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Introdução

Este livro não pretende apresentar a única e verdadeira história de 
Mestre Irineu. Na realidade, empreitadas com propostas desse tipo não são 
viáveis, uma vez que qualquer relato inevitavelmente vem marcado pela 
perspectiva de quem o faz, do momento em que a história é contada e dos 
propósitos do narrador. 

No caso em pauta, contar “a” história do fundador do Daime seria 
claramente impossível, já que nenhum dos autores do livro teve a possi-
bilidade de conviver com Mestre Irineu e, assim, não poderíamos nem 
apresentar um relato que buscasse refletir somente as nossas próprias pers-
pectivas. O que fizemos neste livro foi compilar uma série de relatos, feitos 
em sua maioria por seus contemporâneos, não nos furtando, porém, de 
oferecer várias conjecturas nossas, elaboradas a partir de um exercício de 
contextualização histórica, baseado em pesquisas documentais e bibliográ-
ficas, entrevistas e observação participante. 

A falta de “objetividade” de nossa proposta já fica evidente no uso que 
fizemos das entrevistas à nossa disposição, uma vez que não deixamos de 
selecionar certos entrevistados para receberem uma atenção mais destaca-
da. Embora tenhamos utilizado para isso critérios de representatividade e 
coerência que nos pareciam os mais apropriados, esse processo não deixa 
de refletir, mesmo que indiretamente, nossas avaliações e até preconceitos. 
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Além disso, devemos lembrar que o mesmo ocorre com os autores dos 
diversos relatos, que também tiveram que escolher o que contar e como, 
levando em conta, não só a quem faziam as revelações, mas também os 
longos anos e tudo o que sucedeu a partir dos fatos narrados. Esse passado, 
nem sempre muito recente, inevitavelmente os leva a avaliar hoje os fatos 
narrados de forma diferente daquela de quando ocorreram. Assim, o que 
poderia parecer uma atitude positiva no passado, hoje já pode ser avaliado 
de maneira mais crítica. O que poderia ser motivo de orgulho no passado, 
hoje talvez seja melhor esquecer. Ou vice-versa.

Adicionalmente, devemos lembrar que quem conta uma história ine-
vitavelmente tem um propósito. Seu relato deve ter início, meio e fim para 
fazer sentido e merecer ser contado. Deve, se possível, também haver uma 
“moral da história”. Assim, sem nem o perceber, quem faz um relato tam-
bém faz uma reorganização dos elementos, buscando impor uma ordem 
e um sentido que, em última instância, são reflexos de sua própria visão 
de mundo. Além disso, com o passar do tempo, a lembrança tende a se 
esvair naturalmente, ocorrem os chamados “vazios mnemônicos” e os in-
divíduos, e até os grupos, são frequentemente levados a preencher os espa-
ços deixados na memória pelo esquecimento, com material inventado ou 
emprestado de outro lugar, que eles passam a confundir com lembranças 
genuínas. Temos bastante clareza a respeito da natureza, até certo ponto 
inconsciente, desse processo, o que, para nós, isenta os narradores de qual-
quer suspeita de mentira proposital.

Outra fonte de conhecimento que nos foi muito importante foi o 
que os antropólogos chamam de “observação participante”: a nossa lon-
ga convivência com diferentes manifestações daimistas, que nos ajudaram 
a avaliar, tanto a representatividade dos informantes, quanto a relevância 
de diferentes temas levantados nas discussões.  Nossas experiências, par-
ticipando da vida e dos rituais de comunidades daimistas – sem deixar de 
tomar muito daime – foram essenciais para compreendermos a importância 
que essa prática tem para a visão de mundo apresentada por Mestre Irineu 
em sua doutrina e organização comunitária.

Para lidar com a fluidez das memórias de nossos informantes, recor-
remos também a pesquisas documentais e bibliográficas, buscando cote-
jar informações que nos eram oferecidas pelas lembranças com aquilo que 
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poderia ser apurado a partir de documentos oficiais e relatos da imprensa. 
Isso não deve ser confundido com uma simples “verificação”, em que o 
documento seria tomado como sendo mais confiável e verídico do que a 
memória. É provável que tenhamos feito mais frequentemente o contrá-uentemente o contrá-entemente o contrá-
rio. Assim, colocamos em questão diversos documentos oficiais como, por 
exemplo, a data do nascimento de Mestre Irineu, registrada no seu docu-
mento de óbito, ou certas datas de falecimento inscritas em lápides de ce-
mitério. Talvez o maior uso que tenhamos feito dessa pesquisa documental 
e bibliográfica tenha sido para nos embasarmos em termos da história mais 
geral, tanto do que ocorria no Brasil como um todo, quanto no que era 
especialmente pertinente ao Acre. 

De igual relevância foi a contribuição de todos os pesquisadores, aca-
dêmicos ou não, que nos antecederam e nos legaram considerações e es-
clarecimentos sobre nosso tema e (de importância crucial!) entrevistas de 
grande riqueza com personagens centrais à história que hoje já são faleci-
dos. Assim agradecemos muitíssimo a Jair Facundes, pelo acesso às entre-
vistas gravadas com descendentes de antigos frequentadores do Círculo 
de Regeneração e Fé (CRF), políticos amigos de Mestre Irineu e os filhos 
destes, que atualmente são políticos cuja importância extrapola os limites 
acreanos e adquire dimensão nacional. Foi Jair Facundes que também me-
diou as nossas entrevistas mais difíceis em campo. Sem sua ajuda, nosso en-
tendimento da vida e obra de Mestre Irineu teria sido muito mais limitado. 
Estamos, da mesma forma, agradecidos pelos diálogos com o seu pai, João 
Rodrigues. 

