que

estas não estejam submetidas à visão metafísica ocidental, o conceito introduzido à filosofia

por Platão e Aristóteles que serviu de base à escolástica medieval, juntamente ao platonismo e

o judaísmo. Concento,  este,  refutado por Giordano Bruno e Baruch/Benedicto Spinoza no

entardecer do  Medievo  (séculos XVI e XVII, respectivamente); por Arthur Schopenhauer e

Friedrich Nietzsche no alvorecer da Modernidade (auge do século XIX); e por Gilles Deleuze,

Jacques Derrida e Michel Foucault no crepúsculo da Pós-Modernidade (final do século XX e

início do XXI).  Em referência  à linhagem de  pensadores ocidentais  que desarticularam a

estrutura de poder do pensamento  dominante no  saber filosófico  do Ocidente, responsável,

inclusive, pela ideologia de supremacia cultural/religiosa/étnica das potências imperialistas do

Atlântico Norte (Europa Ocidental/Estados Unidos da América do Norte). Por este campo de

abordagens,  as  perspectivas  de  Elizabeth  Povinelli  (2016)  estão  a  trazer  outras  noções  à

subjetividade  pelas  pragmáticas  íntimas  às  relações  dos  atores  com  o  meio  exterior  de

naturalidade da cultura.

Noções  que  constituem  o  trânsito  do  devir  aberto  da  pesquisa  e  da  escrita,

aprimorada pelo diálogo intercultural entre os saberes “eruditos” e “populares”, por travessias

tão híbridas e mutantes, quanto os procedimentos antropófagos do “objeto” de estudo – ou

pelas relações culturais que os seres humanos mantém com a Natureza que o compõe. Que,

cada vez melhor, compreendo tratar-se dos elementos de um caráter subversivo dos meios de
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agenciamento  político  da mistura  (Arruti,  1997;  Pacheco,  1996):  um sincretismo voraz e

devorador  – que  ‘ama’ tudo o  que  ‘toca’,  e,  ‘toca’ tudo o que  ‘ama’.  Uma antropofagia

ambivalente, que convida ao banquete de todas as  Encantarias  na Amazônia Africana. Um

espectro que correlaciono às  pragmáticas íntimas  pela visão de  Narrativa En’cantada  do

personagem  mítico  ao  humano  –  o  inverso  do  avesso.  Uma  primeira  “pertubação”  e

“gramatização” das normas sociais.

Um ponto de inflexão à que traz à dança da Carne, todos orixás, voduns, caruãnas,

santos,  caboclos,  gentis,  reis,  fidalgos,  messias…  E,  espetacularmente,  seus  próprios

antepassados por comandar as formas de ‘mistura e interação’ da Festa de Encantaria. Em

diálogo a estas concepções de Deleuze e Guattari, à ‘mistura’, infiro aos meios de  contato

religioso  que traduzem, sistematizam e externalizam uma parcela significativa da história.

Enquanto que à ‘interação’, já infiro à hibridação cultural por seu estado de ser amalgamado

por uma espécie de “procedimentos complementares” da Antropofagia Cultural, em que as

interações dos corpos entre si, inclusive pela presença cultural dos ‘antepassados encantados’,

dançarão no ritmo dos tambores e da poética narrativa cosmológica à percepção das afeções

de “um estado do corpo enquanto induzido por um outro corpo”.

Por estes vieses, a tessitura desta narrativa fez-se através do entremeio de tópicos

específicos às “Tramas” dos encantes entre o Maranhão e o Acre pelo empenho que tive para

expressar novas formas de pensamento, quando lancei-me ao empenho de criação de novas

formas  de  linguagem,  tal-qualmente,  nos  instrui  Nietzsche  (1998,  p.  98).  Logo,  os

compromissos dos  devires da pesquisa  que me trazem a esta escrita, foram fundamentados,

sobretudo, pelo rigor de respeito às fontes,  aos personagens históricos e colaboradores de

campo.  Entendendo-os como forças de ousadia lançadas ao desconhecido e que galgaram

condições  mais  satisfatórias perante o horror – personagens que ainda buscaram erguer o

sublime e fazer deste mundo, uma experiência mais agradável. Isto me admira em demasia na

trama, não se acovardaram.

Por tal, o empenho de aprimoramento dos procedimentos de ensino e aprendizagem

que  se  voltaram  ao  mito  enquanto  “arquivo  narrativo” da  ‘imaginação’ (de  etimologias

variadas,  do latim: “imaginatĭo”:  uma “declinação à  criação”.  Faculdade,  capacidade e/ou

procedimento de criação mental a partir da combinação de experiências sensoriais, emoções,

pensamentos.  Ato  criativo  de  caráter  superior:  criatividade).  Outrossim,  à  concepção  de

Spinoza,  as  visões  e/ou  imagens  ocupam uma  relevância  singular  nos  procedimentos  de

imaginatio  como primeiro nível de conhecimento.  Porquanto,  também ‘imago’,  um termo

próximo à ‘imagear’, uma “faculdade de formar imagens de coisas reais ou irreais, materiais
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ou abstratas na mente; imagem falsa ou sem base real” (Real Academia Galega, 2018)217.

Uma forma de “reprodução”,  “imitação”  ou “representação”  que se refere  às  “formas  do

falso”,  por  onde,  tornou-se comum sua associação à  manipulação mental  de  experiências

sensoriais  e  emotivas  de  “imagem  por  imitação”;  variante  de  “imitor”:  reproduzir  –

simulacro.  De tal  modo, o termo abriu-se à vala de uma gama enorme de outras alusões,

variantes à “ilusão”, “fantasia”, “imaginário”, “representação”.

Esta, pelo caráter criativo que Giordano Bruno (1973) e Benedicto Spinoza (1973) a

atribuíram em paralelo ao Logos e ao Mythus. Tal, a leitura de Arthur Schopenhauer (2015),

Friedrich  Nietzsche  (2006)  e  Herman  Hesse  (1993)  à  ‘imaginação’,  um  lugar  de  alta

relevância à  Potência de Vontade expressa ao  Aeon,  o poder de mutação do ‘Tempo’: força

movedora da dialética histórica – porém, por um outro prisma, sem a “estrutura mecânica” de

repetição entre “Tese – Antítese – Síntese”; o modelo de pensamento que expressa a mecânica

do signo mitológico do tecido temporal entre “Passado – Presente – Futuro”. Trata-se de uma

dialética movida pelas singulares  Potências do Aeon  à ‘imaginação’, força que se move à

temporal dança da transformação, à eterna mudança. Justo, por receber do Logos e do Mythus

aquilo que de mais potente, suas naturezas – estruturas de pensamento – expressam à vivência

empírica  e  abstrata  no  caos  virtual,  por  onde  perambulam,  ébrios  pela  madrugada  e

esquecidos do tempo, o sentido histórico e seu louco consorte, o progresso do futuro (sempre

paraísos distantes, nunca acessíveis, permitidos).

Porquanto, o propósito das Tramas Narrativas esteve focado por adentrar às  visões

destas  visões  de  mundo  (ontológicas  e  cosmológicas)  e  respeitar  a  Humanidade  de  seus

personagens,  materiais  ou não, inclusive no passado, uma vez que no presente podem se

encontrar dentro do mito e além da compreensão. Isto, em busca de traçar uma linha de fuga à

clausura  do  pensamento,  reconhecer  o  direito  humano  de  serem  como  são,  diaspóricos,

híbridos,  mestiços.  Tal,  a  natureza  antropófaga  de  Juramidam,  que  navegara  por  águas

distantes,  levando as  festas  do  Daime às  terras  mui  longínquas.  Poéticas  que  compõe  as

narrativas dos ‘arquivos oníricos’, por sua razão utópica aos perceptos e afetos da imaginação

no fluxo divino, humano e animal.

Dessarte, localizo que estes procedimentos de agenciamento inseriram-se no fluxo

migratório  da  diáspora  atlântica  promoveu  a  intensificação  do  contato  entre  matrizes

culturais ameríndias, africanas e caboclas/mestiças, inseridas em dinâmicas de  sincretismo

religioso  e  hibridação  cultural  por  elementos  pertencentes  às  multidimensionalidades

identitárias, agenciadas na camuflagem das estratégias de resistência em meio aos projetos de

217 Disponível em «https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/imaxinaci%C3%B3n». Acesso em 24/02/2018.
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modernização e ocidentalização da floresta amazônica, cuja fronteira com o Nordeste incide à

vizinhança da Baixada Maranhense. Este  locus  configurou-se numa rota de cruzamento do

fluxo diaspórico, na virada de século do XIX para o XX. Cenários erigidos pelo trânsito de

sobrevivência dos  sujeitos diaspóricos  em meio aos símbolos de riqueza e prosperidade da

Belle  Époque  Amazônica. O  que  possibilitou  o  cruzamento  de  diversas  linhagens  de

religiosidades por todo universo subterrâneo de pajelanças, em que o curandeirismo através de

rezadores,  benzedores e  raizeiros,  melhor  do  que  ninguém  aproximou  simbologias  e

narrativas  míticas  cristianizadas,  (hegemônicas)  com  ‘pertencimentos  encantados’

(subalternizadas). Percepções que denotam a condição das relações processuais e situacionais

de pertencimentos identitários em situações de desterritorialização, isto é, compreendidos na

perspectiva de passagem do “ser” para o “tornar-se”, um processo de metamorfose em que

novas percepções permitem o surgimento de “novos sujeitos” no teatro histórico.

Ressalto, portanto, a capacidade de adaptação cultural e agenciamento – individual e

coletivo – manifestos na força de ressignificação das religiosidades afro-indígenas, inscritas,

principalmente, na diversidade de manifestações que subverteram o catolicismo no Brasil e na

América Latina em geral, fazendo-o seu, popular. O caráter de formação destas culturas de

afluências católicas, esteve sob as dinâmicas de encontro dos de baixo, o que confere a elas

traços  identitários  distanciados  dos  referenciais  romanos  de  poder  –  romanizados.  Um

catolicismo  por  vezes  rebelde,  não-domesticado,  por  isto,  talvez,  ingênuo.  Em  sua

simplicidade está a autenticidade de seu gesto, seu caráter popular, sendo este um dos traços

mais importantes de sua transformação histórica.

Vértices, dobras no tecido do tempo, furos na teia, tal a toca do «Coelho Branco no

País das Maravilhas», entre infinitas tocas de rizomas do sobrenatural, por onde desenrolam

as tramas desta narrativa. Paradoxos que aproximam a presença humana de outras dimensões

da história, que permitem maior autonomia de vivência, no tempo em que os intérpretes da

trama  tomam  para  si  o  poder  de  ressignificação  do  verbo,  da  linguagem,  da  fé.

Ressignificação  (a) do  “sentido  de  ser”  dos  atores,  que  operam o  deslocamento  de  suas

personalidades,  dos  referenciais  de  pertencimento,  e  oficiam o  sacerdócio  da  recordação

mítica  no  tempo  do  rito;  (b) de  desconstrução  das  valorações  morais  hegemônicas,  uma

revolução silenciosa, mas fatal, que atua nas camadas subterrâneas da sociedade/autoridade

cultural; (c) do sincretismo nas narrativas metafísicas, que desfazem fronteiras, compartilham

o “eu”,  aproximam os códigos da  Palavra  – os que são capazes  de ressuscitar  os deuses

antigos e abrigá-los junto ao altar de casa, senão, nos altares das catedrais; (d) dos referenciais

de representação do mundo, em que as naturezas humana e divina se misturam, quando o ator,
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além de  expectador,  encarna  o  mistério  através  das  tramas do rito  performático,  faz  a  si

intérprete da metafísica, aquele que abre os encantes, que recebe os encantados, que incorpora

o  tempo etéreo  e tece a arqui-escritura de uma fé híbrida;  (e)  e, da  autonomia da presença

cultural pelo batismo do nome próprio, consolidação do fenômeno de emergência identitária,

etnogênese. Todos elementos impactantes na constituição de referenciais de pertencimento,

todos  em movimento,  a  circular  pelo  espaço  dos  rizomas,  expressos  e  representados  nos

pontos riscados,  que incluem, entre alguns de seus segredos/cortes, escrituras da fé cristã.

Fato que traz relevância à pesquisa da história de povos indígenas originários, africanos e de

comunidades caboclas/mestiças/hibridizadas, e especial relevância à constituição do caráter

antropófago de religiosidades encantadas nas zonas de fronteira interculturais amazônicas –

por  meio  de  tantas  outras  diásporas  e  suas  tramas  híbridas  inscritas  por  Narrativa

En’cantadas do ‘Brasil Caboclo’.

Ao chegarmos ao final destas Tramas Narrativas, lembro aos leitores e às leitoras, de

que o narrador é o sábio, a narração é a sabedoria: a troca de experiência é a história. Walter

Benjamin, em suas formulações filosóficas, compreendeu que o narrador é o sábio que dá

conselho, valendo-se de toda uma vida. Ao estudar as linhagens encantadas, percebo em suas

inscrições,  a  perspectiva  existencial  de  um  complexo  cultural  cosmológico:  os  atores

encantados do enredo, valem-se do conhecimento de um sábio, que tem em sua memória, sua

vida: a memória de vida de sua comunidade cultural.  Entre os contadores de histórias em

comunidades que se valem da oralidade como forte estratégia de armazenamento dos saberes

vividos,  a  velhice  lhes  é  algo  divino.  É  a  experiência  que  lhes  confere  autoridade  e

conhecimento: códigos sociais em que a respeitabilidade de pajés e pajoas, pais-de-santo e

mães-de-santo,  traduz-se  como  expressão  de  sua  vida.  Este  reconhecimento  social  pelos

códigos  de respeitabilidade,  é  o  que lhe  confere  autoridade  e  confiança,  seja  nos  ofícios

sacerdotais ou de pajelança – isto é, entre cerimônias de caráter abstrato e práticas de caráter

empírico. O poder  de  uma  Honra  adquirida  por  meio  da  vida,  da  conduta  em toda  uma

jornada existencial,  onde a  memória de toda uma comunidade é  o centro do julgamento:

“aquela”  pajelança,  cura  ou  não  cura  –  pronto.  A  Reza de  um ancião  ou  anciã,  trará  as

bênçãos divinas ou não? Uma criança ao ser benzida, terá o encante negativo desfeito? Todos

saberão se sua saúde melhorou, ou não. Ao longo de uma vida, a memória da comunidade

atua  praticamente  enquanto  um ente  vivo  no  jogo  de  relações  entre  pessoas  e  coisas  –

significados e significantes –: ordem e caos.

Por estes parâmetros, empenhei-me por situar o  problema histórico  pelo propósito

mais producente ao trabalho historiográfico naquilo poderia ser mais pertinaz aos narradores
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destas linhagens encantadas: a vontade que apresentam à permanência de suas recordações, à

ruptura com o claustro da invisibilidade: registrar as narrativas históricas no instante em que

são ameaçadas, novamente, pelo perigo do esquecimento; correlacionar o enredo das poéticas

narrativas encantadas a um patamar fora das zonas condenatórias do sepulcro identitário.

No percurso das proposições  desta  peça narrativa,  compreendi  que a  relação dos

agentes  destas  religiosidades  encantadas  com “sua”  natureza,  constitui-se,  como principal

elemento a ser estudado, registrado e narrado. Independente das narrativas que circundam a

cultura  local,  o  fator  de  maior  preponderância  é  inscrito  pela  própria  natureza  em  sua

diversidade na Amazônia. Logo, trabalho com a concepção em que as  teias narrativas  das

linhagens encantadas  trazem inscrições de uma  presença cultural  que demonstrou peculiar

capacidade de sistematizar a ambivalência dos processos de colonização: interceptar, o que

for possível pela capacidade de agenciamento; ressignificar o próprio “poder hegemônico”

perante as facetas do destino. Inscrições que fazem do “mito” um “arquivo vivo” das relações

ontológicas dos personagens encantados com os atores do mundo-Terra.
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EEPÍLOGOPÍLOGO

TTEMPO DE EMPO DE TTRAVESSIARAVESSIA

Há um tempo em que é preciso
abandonar as roupas usadas,

que já tem a forma do nosso corpo,
e esquecer os nossos caminhos,

que nos levam sempre aos mesmos lugares.
É o tempo da travessia:

e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado,
para sempre, à margem de nós mesmos.

Fernando Pessoa

No Prólogo mencionei meu interesse pelo conhecimento histórico desde os tempos

da infância, portanto, tratava-se de um interesse infantil. Tal como uma criança, ao crescer

buscava ter uma melhor noção do mundo em que me inseria. Os mapas sempre foram-me

atrativos por este motivo em particular, não tardou muito para que localizasse “minha terra”.

Lembro-me de quando comecei a ter noção de que tratava-se de uma “terra” separada das

demais do “mundo”, de modo que meu interesse esteve mais aguçado ainda – chamaram-na

de “América”. Conforme inscrito no início, a “História da América” me fascinava de maneira

sui generis, em especial, a dos tempos de antes de a “América” ser batizada como tal. Fiquei

impressionado com tudo o que tinha acesso de modo esparso. A multiplicidade de culturas,

tradições, línguas, cores, sons…

Ao  iniciar  os  estudos  formais,  comecei  a  ter  acesso  a  uma  linha  geral  do  que

chamavam de “História Universal”, com ótimas pedagogas – só tenho a agradecer. Quando,

então, dos 12 para os 13 anos, o estudo veio a ser com uma historiadora, daí em diante o

contato com os rastros do tempo começou a se intensificar, o ano era 1992. Em 1994 iniciara

a Era Moderna, uma vez que o medievo havia se encerrado em 1993. O aprendizado que tive

por ali, me causou um paradoxo. Após o longo caminho das “Cavernas às Caravelas”, o Brasil

aparece a primeira vez no mapa do tempo. O problema fora a impressão que tive de antes ter

ficado tempo demais em castelos de uma terra que parecia concentrar toda a história humana e

nem farejar perto doutras edificações. Era um modelo de pensamento, fora isto, ou após isto, a

roda começou a girar. Antes, porém, já houvera d’eu ter tido o interesse de farejar os rastros

de  outras  Eras,  noutros  mundos.  Cada  comunidade  humana  na  Terra  com uma  série  de

peculiaridades que registrariam sua presença, sua interação com a vida – vivência, potência,
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permanência –, tudo me causava fascinação e torpor. Tipos de cultura totalmente variados,

visões de mundo quase que únicas, outras mais misturadas; línguas, gostos, afetos, sentido –

não percebi  coisa que ordenasse tudo aquilo,  coisa que realmente explicasse o porquê dum

povo entre dois rios praticamente no deserto ter sido chamado de “berço da civilização”. 

A narrativa mestra  que havia tomado a minha atenção, dizia sobre um motor que

movia a história, uma espécie de trajetória no sentido de  desenvolvimento  da história, uma

graduação escalonada na razão de evolução: “comecei do zero”, o que lembrar a semelhança

com o meu zero é  ruim,  não posso ser mais zero,  agora,  tenho que ser  ‘mais um!’.  Um

imperativo da existência, progredir, crescer, melhorar, evoluir. É um sentido, uma marcha,

uma  presença  inexorável:  cada  variabilidade  somente  da  cultura  humana,  toda  ela,

perfeitamente  encaixada  numa  reta  entre  Babilônia–Atenas–Roma–Paris–Londres–Nova

Iorque. Quando muito, Lisboa, cheia de barcos, ou Berlim, nalgum lugar diferente em meio às

pólvoras, explosões e cadáveres.