Outras fontes que pudemos consultar e que, em alguns casos, repro-
duzimos aqui foram entrevistas e outros relatos colhidos por Clodomir 
Monteiro da Silva, Antônio Macedo (vídeo documentarista), Arneide  
Bandeira Cemin, Fernando de La Roque Couto, Sandra Goulart, Beatriz 
Labate, Gustavo Pacheco, Vera Fróes, Francisco Cal Ovejero, Eduardo 
Bayer Neto, Saturnino Brito do Nascimento, Jairo Carioca, Luiz Carlos 
Teixeira de Freitas, Florestan J. Maia Neto, e, da Revista do Centenário, 
Ana Ruttimam, Laura Van Erven e Rolando Monteiro. Agradecemos  
a todos eles por suas pesquisas, reflexões e publicações que ajudam a com-
por o campo de estudos que se estrutura atualmente em torno da vida  
e obra de Mestre Irineu.  
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Também foi muito importante o acesso a documentos possibilitado 
por diferentes órgãos dos Governos Estadual e Municipal do Acre que vêm 
mantendo registros de diferentes naturezas e de grande valia para o traba-
lho de reconstituição histórica do passado acreano: o Patrimônio Histórico 
do Acre, o Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a Fundação Elias Mansour, a 
Fundação Garibaldi Brasil, o Fórum de Rio Branco e o Fórum de Brasileia. 
Finalmente não podemos deixar de ser extremamente gratos aos nossos 
entrevistados que compartilharam conosco suas lembranças de juventude. 
Entre eles destacamos Daniel Serra, Paulo Serra, Lourdes Carioca, Adália 
Granjeiro, Luis Mendes, Zé Dantas. Embora não tenhamos podido entre-
vistar a saudosa Percília Ribeiro, fizemos amplo uso dos inúmeros depoi-
mentos que deixou, fundamentais para o nosso trabalho. 

Ao publicarmos as letras de diversos hinos do repertório do Daime, 
consideramos ser essencial acompanhá-las das partituras de suas respectivas 
melodias, uma vez que acreditamos que elas só podem ser adequadamente 
avaliadas quando executadas; de preferência, no contexto de um ritual da 
doutrina. Levando em conta as grandes variações, registradas nas perfor-
mances executadas nas diferentes casas e tradições daimistas, foi necessário 
realizar um estudo comparativo das diferentes interpretações musicais de 
hinários oficiais conforme registrado em gravações feitas em rituais dos 
centros: Centro Rainha Floresta, Centro de Iluminação Cristã Luz Univer-
sal Juramidam, Centro Livre Caminho do Sol e Alto Santo, consideradas 
por muitos como as mais fiéis à tradição deixada por Mestre Irineu.

Queremos deixar claro que a análise musical aqui empregada não pre-
tende apresentar uma única e verdadeira versão musical dos hinos do Dai-
me. Acreditamos que empreitadas com essa intenção não tem fundamento, 
pois qualquer execução de hinos inevitavelmente é uma interpretação de 
quem a faz, uma performance marcada pelas especificidades do momento 
em que ocorre, incluindo-se aí a evolução técnica alcançada pelo músico. 
Também temos consciência que nossos conceitos e expectativas pessoais 
não deixam de influenciar a nossa própria análise dos hinos. Assim, neste 
livro, optamos por compilar e comparar várias versões de hinos datadas no 
tempo e locadas em espaços distintos, selecionando a versão final baseada 
na congruência de interpretações melódicas. 
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O que poderia ser considerado como falta de “pureza” na nossa pro-
posta já fica evidente no uso que fizemos das gravações à nossa disposição, 
uma vez que não deixamos de selecionar certos registros para receberem 
uma atenção mais destacada. Embora tenhamos utilizado para isso critérios 
de representatividade e coerência melódica que nos pareciam ser os mais 
apropriados, esse processo não deixa de refletir, mesmo que indiretamente,  
nossas avaliações e até preconceitos. Estamos cientes de que, sem nem o 
perceber, quem faz uma análise musical também faz uma reorganização dos 
elementos, impondo uma ordem e um sentido que, em última instância, 
são reflexos de sua percepção melódica pessoal. É importante lembrar que, 
neste caso, estamos diante de uma cultura musical viva e dinâmica, baseada 
na memória, que difere de culturas musicais clássicas, nas quais predomina 
a escrita musical, capaz de cristalizar de maneira mais definitiva e universal 
as versões consideradas mais fiéis ou “corretas”. Assim como nos casos dos 
depoimentos orais, temos consciência de que o passar do tempo também 
afeta a memória musical dos intérpretes dos hinos de várias maneiras e que 
suas performances vão se modificando no decorrer dos anos.

Levando em conta que os registros aqui publicados podem também vir 
a servir de orientação para a execução desses hinos onde a memória musical 
daimista é falha ou inexistente, e mantendo-nos dentro da tradição do canto 
uníssono vigentes nos centros e igrejas do Daime, procuramos partiturar 
os hinos usando tons musicais que não ultrapassassem a nota ré de dentro 
do pentagrama da clave de sol, para garantir assim um melhor alcance vo-
cal. Sabe-se que, de forma geral, um número reduzido de pessoas consegue 
atingir notas mais agudas. Portanto, achamos importante tomar o cuidado 
de publicar partituras que fossem fáceis de cantar. Outro aspecto essencial 
em nosso estudo foi que só registramos as melodias, pois, acreditamos que 
é a estrutura melódica dos hinos a que menos diverge nas versões analisadas.

Da mesma forma, entendemos que a estrutura rítmica no Daime 
tem pouca variabilidade de execução entre as sedes do Alto Santo, mas, 
ao mesmo tempo, esta demonstra um padrão identitário bastante pecu-
liar na expressão musical da cultura. Assim, reservamos uma parte neste 
livro exclusi vamente direcionado a análise do ritmo (ver Anexo N). Já a 
sua estrutura harmônica, pelo próprio fundamento da arte musical, suscita 
maior variedade de possibilidades, assim preferimos deixá-la a critério das  
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preferências dos leitores músicos. Além disso, entendemos que não é ob-
jetivo do nosso livro aprofundar um debate musical sobre os hinos, mas 
apenas registrá-los sem maiores complexidades. De outra forma, o livro 
exigiria um conhecimento mais aprofundado dos leitores em música, limi-
tando o seu alcance.

Acreditamos que seja necessário deixar claro o ponto de vista de onde 
falamos. Apesar da pesquisa de campo ter sido em sua grande parte realiza-
da no Acre, com breves passagens pelo Maranhão, São Paulo e Rondônia, 
a elaboração do texto final ocorreu no contexto universitário baiano, na 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBa. Lá, refletindo pre-
ocupações que atualmente agitam a sociedade baiana, são frequentes as 
discussões sobre a composição étnica da sociedade brasileira e a maneira 
como valores originários da Europa e América do Norte assumem posições 
de destaque, enquanto nossa rica herança indígena e africana é relegada  
a uma condição subalterna, frequentemente ignorada e até negada.

O grande motor dessas discussões é a insatisfação com a desigualdade 
social e a maneira como aqueles que mais visivelmente carregam os fenóti-
pos associados à ascendência africana e indígena enfrentam maiores dificul-
dades em sua luta pela sobrevivência e ascensão socioeconômica, sofrendo 
claras discriminações, especialmente nas esferas da educação e do trabalho. 
A estigmatização sofrida na esfera pública se reflete na saúde psíquica dos 
indivíduos, que muitas vezes acabam por internalizar os preconceitos vi-
gentes na sociedade e passam a sofrer de sentimentos de inferioridade e 
inadequação. Em atenção a esse problema, ocorre atualmente na Bahia 
uma forte mobilização social que visa resgatar a importância do legado cul-
tural africano e indígena, dotando-o de maior visibilidade e prestígio. Para 
tanto, formam-se agremiações de diversos tipos que buscam não só dotar 
de valor positivo a aparência pessoal e os elementos culturais claramente 
de origem afro-indígena, como incentivar aqueles indivíduos que, em suas 
vidas pessoais, têm apagado ou camuflado essa condição, a se proclamarem 
publicamente como negros ou índios.

Outro importante elemento nesse esforço é a mobilização contra as 
discriminações e vilipêndios sofridos pelos cultos de matriz afro-indíge-
na da parte de grupos que se proclamam cristãos, em sua grande maio-
ria protestantes neopentecostais, mas ocasionalmente  também católicos.  
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De forma bastante bizarra em seu anacronismo, esses grupos insultam  
e até agridem fisicamente os praticantes de outras modalidades religiosas, 
alegando que seus rituais de transe seriam de natureza satânica. As entida-
des espirituais de origem africana e indígena são desqualificadas e tratadas 
desrespeitosamente como “encostos”. 

Em reação a esse estado de coisas, a sociedade baiana vem sendo palco 
de vigorosas mobilizações político-sociais e a comunidade universitária tem 
procurado fazer a sua parte, direcionando vários de seus projetos de forma-
ção e pesquisa para a questão das relações raciais. Uma consequência disso 
é uma crescente racialização do debate social, que em certas ocasiões parece 
até dar mais destaque a questões de cunho cultural e étnico do que aquelas 
de natureza socioeconômica. Também há uma tendência a reificar as múl-
tiplas categorias raciais vigentes na sociedade, diminuindo seus aspectos 
subjetivos e de autoidentificação em favor de categorizações que às vezes 
se apresentam como sendo mais objetivas por assentar suas bases de classi-
ficação em categorias mais simplistas de “brancos” e “negros”, juntando-se 
nesta última todos os de cor de pele preta e parda. Atualmente na Bahia  
a questão se apresenta como polêmica e de forte carga emocional.