Após as introduções de o que viria a ser o estudo dos tempos modernos, já me veio a

Renascença, quando me senti fora do lugar pela primeira vez – neste conhecimento. Algo

parecia que não se encaixava com a outra narrativa. Como que, depois de noites tão longas e

frias, do nada, aparece um movimento com a força que subjaz o tempo? Doma a fúria das

Eras e lança o espetáculo para outra cena. Acaba o ato. Senti que depois daqueles dias, a

emoção da infância seria tomada por outras tão ou mais intensas. Os dias gloriosos de Deuses

Antigos não  tinham sido  esquecidos  eternamente,  pareceu-me.  Eu havia  achado  estranho,

depois  de  tanto  tempo,  estudando  culturas  tão  distintas  umas  das  outras,  que  não  mais

ouvíamos as histórias  daqueles deuses com poderes incríveis, formas espetaculares, daquela

magia toda que rodeava as  lendas  que costumam encantar  praticamente qualquer  criança.

Achei estranho, não entendi bem o que havia acontecido, ainda não havia assimilado bem o

que se  passara.  Apesar  de  ter  crescido  numa família  de  formação  católica,  frequentar  as

missas  geralmente  todos  os  domingos,  fazer  catequese,  primeira  comunhão  –  e,  pronto.

Mesmo assim, eu criança, não esperava deixar de estudar os outros deuses também na história

da escola. Me parecia uma recompensa, se em casa e na igreja a narrativa era de um deus

específico, seu filho, família etc., estudar narrativas de outros deuses na escola a mim era

interessante,  agradável  e…, porque não,  apaixonante.  Percebia que havia,  sobretudo,  uma

relação dos deveres de casa passados pela escola com os desenhos animados que assistia, era

uma conexão favorável em que  arte e  indústria instigavam de alguma forma a vontade do

saber histórico.
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Infelizmente,  essa  recompensa  parecia  estar  perdida,  haja  vista,  que  na  escola

estávamos por mais de mil anos num lugar só; e lá não se falava mais d’outros deuses, só de

um. Eu já havia parado de acompanhar minha família à igreja, desde um ocorrido próximo à

época de minha “Primeira Comunhão”, quando fui atropelado e dado como morto em 18 de

março de 1991, recebendo um atestado de óbito vinte e um dias antes de completar 10 anos de

idade. Logo, então, essa situação na escola me parecia até uma maldição, parei por um lado de

ter contato com aqueles assuntos, eles chegam e ficam por outro. O que fazer, se é criança e

não poder mudar o plano de ensino do sistema? Não havia muita opção, a não ser, aproveitar

as brechas, entrar nas fendas, aprender a caminhar na sombra, a me dissolver na multidão –

quando possível, algo disto. Após o Renascimento fiquei mais tranquilo porque a história não

ficaria mais parada nos mesmos assuntos e lugares por tanto tempo. Tive minha primeira

noção dos tempos: a mudança – ruptura, fissão, transformação.

Comecei a perceber que as Caravelas acabariam por misturar tudo, pois, afinal, “o

mundo” já não era mais “o centro do mundo”, mas sim, a Terra, terceiro planeta de nosso

sistema solar. Nem toda mudança traz paz, foi justo em 1994 que comecei a entender o jogo

de poder, aquilo que parecia fora do eixo – aonde realmente entrava o Brasil na história. De

alguma forma foi triste, embora não mais frequentasse a Igreja Católica e depois dos terrores

da Idade Média, já não me sentia tão confortável em ser cristão, mas nada ainda de magnitude

que me levasse a refletir sobre o assunto ao ponto de me distanciar da designação. Até que

atravessamos  o  Atlântico,  me  pareceu  que  então  eu  chegaria  na  “parte  da  história”  que

estudaria  precisamente  sobre  aqueles  outros  povos  que  pululavam  entre  imagens

desordenadas de enciclopédias britânicas e afins, imagens possíveis num mundo pré-digital.

Hoje, observando meus esforços e de todo mundo em geral àquela época, com as restrições à

informação,  as  vezes  me  surpreendo  que  conseguimos  escapar  (se  é  que  conseguimos),

sobreviver e ter acesso até razoável a ideias um pouco mais refinadas, outras possibilidades de

pensamento. O que sou grato, em específico, à escola que frequentei por onze anos. Aproveito

e também agradeço aos franceses de outrora, que começaram a pensar e lutar pelo projeto de

uma escola pública, gratuita e universal – o caráter de “qualidade” deve ser obrigação.

Mas, emtão, viria o veredicto final da ‘ciência do tempo’: não estudaria a fundo o que

tanto esperava, porque pouco se sabia daqueles povos e eles “não mais existiam”. As ideias

gerais do que era possível ler à época, eram mais ou menos nesse tom. Inclusive, devido às

“civilizações  perdidas  do  passado”,  algumas  que  foram  apagadas  ou  esquecidas

misteriosamente sem deixar vestígios de identificação ou explicações sobre sua trajetória, mas

antes,  deixaram  algumas  marcas  que  pudessem  ser  profundas  nos  rastros  culturais  de
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identidade humana. Daí em diante, passei também a ponderar algo sobre isto: ‘identidade’ e

‘humanidade’. O que faria de nós, humanos? O que teríamos de tão especial assim? Nada

contra ser, humano, tenho gosto de sê-lo – ou lutar para ser. Mas, desde então, comecei a me

questionar sobre tal…

No seio da argumentação em seu intento de justificar o fato do ensino de história não

ter subsídios para o aprofundamento à história das  culturas ameríndias originárias, estava

implícito outro veredicto fatal: “eles” não mais existiam; quando muito, um folclore no “Dia

da Árvore”, quando todas as crianças eram pintadas de  índios  em 19 de abril. Por sorte de

uma irmã, Maria Gorete Barbosa Borges, tive convivência com comunidades indígenas da

Ilha do Bananal (TO) e de Aragarças (GO). Em minha infância pude ter momentos de contato

e fraternidade com  este outro,  por razões diversas de suas vindas à Goiânia,  muitas delas

relacionadas à saúde e educação, quando podia, as vezes, me vestir de curumim e brincar com

as crianças de lá,  na casa em que eu morava ou na que eles se hospedavam. Adorava as

companhias  e  espero  que  alguém  tenha  gostado  também,  e,  quem  sabe,  ainda  guarde

lembranças.

Foi por uma trama meio sinuosa assim, que me senti estranho pela última vez em ser

cristão. Justo, pela “descoberta” das “Américas” e do “Brasil”. Não pude entender tamanha

violência,  quanta  falta  de  “compaixão”,  conforme houvera  de ter  aprendido na catequese

católica ser, este, um dos maiores preceitos cristãos. Numa aula de história em 1994, pensei:

se isto é ser cristão, cristão é o que não sou. Dali em diante não fui mais a mesma pessoa.

Algo havia  mudado,  quebrado-se.  Alterado  a  rota.  Teria  que  atravessar  outros  caminhos,

pensar em outros referenciais. Quando se toma a decisão aos 14 anos de não mais ser cristão,

de não mais compartilhar da fé de seu povo, de sua família, não sabia “que o pacote seria

completo”,  ou  melhor,  não  tinha  a  dimensão  do  “tamanho  do  pacote”.  A sensação  de

distanciamento cada vez mais rondava minha percepção, a cada Natal em que não me sentia

mais no lar, ao ponto de escolher me recolher, o quanto antes. O distanciamento estava em

sentir que não mais pertencia àquele jogo de afetos: retirar «Jesus Cristo» de perto da cruz era

um desafio diário. Ainda não conseguia ver nele, o ódio que era dito em seu nome e pelo

sangue de teu corpo padecido no Gólgota.  Mas,  também, pouco sabia do que sabia dele,

apenas  guardava as  sensações  boas  da  infância  com a  imagem de  um Menino Jesus.  Eu

gostava da ideia de saber que havia um deus como eu, menino. Depois, por causa de alguns

desenhos animados,  me foi dado a saber sobre Ammon,  outro  Deus Menino  mais antigo,

descobri. Interessante, quando na catequese foi contado algo sobre o nascimento do rebento

salvador, que, após a visita dos  «Reis Magos», o mesmo teria fugido com seus pais para o
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Egypto, logo, pensei: brincar com Ammon (claro que não ousei falar em público, já havia

aprendido que nem tudo que se imagina cabe “aos outros” – ao “rebanho”).

A imaginação de uma criança vai longe, como professor, bem sei. O interessante que

tenho observado é que quanto mais livre a criança puder ter sua imaginação respeitada, maior

intimidade terá em idade adulta com assuntos do abstrato. De minha parte, segui os estudos.

No ano seguinte, 1995, estudei a Revolução Francesa com a fenomenal professora Maria do

Carmo  Ferraz  tedesco,  me  cativei  para  sempre  nesta  seara  do  saber:  meus  profundos

agradecimentos! Então, com 15 anos, decidi a carreira a seguir. Depois, vieram Marx, Freud,

Nietzsche,  Pessoa,  Drummond,  gente de pensamento muito aguçado que estimulava meus

sentidos  de  reflexão,  cada  vez  mais  sutis  e  ferinos  –  ferozes/selvagens.  Aproveitei  a

compreensão  que  havia  processado  sobre  os  códigos  de  valores  e  fui  construir  os  meus

próprios, não, por um desejo pessoal ou anomalia, mas por uma necessidade de sobrevivência.

Não posso afirmar que tenha sido ou esteja sendo assim para com todos, entretanto, em meu

caso, sim. Sobreviver passou a ser imperativo de ressignificar o mundo, aprendi isto melhor

com os índios: poucos, como eles, souberam penetrar às camadas da Ordem e metamorfosear-

se. Sobreviver – traçar  linhas de fuga  (Deleuze, 2002) perante o labirinto sobre o  «abismo

sem-fim» da condição humana. Tampouco, tiveram opção, não havia para onde fugir, como

ainda não há: a terra deles é aqui, foram obrigados a ficar e lutar pelo seu direito de existir.

Eles não podem desistir do Brasil e ir pra outro lugar, para eles, não há outro lugar. Bela força,

claro,  também daqueles arrastados nas  correntezas do mar,  tampouco tiveram a opção de

fugir, após a chegada viram que terra era gentil, o problema não era com ela, nem com os que

já estavam, era com quem se dizia dono da verdade e senhor do tempo – tais, adestradores de

Chronos.