A partir desse contexto sociopolítico, desenvolvemos o costume de 
submeter as questões sociais a uma análise das relações raciais implicadas 
e, no caso atual, não fugimos da regra. Assim, demo-nos conta de que, 
apesar de grande parte dos daimistas que conhecemos em diversas regiões 
do Brasil serem brancos de classe média, os seguidores das vertentes mais 
ortodoxas do Daime em Rio Branco apresentam características sociais di-
ferentes. Estes, remanescentes dos antigos companheiros de Mestre Irineu 
ou seus descendentes, são provenientes das classes populares, embora, mui-
tas vezes, estejam atualmente em plena ascensão social, e, quanto à cor de 
sua pele, seriam mais bem classificados como “pardos”, vaga categoria da 
estatística censitária, pouco empregada na linguagem popular do dia-a-dia, 
mas que serve para englobar uma ampla gama dos brasileiros de descen-
dência visivelmente mestiça, afro-índio-europeia e potencialmente sujeitos 
a estigmatizações, em maior ou menor grau, devido a isso.  

Temos plena consciência de que o sistema de relações raciais vigente 
em uma determinada localidade deve sempre ser entendido no seu próprio 
contexto histórico e social, recomendando-se evitar transposições mecânicas 
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de categorias de uma região ou época para outra. Sabemos também das 
importantes diferenças entre os processos de colonização da Bahia e do 
Acre. O primeiro, marcado pelo sistema de agricultura baseada na mão-
-de-obra escrava, em sua maioria de origem africana, engendrou uma 
sociedade claramente dividida entre uma minoria de senhores brancos e 
uma maioria despossuída, formada por escravos e homens livres, negros  
e mestiços.

Nessa sociedade senhorial, na qual não deixavam de estar presentes 
a sofisticação urbana e o fausto dos mais ricos, os espaços de vivência 
e atuação social desses dois grupos sociais eram nitidamente separados. 
Embora houvesse uma considerável proporção de negros livres, caracte-
rísticas físicas denotando ascendência africana eram geralmente associadas 
ao cativeiro e à servidão. Atualmente, apesar das consideráveis mudanças 
sociais que vêm ocorrendo no sentido de um real aumento da democracia, 
assim como da recente revalorização dos traços culturais africanos, ainda 
persistem situações de discriminação racial. Estas, interagindo com outros 
aspectos do sistema econômico vigente no Brasil, promotor de concentra-
ção de renda e exclusão social de grandes parcelas da população, continu-
am produzindo situações vexatórias para os indivíduos e para a sociedade 
como um todo.

Já no Acre, encontramos outra história, igualmente opressora e pro-
dutora de sofrimento, mas diferente. Aqui a colonização foi mais recente 
e fundamentada no sistema seringalista, com uma população ribeirinha e 
dispersa pela floresta, formada em sua maioria por migrantes nordestinos 
vivendo em isolamento e grande pobreza. O regime de trabalho, ainda que 
formalmente livre, levava o seringueiro a incorrer em dívidas com o dono 
do seringal, a partir das quais entrava em relações análogas à escravidão. 
Mas a sociedade que se formava não tinha características urbanas e as pri-
meiras cidades acreanas, inicialmente pouco mais que vilarejos, somente 
surgiram em finais do século XIX. Os donos dos seringais mais ricos ge-
ralmente residiam com suas famílias em regiões distantes, como Manaus, 
deixando suas terras no Acre sob o domínio de prepostos locais, provenien-
tes da mesma mistura étnica que os seringueiros. Esta era constituída por 
índios, migrantes vindos de regiões do Nordeste de grande mestiçagem, 
negros, muitas vezes do Maranhão, comerciantes de origem sírio-libanesa 
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e alguns outros poucos aventureiros brancos, vindos de outras regiões do 
país ou do estrangeiro. Como o contingente populacional de migrantes 
era predominantemente formado por homens, estes acabavam por tomar, 
como parceiras, mulheres indígenas, aumentando ainda mais as caracterís-
ticas mestiças da população acreana. 

Assim, a sociedade acreana resultante seria muito mais pobre e menos 
sofisticada, mas com menos possibilidade de segregação baseada em crité-
rios de classe ou raça, já que quase todos eram pobres: mestiços, índios ou 
negros, vivendo em condições bastante parecidas. Provavelmente, isso se 
refletiria numa menor percepção de diferenças baseadas em critérios raciais, 
embora os estigmas associados a fenótipos negros mais pronunciados não 
fossem de todo ausentes. Esta situação só viria a sofrer maiores mudanças já 
na década de 1970, com o ímpeto do governo militar de integrar a Amazô-
nia e a implantação de um sistema de agropecuária que trouxe novas levas 
de fazendeiros e trabalhadores rurais brancos provenientes de regiões do sul 
do Brasil. A partir desse momento, o desenvolvimento da região passa a se-
guir uma lógica similar à do resto do país, reproduzindo-se no Acre os pro-
cessos socioculturais que ocorriam mais geralmente, inclusive no âmbito das 
relações raciais. Dessa forma, atualmente encontra-se em desenvolvimento 
na região um movimento visando à conscientização da população negra 
local e, significativamente, uma de suas primeiras proposições é a de chamar  
a atenção para a própria existência de uma população negra na região.

1

De toda maneira, mesmo tendo em mente as diferenças entre as con-
figurações sociais das duas regiões, algumas similaridades não podiam dei-
xar de ser percebidas. Das mais pertinentes para o nosso tema, é a história 
comum de estigmatização e até perseguição policial sofridas pelos cultos 
de matrizes africanas e indígenas tanto na Bahia quanto no Acre. Assim, 
já em 2000, colocávamos em questão a alegada natureza “satânica” dos 
primeiros rituais ayahuasqueiros dos quais Irineu Serra teria participado no 
Peru sob a orientação de um xamã indígena ou mestiço. (MACRAE, 2000,  
p. 15) Também temos chamado atenção, em comunicações pessoais e apre-
sentações públicas, para o fato de a grande maioria daqueles retratados em 
antigas fotografias de Mestre Irineu e seus seguidores serem negros, algo 
que raramente é mencionado em relatos de antigos daimistas, nos quais 
somente o líder é explicitamente apresentado como sendo negro.
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Este “ponto cego” começa, porém, a ser reparado. Em recente publi-
cação oficial voltada para o resgate da importância da influência negra na 
formação do Acre, Mestre Irineu e Mestre Daniel Pereira de Matos foram 
destacados por terem criado religiões tipicamente acreanas e de configu-
ração amazônica, incorporando elementos religiosos de matriz africana. 
(NRCNIRCN, 2007, p. 14)

Além disso, não se pode negar que no processo histórico, bastante 
recente, de formação de uma identidade regional acreana, Mestre Irineu e 
sua comunidade do Daime

2
 desempenharam papéis de considerável impor-desempenharam papéis de considerável impor-

tância, ao proporcionarem às levas de ex-seringueiros, expulsos da floresta 
por ocasião de derrocadas da economia da borracha, grupos associativos 
religiosos capazes de ajudá-los a se integrarem, tanto materialmente quan-
to em termos ideológicos, no seu novo contexto urbano.

3
 A importância 

de Raimundo Irineu Serra é atualmente reconhecida em Rio Branco pela 
atribuição de seu nome a logradouros públicos, a uma Área de Proteção 
Ambiental, um bairro e a uma linha de ônibus.

Procuramos continuar atentos aos perigos de se fazer releituras de 
épocas passadas usando, de forma automática, categorias de nossa contem-
poraneidade. Assim, nos foi apontado que, mesmo nos tempos atuais, para 
alguns de seus seguidores no Acre, a ideia de Mestre Irineu como um líder 
que militava em prol de posições políticas, tal como a defesa de tradições 
culturais negras, parece um tanto forçado e não comprovada. Tal opinião, 
nos foi apresentada por Jair Facundes, estudioso e profundo conhecedor 
da comunidade do Daime de Rio Branco, da qual tem participado desde a 
sua infância. Para sermos coerentes com a nossa postura inicial, de abertura 
para a diversidade de posicionamentos que encontramos no campo, só nos 
resta registrá-la. Acreditamos que esta colocação seja, em parte, um reflexo 
da maneira como não se dá muita atenção atualmente para distinções ba-
seadas em cor de pele entre a população acreana, devido à sua constituição 
predominantemente mestiça e ao fato de, nessa região, as relações raciais 
tenderem a se apresentar de forma relativamente menos polarizada que em 
outras partes do país. Igualmente refletiria o baixo impacto que o golpe 
militar teve na sociedade acreana em 1964, acarretando, inicialmente, em 
pouco mais do que reacomodações no costumeiro jogo de mudanças de 
poder entre as elites tradicionais da região. Já para Facundes:
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[...] Mestre Irineu era negro e sofreu óbvio preconceito. Mas não tinha 
um discurso de libertação do negro ou de afirmação da cultura negra. 
As declarações que nos chegaram indicam que ele não se via como 
negro, pois referia muito "ao velho Maranhão", mas não destacava 
O aspecto negro. Por certo é possível se interpretar também, tanto 
quanto eu estou interpretando que ele não tinha um discurso negro, 
de afirmação ou libertação, que ele TINHA um discurso de liberta-
ção; afinal, são interpretações. Ocorre que toda interpretação deve se 
lastrear em fatos e estes não se mostram aptos a sustentar que Mestre 
Irineu conscientemente ou inconscientemente lutava contra a situação 
de exclusão sofrida pelos negros no país. E aqui um detalhe impor-
tante: sua comunidade era formada por pessoas que iam do genérico  
e indefinível pardo a brancos e negros. 
Em suma: Mestre Irineu não se insurgiu contra o regime militar, como 
também não se insurgiu contra a exploração desumana que ele próprio 
sofreu nos seringais; bem assim como não questionou a condição de 
negro na sociedade da época, nem da mulher submetida a condição 
inferior; ou às práticas ambientais não recomendáveis. Mas nisso não 
há novidade: vários líderes religiosos ou doutrinários não se insurgiram 
contra injustiças aberrantes de sua época: Gandhi não se insurgiu contra 
o regime de castas da índia, nem Buda; Cristo não se insurgiu contra 
o domínio e opressão romana ou contra a situação de inferioridade da 
mulher na sociedade judaica. Isto é ler o passado com as referências 
políticas e filosóficas de nosso tempo. E parece-me um erro. A Igreja 
Católica impulsionada pela teologia da libertação que viu um Cristo 
socialista e revolucionário, em “releitura” da Bíblia

4
[...]. (Jair Facundes)

Ao trabalhar neste texto, um dos aspectos da vida acreana do período 
coberto que mais nos chamou a atenção foi o grau de sofrimento causado 
pelos rigores do trabalho e por problemas de saúde. Os problemas de saú-
de eram numerosos. Entre os piores estava a malária, mas a tuberculose, 
a desnutrição, a hanseníase, problemas dermatológicos diversos, ferimen-
tos devidos a acidentes, ataques por animais etc. tornavam a vida difícil 
de suportar para os indivíduos e, muitas vezes, para comunidades intei-
ras. Aquela remota região do Brasil era quase inteiramente desprovida de  
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atendimento médico, havendo somente a alternativa de remédios caseiros, 
nem sempre muito eficazes. Em momentos de maior aflição, só restava o 
recurso a rezadores e à pajelança indígena ou mestiça.