Logo cedo fui instruído que o agente dominador buscou exercer seu poderio sobre

terras, sonhos e gente. Em muito, conseguiu. Mas nada é tão retilíneo como aquela risca entre

Babilônia e Nova Iorque. Muitas outras curvas hão de mudar a direção, como as que mudaram

as de Colombo – e as minhas nos estudos.  Há muitas outras  curvas implodindo o motor

daquela  estreita  história,  retirando  dum ponto  equidistante  entre  o  Tigre  e  o  Eufrates,  a

primazia de berço da civilização. Nada que desmereça a travessia formidável que viveram às

margens destes rios, construíram a pérola da Mesopotâmia, a bela Babilônia, conquistada e

amada  por  Alexandre,  Magno.  Do alto  de  seus  jardins  suspensos,  a  história  registra  que

Alexandre comentara com Heféstion, seu general e amado consorte, que Aristóteles, o antigo

mestre de ambos, em verdade, era ignorante por não ter conhecimento de tamanho requinte na

“cultura dos bárbaros” – eles sorriram e confirmaram que sim, que haviam aprendido com
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Aristóteles  que  aqueles  povos  eram  selvagens,  mas  lá  estavam  diante  da  maior  e  mais

requintada construção do Velho Mundo.

Faço estas observações como trajetórias de algumas  tramas empíricas  que percorri

entre  teias oníricas  do tempo e de seu conhecimento. Longe da  política do ressentimento,

entendo que a historiografia brasileira deva agir com a consciência antropófaga de Oswald de

Andrade:  devorar  tudo  o  que  “não  é  seu”  –  se  misturar,  hibridizar.  Pela  perspectiva  de

mestiçagem intelectual, defendo o postulado de que as ideias devam se mover, circular, se

misturar, sem levar em conta a origem que acredita ter, muito menos as diferenças por sangue,

credo ou fronteira  estatal/nacional:  a  soma dos  referenciais  de  pertencimentos  constitui  a

riqueza  de  identidades  por  reconhecer  diversidade  e  diferença  em  seus  referenciais  de

constituição enquanto sujeito, o que exige o reconhecimento de  um pouco do outro em si.

Para  ser  rico  em identidade,  é  necessário  trocar  com o  outro,  receber  um pouco  “dele”,

entregar um pouco “seu”. Aceitar que o que lhe veio de fora, pode vir a ser positivo, somar à

sua condição de vida, à sua presença histórica. Mas, nem por isso, possamos querer esquecer

o  que  do  passado  nos  for  desagradável.  Parece  que  a  história  ensina  ser  melhor  buscar

aprender algo com os tropeços, pois que, senão, o coração não perdoa e voltamos a repeti-los.

Se a história seria «magistra vitae»? Não sei…, não tenho autoridade para definir – sou um

mísero professor primário e ‘bacharel em História’ (sabe-se lá o que isto possa significar no

Brasil, ao meu entender, nada.) no intermeio do exílio que me possibilitei às formalidades do

saber institucionalizado. Todavia, dizem que não é bem assim que deva ser, que a história não

é mestra da vida; concordo até, mas, não querer aprender com o passado, por certo que seja

uma escolha  pouco  sábia.  Uma das  conclusões  que  acredito  ter  tido  até  agora,  é  que  o

ressentimento talvez seja a pior das opções.

Comecei  a  ter  outras  visões  sobre  essa  sapiência  toda  atribuída  a  nós,  primatas

pensantes e falantes – seres que defecam e juram que são de outro mundo. Aos poucos fui me

envolvendo com o conhecimento histórico, até que comecei o curso de História na UFG. Fui

monitor  de  História  da  América  (2002),  época  em que comecei  pesquisar  curandeirismo,

xamanismo e pajelanças, complexos culturais que coabitam as culturas das florestas e das

montanhas  na  América  Latina.  Dos  caminhos  historiográficos,  quis  ir  a  fundo  no  lugar

proibido, à terra perdida, sem história, sem rumo. Vi muita coisa diferente disto, conheci Abya

Yala, Pindorama, Pachamama, Anahuac, Tawantinsuyu, Ka’nata, alguns dos nomes sagrados

de culturas originárias à América antes de ela ser América. Ao buscar conhecer este passado,

já declarado perdido, fui  sendo conduzido ao registro da  presença humana no abstrato,  à

inscrição da digital terrena escondida na narrativa dos arquivos míticos: comecei a escavar à
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linguagem  metafísica  enquanto  registro  daquilo  que  convencionou  chamar  simplesmente

como “consciência histórica”.

No caso da “História Antiga das Américas”, se acaso não for ofensa pensar assim,

atribuir  à  América  o  direito  de  uma  “História  Antiga”,  faz-se  o  paradoxo  abordado  no

Preâmbulo: fatalmente, a “pré-história” das Américas paira até 500 anos atrás. Mitos e lendas

são as melhores narrativas para observar e admirar algumas das inscrições da  presença de

suas culturas, uma vez que, dizer em decifrá-las, reconheço ser um tanto ousado. O melhor a

ser feito, portanto, seria ouvir uma boa história ser contada por guardiões da memória, um

contador,  cantador,  curador,  encantador.  Assim cheguei  ao xamanismo…, às pajelanças,  à

ayahuasca – e assim interessei-me por essas histórias aqui narradas.

Ao tempo, em que ia conhecendo um pouco das linhagens brasileiras de comunhão

da ayahuasca, sempre observava as marcas do tempo no interior da metafísica, a sina dos

retirantes, a grandeza dos espíritos na travessia de fronteiras desconhecidas, os embates entre

diferentes  vozes do passado, os  discursos oficiais  sobre o presente, as projeções do futuro:

símbolos para mim tão óbvios, entretanto, fortemente negados pelos detentores da Palavra da

doutrina.  Fato que me instigava e  que  posso considerar  o  tema precursor  desta  pesquisa.

Como que religiosidades surgidas no caldeirão dos seringais, pleiteavam noções de “pureza

original”? Pareceu-me ser algo um tanto peculiar, perguntei-me se poderia tratar-se de um

discurso desfocado: um paradoxo. Ou paradoxo do paradoxo, porque o primeiro já pode ser

lido  como  tal  pela  existência  de  uma  religião  messiânica  cristã,  fundada  por  caboclos

maranhenses na Amazônia Andina e centrada absolutamente no uso sacramental e redentor de

uma bebida psicoativa indígena. O outro paradoxo, a negação por seus fundadores de que esta

religiosidade seja sincrética, híbrida, misturada; devido ao postulado do mistério de que seu

fundador, Raimundo Irineu Serra, seja o próprio «Filho do Homem», portanto: o «Advento do

Messias» que trouxera uma nova revelação, uma nova aliança remida, um novo “perdão”.

Ao  passo  que  me  inseria  numa  experiência  de  êxtase  mítico,  a  cabeça  de  um

historiador não parava de funcionar. Não soube bem diferenciar as “duas consciências”: uma

interferindo no nível de processamento da outra. Por vezes, dei-me ao direito de “encarnar” o

mito  e  viver  o  rito,  de  me  emaranhar  ao  tecido  da  cultura,  de  atravessar  as  zonas  de

estranhamento e medo, de aceitar  o outro e me referenciar pelo que as contingências me

permitiram.  Em meio  à  canções  ancestrais  de  pajelanças  encantadas  da  Amazônia  e  do

xamanismo  andino,  tive  a  oportunidade  de  declamar  versos  de  Zaratustra  sobre  as

transmutações do espírito em camelo, do camelo em leão e do leão em criança. Ou os versos

de Alberto Caeiro sobre o dia em que o “Menino Jesus” fugiu do céu e veio brincar na Terra.
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Entre tudo, constatei o óbvio, conviver não é matéria fácil e nem simples, muito menos, em

cenários de teias oníricas  marcadas pela ‘Sorte do Destino’. Mas aprendi que pode ser bem

agradável, entretanto, sem jamais deixar perder o mínimo de dignidade que garanta um pouco

de  ‘nossa  humanidade’ –  a  respeito  destas  ‘tramas  empíricas’ em ‘teias  oníricas’,  tenho

rascunhado  algumas  narrativas  das  memórias  que  vivi,  provavelmente,  destinadas  à

publicação póstuma.

O prazer do sagrado que senti com a ayahuasca não necessitava de histórias sobre

deuses e heróis,  mestres,  messias ou mensageiros do além. Era um prazer natural,  menos

complexificado, apesar de todos os pesares que poderiam circundar o anseio por “respostas”

perante o poder de interiorização de uma substância conhecida como o Vinho dos Deuses  –

entre outras denominações. O sagrado não estava longe de mim, mas nascia na terra, era feito

com água  no  fogo,  não  julgava,  não  pensava,  não  selecionava,  não  maltratava.  Adiante,

descobri que antigas inscrições da ayahuasca foram desenhadas com uma aura de gentileza

peculiar à maternidade. Não é por menos que às margens do Lago Titicaca és la madrecita

ayahuasca. Mantenho a memória de que quando a conheci, era uma relação que sentia ser

próxima: sentir  sua presença dentro de mim e contemplar a travessia d’alma no  Vazio  do

tempo-espaço. Pela licença poética dos xamãs e pajés que assim contam a história, nunca

pudera  esquecer  o  imortal  poeta  quando  a  mais  fina-flor  de  sua  energia  era  sentida  em

vibração no coração:

[…]
O mistério das cousas? 
Sei lá o que é mistério!
O único mistério é haver quem pense no mistério.
Quem está ao sol e fecha os olhos,
Começa a não saber o que é o sol
E a pensar muitas cousas cheias de calor.