Atuando como curador e influente líder comunitário, Mestre Irineu 
desenvolveu ao longo de sua carreira uma forte aura carismática. Era con-
cebido por seus seguidores como detentor de poderes milagrosos de cura e 
se destacava como o homem das situações de crise, quando a ordem parecia 
romper-se ou o futuro parecia incerto; sendo capaz de produzir um discur-
so profético em que eles podiam se reconhecer, quando os representantes 
da ordem instituída não tinham nada a dizer.

5

Dessa forma, a partir do seu prestígio social, Mestre Irineu teria im-
plementado um poder simbólico capaz de construir uma nova realidade 
social, na qual formas de percepção e ação seriam inscritas nas mentes e nos 
corpos dos seus seguidores de maneira permanente, instaurando entre eles 
novas formas de ver e agir no mundo.

6
 A legitimidade de seu carisma era 

reforçada ritualmente pela execução de seus hinos que apresentavam seus 
poderes extraordinários como tendo sido conferidos a ele pela própria Mãe 
Divina. De certa forma, poderíamos dizer então que Mestre Irineu instau-
rou uma cultura do uso da ayahuasca, mas esta, como qualquer ordem de 
classificação, estaria sujeita a constantes reavaliações de seus sentidos origi-
nais.

7
 Como veremos a seguir, tal reavaliação constante pode ser observada 

ocorrendo no Daime, como uma dinâmica intensa, resultante da disposi-
ção de Mestre Irineu de aperfeiçoar sua criação religiosa em intercâmbio 
permanente com seu contexto pessoal, social e político, mas sem deixar de 
preservar certos princípios básicos, norteadores da religião.

8
 

De importância central aqui seriam as regras que desenvolveu para  
a produção e uso religioso do daime, estabelecendo padrões para a inter-
pretação das experiências produzidas sob a influência da bebida dentro de 
um quadro religioso que abarcava uma ordem de valores, regras de condu-
ta e rituais, de grande importância em estruturar a vida dos seus adeptos. 
Estes elementos são hoje reconhecidos oficialmente como promovendo 
uma redução de danos

9
 e riscos, possibilitando, assim, usos da bebida que 

são considerados individual e socialmente sadios e construtivos, a despeito 
dela conter o psicoativo dimetiltriptamina ou DMT, geralmente considera-
da uma droga de abuso.

10
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Teóricos do carisma apontam às vezes para certos aspectos conserva-
dores da atuação daqueles que detêm esse tipo de poder

11
, por consagrarem  

no campo religioso a ordem sociopolítica vigente. No caso de Mestre Irineu, 
veremos como, ao longo do desenvolvimento de sua doutrina, ele paulatina-
mente foi descartando ou dando menor ênfase aos traços de origem indígena 
que até então caracterizavam o uso tradicional da ayahuasca ou huasca, tais 
como o uso de “chamados” e do tabaco, assim como a invocação de seres 
claramente externos ao panteão católico, como Currupipiraguá ou Papai Paxá. 
Igualmente repeliu energicamente os antigos usos agressivos da ayahuasca, 
como o exercício da feitiçaria para os mais variados fins. Em seu lugar, adotou 
o canto de hinos, e outras práticas mais próximas das tradições cristãs. Efetuou, 
assim, uma importante atualização dos códigos ayahuasqueiros, até então  
somente compreensíveis para determinados grupos étnicos, tornando-os mais 
compatíveis com o processo que vinha ocorrendo no Acre de implantação de 
uma cultura verdadeiramente nacional brasileira, mas que não deixava de apre-
sentar as marcas da hegemonia cristã/ocidental imperantes no País.

Além disso, salta à vista a sua apropriação dos símbolos de ordem e 
civismo correntes no seu tempo. Assim encontramos no Daime diversos 
elementos da organização militar, desde a adoção de fardas à distribuição 
de patentes inspiradas na hierarquia das casernas; a utilização de emblemas 
cívicos, como a bandeira, mas acima de tudo sua proximidade a lideranças 
políticas tidas por conservadoras, em especial a sua adesão ao regime im-
posto pelo golpe militar de 1964.

Sabemos que Mestre Irineu, apesar das perseguições (incluindo até 
um episódio de prisão) que sofria, costumava adotar uma postura concilia-
tória em relação ao governo. Acreditamos que era como estratégia política 
de sobrevivência para sua religião que, em sua posição de grande vulne-
rabilidade social, escolhia adotar sempre atitudes conciliadoras ou legalis-
tas de apoio à ordem constituída, mas sem maiores aprofundamentos em 
discussões de ideologia partidária. Após a implantação da ditadura militar, 
tomou uma posição de neutralidade, não se comprometendo com os des-
mandos ou violências cometidas pelo novo regime. Manteve, dessa forma, 
o beneplácito de aliados militares e políticos, alguns bastante graduados, 
e pôde, então, dar continuidade às suas atividades religiosas sem maiores 
perseguições contra si ou seus seguidores.
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Durante esse período, aconteciam situações análogas em outras partes 
do país. Na Bahia, o Candomblé e outras religiões de matriz afro-indígena 
eram sujeitas a estigmas e perseguições similares às do Daime no Acre. Até 
1976, por exemplo, o funcionamento dos terreiros baianos esteve submeti-
do à fiscalização da polícia, através da Delegacia de Jogos e Costumes. Mas, 
em diversas ocasiões durante o regime militar, o Candomblé conseguiu 
se aproximar do poder estatal e obter o seu apoio. A partir da restauração 
da democracia, a religião dos orixás e seus seguidores, antes mantidos sob 
suspeita, passou a ter relações positivamente valorizadas e publicizadas pelo 
poder público (SANTOS, 2005, p. 142-145), o que hoje contribui de for-
ma significativa para o prestígio e a autoestima do povo negro, tanto em 
nível local, quanto nacional.

O posicionamento político de Mestre Irineu não deve ser percebido 
como contraditório, pois as relações entre cultura (incluindo aí religião) 
e poder são de indissociabilidade e interdependência embora, em casos 
como estes, passíveis de intermediação pela leitura das relações raciais no 
plano da sociabilidade, mestiçagem ou desigualdade. (SANTOS, 2005,  
p. 235) Devemos também lembrar que o universo da política necessita de 
representações favoráveis e legitimadoras no âmbito da cultura e, ao lado 
do tempo, tem encontrado parcerias em diversas esferas, não só da religião, 
mas também das artes e da academia, por exemplo.

A aproximação entre o Candomblé e o poder estatal, ocorrida na 
Bahia foi similar à que se viu no Acre entre o Daime e o governo. Em am-
bos os casos, os líderes religiosos necessitavam salvaguardar da perseguição 
as suas religiões, conhecidamente minoritárias e estigmatizas localmente. 
Não pode haver dúvidas de que a aceitação política foi importantíssima 
para que, nos últimos anos de vida de Mestre Irineu, o Daime se consoli-
dasse como cultura legítima no Acre.

Classicamente se concebe que o carisma de um líder, após sua reti-
rada de cena, é transferido para as instituições que ele lega. É a chamada 
burocratização do carisma. (WEBER, 1991) No caso de Mestre Irineu, 
o processo parece ter sido um tanto quanto diverso. Ao final da sua vida, 
quando Mestre Irineu deixou a parceria com o Círculo Esotérico Comu-
nhão do Pensamento (CECP), teria dito: “Se não querem o meu daime, 
também não me querem, eu sou o daime e o Daime sou eu”.

12
 Aqui fica 
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explícito que ele se considerava como sendo a bebida, a forma de fazê-la, 
a doutrina e a própria instituição religiosa. São observáveis na comunidade 
interpretações desses dizeres no sentido de que ele passou a ser a bebida no 
sentido literal, como uma espécie de espírito do daime. Assim, podemos 
dizer que a bebida ganhou um capital simbólico, representativo do próprio 
mestre. Desse modo, onde está o daime (a bebida ou a instituição religiosa) 
ele está. 

Dito de outra forma, tudo indica que, em vida, Mestre Irineu seria um 
foco atrativo maior que a bebida em si, pois era dele que partiam as prescri-
ções, os ritos e os mitos da religião. Era ele o epicentro do culto daimista. 
Mas, com sua morte, a bebida e a instituição passariam a representá-lo 
como agente legitimador e, como o ser espiritual “Juramidã”, ele estaria 
então presente em todos os rituais do Daime, em que se toma a bebida da 
maneira que ensinou.

Observa-se que, atualmente, a memória do Mestre Irineu (Juramidã) 
vinculou-se ao daime de tal forma que outros movimentos espirituais usu-
ários da bebida, conhecidos genericamente como “neo-ayahuasqueiros” 
persistem em reivindicar a sua legitimidade através de uma conexão com 
a sua tradição, mesmo se não mais compartilham dos mesmos códigos.

13

Hoje encontramos, no campo das religiões ayahuasqueiras, centros 
que apelam para a legitimidade da tradição, sem ter realmente vínculo com 
ela, somente uma conexão distante apoiada no uso da bebida, numa espé-
cie de continuidade e rompimento com o modelo antecessor. (LABATE, 
2004, p. 271) Dessa forma, acreditamos que a bebida em si tende a ser um 
foco atrativo maior que Mestre Irineu para as gerações posteriores dos cen- dos cen-
tros do Alto Santo, outras linhas daimistas e, até, outras religiões ayahuas-
queiras que se utilizam de sua memória atrelada à bebida como referencial 
para se legitimarem no campo religioso. 