Mas abre os olhos e vê o sol,
E já não pode pensar em nada,
Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos
De todos os filósofos e de todos os poetas.
A luz do sol não sabe o que faz
E por isso não erra e é comum e boa. 
[…]218

Ayahuasca apenas me mostrara o que estava à diante de meus olhos, no interior de

minha percepção. Não precisei ou busquei racionalizar o sentimento de presença do inefável

por meio de uma narrativa lógica de um mito, embora no começo estivesse inserido em ritos

advindos  do  caldeirão  das  Encantarias  dos  seringais,  para  sentir  ser  contagiado  por  uma

218 CAEIRO, Alberto. “O guardador de rebanhos”. Lisboa: Dom Quixote, 1986.
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energia de extrema leveza, agradável e sutil.  A palavra mais próxima do afeto do instante

inefável, não seria outra, senão, o sagrado. Noutro plano, parecia que os tais “recônditos da

alma” haviam sido encontrados, pelo menos, por um instante parecia que havia permeado uma

zona em que “consciência” e “inconsciente” passam a ter noção “um do outro”. Seria possível

estar acordado e sonhando ao mesmo tempo? Esta foi a primeira impressão, primeira visão

que tive sobre a psicoatividade da ayahuasca, o que de modo preliminar venho tradando como

‘percepção onírica’.

Nos momentos mais sublimes que posso recordar de minha primeira experiência com

a ayahuasca, dois elementos mantiveram presença de forma tácita. Primeiro, era a impressão

de que naquele momento, a ayahuasca e eu estivéssemos em comunicação; segundo, que ela

trazia uma só mensagem: “eu sou a fonte” – algo que pude interpretar por tal modo. Ao fim

do rito esta noção pareceu-me mais nítida. Busquei, desde aquela Lua Cheia, a não perder esta

mensagem,  recordar-me de que  o sagrado  só pode ser  tocado “na fonte”,  nos  recônditos

escondidos  d’alma,  no  lugar  mais  difícil  de  se  ter  acesso:  em meu íntimo,  no íntimo da

natureza – uma vez que, se estivermos integrados com a ‘Diferença do Outro’, a visão do

sagrado não os diferencia.

Interessante, foi quando a ayahuasca “abriu os encantos” – ou quando a ayahuasca

começa  a  manifestar  sua  feição  mais  enigmática,  chamada,  à  vezes,  de  alucinógena:  as

imagens que me vieram nas  visões encantadas  não estavam relacionadas diretamente a um

campo identificável  das  lembranças.  Quando foi  que  compreendi  o  valor  de  uns  de  seus

significados mais correntes mundo afora,  Vinho das Almas,  Chá dos Espíritos, Graal… Sei

que a mente humana ainda é desconhecida pela razão, por certo que,  talvez,  seja a força

criativa  mais  poderosa  que  conheçamos.  Também sei  que  a  tendência  cultural  é  atribuir

alguma forma de sentido abstrato àquilo que não se compreende por si. Mas, acima de tudo,

trago a noção de que mais rica será a minha presença, quanto mais do outro estiver mim. Por

tal visão, venho me empenhando em julgar menos e observar mais, mesmo que no calor das

emoções  em luta,  tenhamos  que  demarcar  limites:  aceitar  a  ‘Diferença  do  Outro’ não  é

dissolver-se no estranho e anular a si próprio – nada me pareceu tão complexo, quanto o

desafio de “convivência” – por sorte que este desafio seja comum à  tragédia humana  no

espaço-tempo do mundo-Terra.

Para um aspirante ao ofício de historiar, um tanto já longe dos altares humanos e

acostumado ao acalento da presença inquietante de Nietzsche, naquela noite, toda e qualquer

noção  antropocêntrica  ruiu  sem  causar  danos.  Teria  inscrito  para  sempre  em  minhas

recordações “a mensagem” abstraída do reino vegetal: houvera de duas plantas me ensinarem
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mais  sobre  “a  comunhão  com  o  sagrado”  do  que  me  fora  educado  na  infância  com  a

“comunhão do Corpo de  Cristo”.  Não perdi  tempo em querer  padronizar  minha vivência

através dos parâmetros da racionalidade ocidental,  naquela altura, em início de demolição

pela  filosofia do martelo  de um teólogo alemão, filho e neto de pastores da mais fina-flor

luterana: Nietzsche. O homem que fora educado para ser um dos maiores pregadores cristãos

de seu tempo. Tivera sua primeira formação em ‘Teologia’, posteriormente, a que lhe conferiu

o posto acadêmico numa Alemanha recém-unificada, a ‘Filologia’. Somente após sua morte

que  lhe  atribuíram  as  qualidades  de  um  filósofo  –  movimento  de  pensamento  em  que

Foucault, Deleuze e Derrida tiveram participação ímpar.

Hoje,  argumenta-se  que  seu  pensamento  é  o  primeiro  a  ser  considerado  “pós-

moderno”, sobretudo, por não reconhecer a unidade do núcleo identitário, o que leva à morte

do “sujeito histórico” do Iluminismo. Isto, por ter refutado os parâmetros de neutralidade e

objetividade  do  discurso  científico,  em  especial  quando  acusa  que  o  postulado  de

“convicções” da Ciência tornou-se tão somente um derivado da velha “fé” da Religião: “estar

convicto” passou a ser sinônimo de “eu crio”, diz em Gaia Ciência (1981) e  Para Além do

Bem e do Mal – Prelúdios de uma Filosofia do por vir  (1974). Acima de tudo, Nietzsche

duvidou  do  propalado  “caráter  europeu”  sobre  o  “progresso  civilizatório  moderno”,

denunciando-o  como  sintoma  do  espírito  de  decadência, gerado  pela  política  do

ressentimento – antes mesmo que as Grandes Guerras arrastassem os ideais de  evolução e

progresso da  Modernidade  à  vala  comum  de  carnificinas  “arcaicas”  entre  as  vítimas  do

Holocausto Judaico ou das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki (esta última, não tão

“arcaica”).

Por longo tempo, ainda haveria ter a companhia de Nietzsche junto aos contatos com

o  sagrado  da  ayahuasca,  por  mais  irônico  e  paradoxal  que  possa  parecer  ser  enquanto

pesquisador pelo método da observação participante da  arqueologia onírica  por tramas em

arquivos míticos. Possa ser que o  martelo  do filósofo das tormentas  (por Jacques Derrida e

Scarlett Martton) ou do filósofo da suspeita (por Michel Foucault e Roberto Machado), seja

um dos grandes responsáveis por eu ter mantido acesa a recordação sobre a capacidade de

projeção mental  e de nossa  abertura à sugestão  em ritos que encarnam os mitos.  O que

contribuiu  fundamentalmente  para  um  melhor  aproveitamento  do  método  de  trabalho

empírico, ainda mais, tratando-se de ritos de transe e magia com a ayahuasca. Procedimentos

de uma pesquisa empírica que podem ter possibilitado um afastamento do olhar do narrador

perante o “objeto” em que também é “sujeito” na trama do rito.
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Oportunidade rica para o trabalho com as  fontes primárias  extraídas de  arquivos

míticos  –  além  de  possibilidade  de  experimentos  de  raras  singularidades  à  metodologia

empírica  da  pesquisa  histórica.  As  principais  fontes  de  pesquisa  estiveram  entre  duas

categorias  centrais:  a  primeira  refere-se  às  obras  bibliográficas,  que  trazem  inflexões

filosóficas,  teóricas  e  perspectivas  metodológicas  para  o  trabalho  de  campo.  A segunda,

insere-se no próprio trabalho de campo, desde o registro formal dos depoimentos orais, quanto

à vivência em seringais da Amazônia, comunidades xamânicas e ayahuasqueiras em geral.

Sempre  sob o  postulado  da  construção  de  uma experiência  científica  que  aproximasse  o

pesquisador  com o  ‘objeto  de  estudo’ por  meio  das  relações  de  vivência  da  observação

participante. Estes trabalhos produzem a tipologia documental do diário de campo, escrito e

em áudio: fonte de documentação e registro que serve de orientação para a condução das

inflexões posteriores de tessitura da narrativa. Ressalvo, porquanto, que eu estudo a memória

preservada numa espécie de cápsula do tempo por todo esse “mundão sem porteira” do Brasil.

A sistematização final  que trago de todas  estas  travessias,  volve-se ao início:  ao

ofício  de  cura,  ao  curandeirismo.  Compreendi  que  todas  estas  religiosidades  populares

relacionam-se com os trabalhos de rezadores e benzedores, que, pela simplicidade do gesto de

fé na  particularidade  da  vida  comunitária,  já  começam  a  abrir  sutilmente  a  ruptura  ao

amaldiçoamento da  Feitiçaria – o velho artifício dos homens.  Um benzedor está aonde o

padre também não está. Sem nenhum vínculo iniciático com as ordens religiosas de Roma,

procede uma  reza investido por sua fé de uma autoridade equivalente à do sumo pontífice

católico,  práticas  comuns do catolicismo popular  latino-americano.  O que desagradou em

demasia o Vaticano, levando-o a investir  de sobremaneira para erradicar ao máximo estas

aberrações de seu rebanho colonial. No cenário estudado da  Belle Époque, se sobressaiu a

Ordem dos Servos de Maria pela primazia episcopal da Arquidiocese de Belém, terra do Círio

de Nazaré, realizado todos os anos no mês de outubro em Belém do Pará – é digno de nota o

comentário de Raymundo ao elucidar que esta  celebração é a  primeira  de matriz popular

católica  a  ser  reconhecida  pelo  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional

(IPHAN)  enquanto  bem  de  cultura  “imaterial”  (Maués,  2011).  Logo,  haja  vista  que  as

Políticas Pombalinas  permaneceram até o fim do Império do Brasil,  eis um elemento que

contribuiu para diminuir o poder eclesiástico no Brasil e erradicar o que Caio Prado Júnior

conceituou como um “Império Eclesiástico” sob os poderes da Ordem dos Jesuítas no interior

da América do Sul, estendido da “República dos Guaranis” em Assunção do Paraguai até a

Bacia Amazônica.



342

Ao tempo  em que  o  ofício  de  reza  se  tornou  comum entre  as  comunidades  de

trabalhadores, rurais e urbanas, destaco que em incontáveis casos não era este o único ofício

em atuação pelos sujeitos, sendo muito comum o benzedor também ser raizeiro. Neste caso há

uma relação direta entre o oratório e a medicina da floresta. E esta associação simples entre

rezadores  e  raizeiros,  constituiu,  desde  muito  atrás,  os  referenciais  preponderantes  de

identidade  da  Feitiçaria:  pessoas  dedicadas  à  arte  de  encantamentos  e  poções  mágicas.

Rezadores  e  raizeiros,  encantamentos  e  poções:  a  expressão  de  curandeiros unificou  na

travessia subterrânea o ofício e representações suprassensíveis entre ambos. Não por acaso, o

citado  Código  Penal,  década  de  40,  criminalizou  o  curandeirismo  por  “ameaça  à  saúde

pública”: charlatanismo; necromancia. Além do Vaticano, agora, a  Feitiçaria  haveria de ter

outros inimigos tão poderosos e implacáveis quanto, a Ciência e o Estado.

Mas, como tais práticas persecutórias poderiam encontrar ressonância entre a gente

comum  dos  recônditos  profundos  brasileiros  e  latino-americanos?  Àqueles  lhes  eram

queridos, a eles depositavam enorme valor na economia simbólica das representações sociais,

como poderiam agora serem inscritos no plano do banditismo? Eis alguns dos paradoxos que

demarcam o objeto em estudo, um dilema que pode ser lido como universal e se insere no

trânsito entre noções metafísicas de distintas linhagens, em que uma delas se vale do poder

estatal constituído, a outra se vale da vida vivida, do ocaso de acontecimentos em que viver e

sobreviver  é  um imperativo.  O  catolicismo  no  Brasil  apresenta  duas  faces,  dois  corpos,

múltiplas almas, múltiplas narrativas. O catolicismo popular inscreve o avesso da Ordem, que

é fechada, concêntrica, taciturna; enquanto que a fé do povo demonstrou ter maior abertura,

alegria, afeto.

Portanto,  defendo  que  o  ofício  de  um  benzedor  pertence  ao  campo  de  um

agenciamento  subversivo,  justo,  por  ser  promovido  a  partir  de  um  deslocamento  do

referencial de autoridade, sustentado pelo não reconhecimento do  discurso oficial  perante a

própria  religião  cristã.  Existe  uma  ordem  simbólica  de  herança  recebida  por  benzedores

transmitida por Jesus Cristo, o símbolo maior de bondade e amor do discurso da autoridade

cultural  de pretensão hegemônica.  Pois bem, se o poder maior do  dom de cura nasce do

próprio  Salvador,  dele  o  agente/sujeito  se  vê  herdeiro,  como  um  discípulo  fiel  de  seu

apostolado,  assim,  investidos  por  um  imenso  desejo  de  atender  uma  alma-aflita  num

momento de dor/tristeza, benzedores abrem um oratório em nome de Jesus Cristo, da Santa

Virgem Maria, do Divino Pai Eterno, da Santíssima Trindade e por todos os Santos!

Aquilo que era do  Outro  – pelo olhar, invasor,  violento,  cruel… –, toma para si:

absorve em suas entranhas pela Antropofagia Cultural tão comum no Brasil e tão vivificada
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pelo personagem central destas Tramas Narrativas, a observar a íntima relação de afeto com

que Raimundo Irineu  Serra  constituiu  sua  personalidade  pública  em proximidade a  Jesus

Cristo.  Até mesmo o  Spiritus  sanctus  agora  pertence,  também,  ao gentio,  o caboclo dito

ignorante,  atrasado,  inferior.  Tudo  aquilo  que  era  mais  sagrado  para  o  dominador,  foi

absorvido  pela  própria  dinâmica  da  diáspora.  Pela  reza,  a  benzeção cumpre  ritos,  evoca

narrativas  epistemológicas  “oficiais”  e  as  ressignifica.  Por  ser  um  gesto  sem  grandes

pretensões, traz certa dosagem de inocência, o que é fatal para quebrar a ordem das rígidas

instituições/hierarquias religiosas: entendo que sua simplicidade é sua força na comunidade, o

altar é doméstico, o santo é verdadeiro, atende ao povo, não reluz ouro. Benzem e abençoam

na esperança de cura, evocam os mesmos anjos que acompanharam os profetas das Escrituras.

Por vezes a narrativa (inscrita em cantigas, danças, sonhos, visões, incorporações) declara que

alguns de seus filhos sentem a presença de seres sagrados em si, ocorrendo por esta relação,

entre divindade e benzedor, o milagre da cura.

A  coluna  dorsal  da  autoridade  cultural  assim  é  quebrada  pela  prática  do

curandeirismo, no momento em que o benzedor incorpora o poder mais sagrado de Deus, o

dom  da  cura,  da  saúde,  da  vida,  ele  acaba  por  romper  com  a  autoridade  da  tradição

eclesiástica, que exige um ordenamento iniciático para a formação de seus sacerdotes, porém,

a Encantaria lhe daria a licença. Movido pelo mais ardente desejo de praticar o bem, de ajudar

o  próximo,  o  benzedor  não  enxerga  que  seu  ato  outrora  seria  condenado  à  fogueira  das

heresias. O locus vivo do sujeito  justifica sua conduta, a realidade do lugar o justifica, nem

mesmo os bispos católicos atuantes na Amazônia ousavam atacar diretamente os benzedores,

tamanha a inserção na teia social destes agentes. Se ao lado do “Pai Nosso” era feito algum

dos milhares  de  encantamentos de traições  afro-indígenas,  pouco poder teria a  autoridade

cultural para coibir, de tal modo, o oratório do caboclo se ergueu na história enquanto um dos

maiores altares da mestiçagem.

Ao lado da floresta, suas folhas sagradas, seus paus-santos, seus animais encantados,

suas  trilhas  secretas,  seus  reinos  perdidos,  panteiam os  símbolos  sagrados  cristãos.  Jesus

Cristo  no  mesmo  encantamento  de  amor  do  Boto,  São  Pedro  abençoando  a  reza contra

quebranto e mau-olhado, Espírito Santo abençoando a  garrafada contra o mal de chagas.

Nossa Senhora do Bom Parto, divindade que reúne em sua arqui-escritura a generosidade de

todas as deusas “acudindo uma mãezinha nas dores mais sentidas da vida”, conforme a visão

das rezadeiras desta Nossa Senhora tão adorada pelas mulheres trabalhadoras. Este é o caso

de uma divindade em que o próprio significante expressa a originalidade da reconstituição de

narrativas históricas, seu nome pode ser visto como o mais próximo de uma neutralidade,
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apesar  de  a  adscrição  Nossa  Senhora  pertencer  originalmente  a  um  universo  cultural

específico, pela força do sincretismo católico ela rompeu barreiras profundas no ethos social

de inúmeras regiões do Brasil.

Os paradoxos das linhas cruzadas se engendraram no seio do catolicismo. O agency

transportou-se  pelos  espaços  vazios  na  teia  das  relações  de  poder,  tornando  possível  o

experimento  de  outras  formas  de  sociabilidade,  longe  da  fúria  e  violência  do  agente

colonizador. Quando Jesus Cristo, Oxalá e Tupinambá puderam se conhecer nos jardins de

Pindorama e juntos beberam da fonte de alteridade e aceitação, transmutando suas identidades

em  níveis  subjetivos  e  não-centralizados,  como  se  dançassem  juntos  no  céu  do  Brasil,

escrevendo uma história  diferente  da  dos  homens,  tingida  de  sangue.  Ressalto,  com esta

inflexão ao texto discursivo,  que não há registro algum de ódio ou inimizade entre  estas

divindades na história do sincretismo religioso brasileiro, a não ser enquanto meio político de

domínio no discurso do agente colonizador, porquanto, nos espaços considerados genuínos de

manifestação de fé entre as camadas populares, seus altares domésticos, Jesus Cristo, Oxalá e

Tupinambá não se distanciaram, mas antes, se aproximaram e até se fundiram, formando um

grande deus híbrido a desafiar os cânones de fronteiras religiosas fixas. O pai de inúmeras

outras relações entre homens e mulheres, plantas e animais, pedras e elementos. Enquanto que

o panteão de divindades femininas se ampliou ao mais alto grau de complexidade rizomática,

quando todas as Marias se encontraram com todas as deusas de Abya Yala e da África. Em

especial  quando Nossa Senhora da Conceição,  Santa Bárbara,  Pachamama, Yara,  Iemanjá,

Iansã,  Oxum…,  deram  luz  às  divindades  populares  afro-ameríndias  nos  altares  das

Encantarias e de Pajelanças na Amazônia entre o Acre e o Maranhão.

Destaco a operação social  destas  linhagens encantadas  por  não dissociar  o  plano

suprassensível do substancial, pelo contrário, aproxima a metafísica com a substância, a fé

com o corpo, o espírito com a matéria,  oratório com a  medicina da floresta, a  reza com a

garrafada.  Esta operação que lhe é especial e cedida pela  tradição dos encantados, o faz

grande entre os seus, lhe é sagrada, mas também é o que em justa medida o aproxima da

feitiçaria,  e,  mais  além,  o  que  o  condena  ao  peso  da  lei  pelo  crime  de  curandeirismo,

charlatanismo e prática ilegal da medicina. No entanto, defendo a tese de que a linguagem

metafísica se mistura com a linguagem das tramas históricas, vivenciadas sob o drama da

diáspora, que se localiza na relação dos atores da trama com o discurso da autoridade cultural,

quando símbolos, mitos e personagens de culturas postas em diferentes condições no mundo

colonial,  relacionaram-se entre si,  compondo metanarrativas que registram através de suas

teias abstratas, as tramas reais da travessia – tragédia – humana.
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Por obviedade, a memória do passado encontrou formas de sobrevivência perante a

aniquilação. Os sujeitos subalternos,  os que se movem em baixo,  ergueram suas visões ao

sagrado que habitava em suas memórias, operação em que a metafísica forneceu ferramentas

racionais para a interpretação e formulação de arquétipos de personalidades, permitindo ao

sujeito em condição inferiorizada pelo poder da colonialidade, não introjetar por completo a

sentença condenatória sobre “o seu eu”, buscando nas referências de seus textos discursivos-

metafísicos, seja de um ser divino, guerreiro sagrado ou ancestral encantado (entre todos os

reinos: mineral, vegetal e animal). Parâmetros para medir a sua identidade e anular a violência

do batismo forçado de um novo deus e um novo nome.

Quando  a  Mãe  D’água,  junto  de  Maria,  lavou  os  pés  de  Jesus  na  cruz,  Oxum

enxugou suas lágrimas,  Iemanjá lhe deu água doce na boca,  Omolu Obaluaiê  cuidou das

feridas de sua carne, Xangô o pegou nos braços, Ogum e Oxóssi o repousaram no alento de

Oxalufan.  Quando,  então,  Oxalá  e  Tupinambá  desceram à  sua  alma,  renascendo  os  três,

unidos ao que de mais auspicioso cada cultura trazia de devoção. Por este dia, Jesus se tornou

mais  humano,  mais  simples,  mais  acessível,  mais  perto  do  clamor  do  povo,  que  pouco

entendia  a  liturgia  em latim do vigário  romano,  mais  familiar  aos  códigos  e  valores  das

formas de sociabilidade em deslocamento. Jesus, Oxalá e Tupinambá passaram a acompanhar

os peregrinos em suas sinas diárias, a se fazerem presentes nas rezas do povo em suas diversas

aflições, necessidades e devoções. Tudo aquilo que faria de Jesus um deus pagão aos olhos da

matriz europeia, aos desígnios da Santa Sé de Roma – o que, claro, nunca foi pacífico ao

Vaticano.

Este é o que categorizo como um dos aspectos do caráter rebelde do rezador, embora

católico por declaração e devoção, não entende que sua autoridade esteja abaixo da do sumo

pontífice. O  rezador, em seu mais singelo e genuíno gesto, confia que por sua intervenção,

Jesus  Cristo,  na forma que lhe é  familiar,  há de volver  seus olhos ao clamor de cura ao

necessitado, seja contra ‘mau-olhado’, ‘vento caído’, ‘lepra’ ou ‘peste’, e até mesmo, ‘dor nas

juntas’, ‘feitiço’ ou ‘diarreia’. Não mais apenas à salvação noutro mundo distante, além da

vida, pregada na cruz, mas sim uma divindade zelosa aos apelos mais autênticos da travessia

de seus filhos e filhas. Neste prisma, o poder de Jesus não reside necessária ou unicamente, na

remissão  dos  pecados  por  seu  sangue  derramado  na  cruz,  mas  na  familiaridade  de  sua

presença na vida vivida dos sujeitos, na atenção e cuidados dedicados ao que de particular e

pessoal o devoto apresenta. Jesus conhece as plantas da mata, Tupinambá está em ti. À reza,

acompanha um chá, um banho, uma garrafada; uma mandinga ou patuá de Oxalá; ou uma
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benção de Oxalufan e  benzedura do Divino Pai  Eterno – alguns dos  pontos  cardeais  dos

rizomas em que se misturaram e se fundiram no «Brasil Encantado».

Enfim, não nos esqueçamos, nós, os símios autodeclarados sapientes, que, ao pensar

a  condição  humana  entre  as  travessias  percorridas  no  tempo  e  no  espaço,  difícil,  será,

encontrar  um  sentido  de  histórico  em  “linha  reta”  de  “evolução”.  Tamanha,  a  inflexão

centrípeta de curvas e elipses que alteraram as rotas traçadas pelo passado, e, nos arrastam às

fronteiras desconhecidas que deixamos nossas pegadas em meio às paradoxais interferências

das espirais do acaso – que arremessaram a humanidade à condições fora da rota reta de um

suposto  sentido de evolução  na travessia no tempo-espaço. Tamanhos são os paradoxos da

condição humana  entre o  horror  e o  sublime  no tempo da história – apesar de tudo, ainda

repetimos os mesmos erros de sempre, entretanto, com requintes piores de crueldade. Teria o

conhecimento histórico fracassado em sua antiga missão de ser o “mestre da vida”? Teríamos

fracassado  em  nossa  travessia  rumo  ao  “progresso”,  rumo  à  “civilização”?  Teríamos

fraquejado na conquista de nossa “emancipação”? Por certo, não vivemos os melhores tempos

à se acreditar no “futuro”, acreditar que “amanhã será melhor”.

Por vezes,  muitos  de nós,  sentimos  vertigens  por não conseguirmos nem mesmo

vislumbrar uma possibilidade de ‘fuga’: fétidos odores entorpecem a visão com carnificinas e

devastação. Talvez, vertigens poderão alter a rota de colisão com o cataclismo ecológico que

nos ronda. A escassez dos recursos naturais está a indicar, a cada dia, que uma catástrofe

ambiental, muito em breve, pareça ser inevitável: tratamos recursos finitos de forma infinita,

nada mais irracional. Pensar a travessia da  condição humana  fora de um pretenso  sentido

histórico de evolução, fantasmagórico, é como penso e elaboro a Antropofagia da Diferença,

olhar à além de uma visão frontal que esteja limitada à cela da moral-de-rebanho. Condição,

esta, a de um equino apresado, cujo fardo, acentua-se, pela clausura da visão que o cabresto

lhe causa.

Registro  que  durante  esta  escrita,  entre  2016  e  2018,  cheguei  a  ver  crianças

aniquiladas  com  armas  químicas  nas  ruas  da  Síria.  Vi,  a  África  sangrar  por  uma  nova

diáspora negra aos mares do “Norte”. Vi pessoas voltarem a ser Apiadas como presas à venda

em leilões  de  escravos  na  Líbia:  trezentos  dólares,  cada  ser  humano.  Por  misérias,  nada

distantes, por diversas vezes não tive como escrever, porque estava a presenciar, ao vivo, o

Brasil  sofrer  outro  Golpe  de  Estado,  por  potências  estrangeiras  em conluio  com  lacaios

nacionais, para mantê-lo na condição servil e subserviente de Colônia. Atônito e impotente, vi

isto e muito mais. Por acreditar que ainda sou humano, por pensar que ainda há, pelo menos,

um fio de humanidade em minha condição, que, não posso esquecer o que vi, senti e pensei.
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E, ainda, o que vejo, sinto e penso. Não consegui alcançar os patamares mais distantes de

abstração,  para,  então,  esquecer  que  estou  no  Brasil  e  que  o  Brasil  está  na  Terra,  a  ser

devastada e desertificada em ritmo acelerado.

Por isto, peço escusas. Por não ser capaz de ignorar a  tragédia  que invade e altera

minha  vida.  Por  não  ser  capaz  de  imaginar  que  estou  a  escrever  em  terras  futurísticas

banhadas pelo Progresso da Civilização. Minha escrita traz as inscrições de cada fragmento

do mundo que vivo, de cada odor que farejo, de cada imagem que me atordoa pela visão do

inferno à céu-aberto, em que os gemidos dos frágeis abaixo do Ódio, não encontram repouso

nem entre as Rochas dos Mortos. Antes, porém, de sucumbir à miséria da condição humana

sobre um abismo sem-fim entre Nada e o Caos, busco direcionar minhas potências vitais ao

que de sublime nossos rastros demonstram sermos capazes de nutrir e manifestar. Busco com

que  as  potências  de  minha  condição  animal, sejam mais  intensas  e  constantes  do  que  a

fraqueza da condição humana, à esvair-se. No curso desta escrita, encontrei em inscrições do

tema e de seus atores, poéticas inspiradoras à Resistência frente a aniquilação, física e afetiva.

Encontrei  em  linhas  de  fuga  de  religiosidades  subterrâneas,  meios  e  estratégias  que

demonstraram-me uma capacidade formidável de superação de adversidades e reinvenção de

si – inspiradores, não só a mim, mas, sobretudo, à (H)história do Brasil e suas tragédias.

Aos fracassos que acumulamos no limiar de todos os golpes e traições,  enquanto

“dormia,  a  nossa pátria  mãe tão  distraída,  sem perceber  que  era  subtraída  em tenebrosas

transações” – em inspiração,  Vai Passar, canção de Chico Buarque e Francis Hime, 1984.

Dessarte,  o legado das Encantarias,  faz-se por um vulto de  sábios conselhos  às linhas de

Resistência à Guerra que sangra e geme nos infra-mundos do “Brasil-de-Baixo”. Em verdade,

peço  escusas  por  minha  escrita  não  agradar  ao  requinte  de  bom  gosto  da  Alta  Cultura

historiográfica, infelizmente, fracassei no projeto civilizatório, que mal conheço em teoria.

Gostaria muito de agradar, seguir o mesmo caminho. Mas, nem civilizado sou, me assemelho

mais a uma quimera selvagem no Planalto dos Grandes Sertões. Escrever em diálogo a estas

questões, é uma pragmática íntima dos nervos da narrativa. São as últimas estratégias, para

que não se arrebente, o singelo fio de humanidade pelo qual atravesso o abismo sem-fim. Caso

contrário, haveria de tratar de razão mais útil às minhas mãos, não, escrever, mas, “eu não vim

de longe para me enganar” – em inspiração, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, canção

de Zé Ramalho e Zé do Caixão, 1979. Peço escusas, mas eu não escrevo para agradar.

Destarte, por considerar a relevância daquilo que fazemos entre o nascer e o morrer,

no “intervalo” entre a Vida e a Morte, por fim, deixo o registro de meus versos à travessia na

imensidão entre o Nada e o Cosmos:
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Canto à minha Morte

Suave beijo, a Morte me deu.
Senti seu hálito entre meu hálito.
Teu suave aroma em minhas mãos.

Nunca iria te esquecer,
Me perder de seu caminho…
Esquecer o seu chamado,
O seu doce perfume.

Me entrego a ti,
Oh, Rainha da Paz.
Mãe da Vida…
Senhora do Tempo.

Tua presença nos faz lembrar o quão humanos somos,
Tua lembrança nos diz como somos amados por ti.
Nunca se esquece de nenhum de nós.
A ti, somos gratos pelo afeto depositado em nossa existência.

Somente tu, oh Morte.
Considera digna a nossa existência,
Ao ponto de nos agraciar com teu doce beijo.

A ti, Senhora,
Cá em meu viver,
A aguardo com a Graça que lhe és divina…
Sejas tu, a Rainha que domará o meu coração.
Que domesticará o meu viver.

Enquanto não vieres afagar meus lábios,
Com o suave aroma de tua Alma.
Viverei sem as louvaminhas dos “falsos profetas”.
Viverei longe dos sepulcros caiados dos “grandes mestres”.
Viverei sem a hipocrisia dos “ilustres pensadores”.

Viverei com a simplicidade
E intensidade de um animal selvagem,
Que jamais se domesticara…
Ou se curvara ao rebanho e sua moral.
Viverei pronto a cavalgar sobre a miséria da (des) razão humana,
Aguardando o feliz dia em que meus lábios serão tocados pelos seus…

Amada Senhora da Vida.

Agradeço à Natureza,
Pela oportunidade e alegria de travessia na imensidão da Terra…

Agradeço à Terra,
Pela oportunidade e alegria de travessia na imensidão do Cosmos…
Agradeço ao Cosmos,
Pela oportunidade e alegria de travessia na imensidão do Tempo…

Agradeço ao Tempo,
Pela oportunidade e alegria de travessia na imensidão da Vida…
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	Por longo tempo, ainda haveria ter a companhia de Nietzsche junto aos contatos com o sagrado da ayahuasca, por mais irônico e paradoxal que possa parecer ser enquanto pesquisador pelo método da observação participante da arqueologia onírica por tramas em arquivos míticos. Possa ser que o martelo do filósofo das tormentas (por Jacques Derrida e Scarlett Martton) ou do filósofo da suspeita (por Michel Foucault e Roberto Machado), seja um dos grandes responsáveis por eu ter mantido acesa a recordação sobre a capacidade de projeção mental e de nossa abertura à sugestão em ritos que encarnam os mitos. O que contribuiu fundamentalmente para um melhor aproveitamento do método de trabalho empírico, ainda mais, tratando-se de ritos de transe e magia com a ayahuasca. Procedimentos de uma pesquisa empírica que podem ter possibilitado um afastamento do olhar do narrador perante o “objeto” em que também é “sujeito” na trama do rito.
	Oportunidade rica para o trabalho com as fontes primárias extraídas de arquivos míticos – além de possibilidade de experimentos de raras singularidades à metodologia empírica da pesquisa histórica. As principais fontes de pesquisa estiveram entre duas categorias centrais: a primeira refere-se às obras bibliográficas, que trazem inflexões filosóficas, teóricas e perspectivas metodológicas para o trabalho de campo. A segunda, insere-se no próprio trabalho de campo, desde o registro formal dos depoimentos orais, quanto à vivência em seringais da Amazônia, comunidades xamânicas e ayahuasqueiras em geral. Sempre sob o postulado da construção de uma experiência científica que aproximasse o pesquisador com o ‘objeto de estudo’ por meio das relações de vivência da observação participante. Estes trabalhos produzem a tipologia documental do diário de campo, escrito e em áudio: fonte de documentação e registro que serve de orientação para a condução das inflexões posteriores de tessitura da narrativa. Ressalvo, porquanto, que eu estudo a memória preservada numa espécie de cápsula do tempo por todo esse “mundão sem porteira” do Brasil.
	Ao lado da floresta, suas folhas sagradas, seus paus-santos, seus animais encantados, suas trilhas secretas, seus reinos perdidos, panteiam os símbolos sagrados cristãos. Jesus Cristo no mesmo encantamento de amor do Boto, São Pedro abençoando a reza contra quebranto e mau-olhado, Espírito Santo abençoando a garrafada contra o mal de chagas. Nossa Senhora do Bom Parto, divindade que reúne em sua arqui-escritura a generosidade de todas as deusas “acudindo uma mãezinha nas dores mais sentidas da vida”, conforme a visão das rezadeiras desta Nossa Senhora tão adorada pelas mulheres trabalhadoras. Este é o caso de uma divindade em que o próprio significante expressa a originalidade da reconstituição de narrativas históricas, seu nome pode ser visto como o mais próximo de uma neutralidade, apesar de a adscrição Nossa Senhora pertencer originalmente a um universo cultural específico, pela força do sincretismo católico ela rompeu barreiras profundas no ethos social de inúmeras regiões do Brasil.
	Os paradoxos das linhas cruzadas se engendraram no seio do catolicismo. O agency transportou-se pelos espaços vazios na teia das relações de poder, tornando possível o experimento de outras formas de sociabilidade, longe da fúria e violência do agente colonizador. Quando Jesus Cristo, Oxalá e Tupinambá puderam se conhecer nos jardins de Pindorama e juntos beberam da fonte de alteridade e aceitação, transmutando suas identidades em níveis subjetivos e não-centralizados, como se dançassem juntos no céu do Brasil, escrevendo uma história diferente da dos homens, tingida de sangue. Ressalto, com esta inflexão ao texto discursivo, que não há registro algum de ódio ou inimizade entre estas divindades na história do sincretismo religioso brasileiro, a não ser enquanto meio político de domínio no discurso do agente colonizador, porquanto, nos espaços considerados genuínos de manifestação de fé entre as camadas populares, seus altares domésticos, Jesus Cristo, Oxalá e Tupinambá não se distanciaram, mas antes, se aproximaram e até se fundiram, formando um grande deus híbrido a desafiar os cânones de fronteiras religiosas fixas. O pai de inúmeras outras relações entre homens e mulheres, plantas e animais, pedras e elementos. Enquanto que o panteão de divindades femininas se ampliou ao mais alto grau de complexidade rizomática, quando todas as Marias se encontraram com todas as deusas de Abya Yala e da África. Em especial quando Nossa Senhora da Conceição, Santa Bárbara, Pachamama, Yara, Iemanjá, Iansã, Oxum…, deram luz às divindades populares afro-ameríndias nos altares das Encantarias e de Pajelanças na Amazônia entre o Acre e o Maranhão.
	Por obviedade, a memória do passado encontrou formas de sobrevivência perante a aniquilação. Os sujeitos subalternos, os que se movem em baixo, ergueram suas visões ao sagrado que habitava em suas memórias, operação em que a metafísica forneceu ferramentas racionais para a interpretação e formulação de arquétipos de personalidades, permitindo ao sujeito em condição inferiorizada pelo poder da colonialidade, não introjetar por completo a sentença condenatória sobre “o seu eu”, buscando nas referências de seus textos discursivos-metafísicos, seja de um ser divino, guerreiro sagrado ou ancestral encantado (entre todos os reinos: mineral, vegetal e animal). Parâmetros para medir a sua identidade e anular a violência do batismo forçado de um novo deus e um novo nome.
	Este é o que categorizo como um dos aspectos do caráter rebelde do rezador, embora católico por declaração e devoção, não entende que sua autoridade esteja abaixo da do sumo pontífice. O rezador, em seu mais singelo e genuíno gesto, confia que por sua intervenção, Jesus Cristo, na forma que lhe é familiar, há de volver seus olhos ao clamor de cura ao necessitado, seja contra ‘mau-olhado’, ‘vento caído’, ‘lepra’ ou ‘peste’, e até mesmo, ‘dor nas juntas’, ‘feitiço’ ou ‘diarreia’. Não mais apenas à salvação noutro mundo distante, além da vida, pregada na cruz, mas sim uma divindade zelosa aos apelos mais autênticos da travessia de seus filhos e filhas. Neste prisma, o poder de Jesus não reside necessária ou unicamente, na remissão dos pecados por seu sangue derramado na cruz, mas na familiaridade de sua presença na vida vivida dos sujeitos, na atenção e cuidados dedicados ao que de particular e pessoal o devoto apresenta. Jesus conhece as plantas da mata, Tupinambá está em ti. À reza, acompanha um chá, um banho, uma garrafada; uma mandinga ou patuá de Oxalá; ou uma benção de Oxalufan e benzedura do Divino Pai Eterno – alguns dos pontos cardeais dos rizomas em que se misturaram e se fundiram no «Brasil Encantado».
	Enfim, não nos esqueçamos, nós, os símios autodeclarados sapientes, que, ao pensar a condição humana entre as travessias percorridas no tempo e no espaço, difícil, será, encontrar um sentido de histórico em “linha reta” de “evolução”. Tamanha, a inflexão centrípeta de curvas e elipses que alteraram as rotas traçadas pelo passado, e, nos arrastam às fronteiras desconhecidas que deixamos nossas pegadas em meio às paradoxais interferências das espirais do acaso – que arremessaram a humanidade à condições fora da rota reta de um suposto sentido de evolução na travessia no tempo-espaço. Tamanhos são os paradoxos da condição humana entre o horror e o sublime no tempo da história – apesar de tudo, ainda repetimos os mesmos erros de sempre, entretanto, com requintes piores de crueldade. Teria o conhecimento histórico fracassado em sua antiga missão de ser o “mestre da vida”? Teríamos fracassado em nossa travessia rumo ao “progresso”, rumo à “civilização”? Teríamos fraquejado na conquista de nossa “emancipação”? Por certo, não vivemos os melhores tempos à se acreditar no “futuro”, acreditar que “amanhã será melhor”.
	Por vezes, muitos de nós, sentimos vertigens por não conseguirmos nem mesmo vislumbrar uma possibilidade de ‘fuga’: fétidos odores entorpecem a visão com carnificinas e devastação. Talvez, vertigens poderão alter a rota de colisão com o cataclismo ecológico que nos ronda. A escassez dos recursos naturais está a indicar, a cada dia, que uma catástrofe ambiental, muito em breve, pareça ser inevitável: tratamos recursos finitos de forma infinita, nada mais irracional. Pensar a travessia da condição humana fora de um pretenso sentido histórico de evolução, fantasmagórico, é como penso e elaboro a Antropofagia da Diferença, olhar à além de uma visão frontal que esteja limitada à cela da moral-de-rebanho. Condição, esta, a de um equino apresado, cujo fardo, acentua-se, pela clausura da visão que o cabresto lhe causa.