O crescimento das religiões ayahuasqueiras e a sua concomitante ex-
pansão para outras regiões do país, assim como para o estrangeiro, tem 
levado o Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) a se pre-
ocupar com a normatização do uso religioso da ayahuasca. Assim, durante 
o ano de 2006, um grupo de trabalho oficial foi constituído, composto 
de cientistas

14
 e de representantes de diferentes religiões ayahuasqueiras 

com a finalidade de garantir o livre exercício de seus cultos dentro de um 
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marco deontológico elaborado em comum acordo. Essa foi a primeira vez 
em que os próprios adeptos dessas religiões foram convidados a participar, 
e de forma paritária, de discussões oficiais sobre a regulamentação de suas 
práticas. Durante todo o processo, os representantes da Secretaria Nacional 
de Políticas Sobre Drogas (SENAD), encarregados de sua realização, de-
monstraram grande empenho em assegurar que os procedimentos fossem 
realizados da maneira mais democrática possível e que uma ampla gama 
de diferentes pontos de vista fosse levada em conta. Como resultado, foi 
elaborado um relatório final com as conclusões acordadas pelo grupo de 
trabalho que foi finalmente aprovado pelo pleno do CONAD em 6 de no-
vembro de 2006 (ver Anexo K) e oficializado pela Resolução nº1 de 25 de 
janeiro de 2010, emitida pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo 
Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (ver Anexo L). Concomi-
tantemente vem se discutindo a possibilidade de registrar o uso religioso 
da ayahuasca como parte do patrimônio cultural acreano e possivelmente 
nacional. 

Para finalizar, gostaríamos de fazer alguns rápidos comentários sobre  
a elaboração deste livro. Ele é o resultado conjunto de contatos que os 
autores vêm mantendo, cada um ao seu modo, com o Daime, desde 1988, 
para Edward MacRae, e 1995, para Paulo Moreira, períodos durante  
os quais ambos vêm realizando pesquisas, em conjunto e separadamente, 
sobre o tema. 

Beneficiário de uma bolsa de mestrado da FAPESB e uma bolsa-auxí-
lio do CNPq, Paulo Moreira realizou pesquisas de campo em Rio Branco, 
no decorrer de 2006 e no início de 2007, aprofundando em três visitas 
os conhecimentos sobre Mestre Irineu e o Alto Santo que já adquirira 
em diversas visitas anteriores de diferentes durações. Integrou também um 
projeto, coordenado pelo seu orientador de dissertação, Edward MacRae, 
denominado “A trajetória de Mestre Irineu e da Religião do Santo Daime – 
Ingestão de Ayahuasca e a Produção de Transes, Mirações e Incorporações 
nas Linhas do Alto Santo e do CEFLURIS”.

15
 A partir de financiamentos 

provenientes desse projeto e de um auxílio à pesquisa do CNPq, Moreira 
pôde então cobrir as demais despesas com viagens, estadia, coleta e análise 
de dados para a sua dissertação de mestrado em antropologia, defendi-
da finalmente em dezembro de 2008 no Programa de Pós-Graduação em  
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Ciências Sociais da UFBa. O presente livro é uma reelaboração dessa  
dissertação, realizada conjuntamente pelos dois pesquisadores entre 2008 e 
2010, contando também com o apoio da Associação Brasileira de Estudos 
Sociais do Uso de Psicoativos (ABESUP) e do Grupo Interdisciplinar de 
Estudos de Substâncias Psicoativas (GIESP).

Notas

1   Ver a propósito a publicação Negros no Acre produzido pelo Núcleo Regional do Cen-
tro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra (NRCNIRCN) no Ins-
tituto do Meio Ambiente do Acre, onde um dos artigos tem como título: E lá vem 
novamente o mesmo papo! Tem negros no Acre?. (NRCNIRCN, 2007, p. 37)

2   Antes de prosseguirmos nossas análises queremos deixar claro que empregamos em 
todo livro o termo “daime” com “d” minúsculo para identificar a bebida (ayahuasca), 
e utilizaremos o termo “Daime” com “D” maiúsculo para identificar a religião fundada 
por Mestre Irineu, que leva o mesmo nome da bebida e da comunidade.

3   O antropólogo Clodomir Monteiro da Silva desenvolveu essa ideia em sua pioneira 
dissertação O Palácio de Juramidan - Santo Daime: um ritual de transcendência e des-
poluição. (SILVA, C., 1983)

4   Jair Facundes em comunicação feita por e-mail enviado a Edward MacRae em 2009.

5   Sobre esse tema ver: Weber (1991, p. 158-159), Bourdieu (2005a, p. 73) e Moreira 
(2008). 

6   Para uma discussão do conceito de habitus religioso de consumo de ayahuasca, ver as 
conceituações de Bourdieu e Mauss  em Moreira (2008).

7   Referimo-nos aqui ao que o antropólogo Marshall Sahlins denomina de “reavaliação 
funcional de categorias”. (SAHLINS, 1979, p. 9-10)

8   A nosso ver, Mestre Irineu formou paulatinamente através de seu carisma, um “Ha-
bitus de Consumo Religioso da ayahuasca” entre seus seguidores, no sentido da cate-
goria “habitus” empregado pelo sociólogo Pierre Bourdieu. Para o autor a categoria 
“Habitus” assume várias acepções congruentes, ou seja, para ele é primeiramente “um 
conhecimento adquirido e também um haver, um capital, que indica uma disposição 
incorporada, quase postural de um agente em ação, ou uma espécie de sentido de jogo 
que não tem a necessidade de raciocinar e se situar de maneira racional num espaço”. 
(BOURDIEU, 1998, p. 61-62) Bourdieu também emprega a noção de habitus como 
não só sendo um código comum, ou mesmo um repertório comum de respostas a 
problemas comuns, ou um grupo de esquemas de pensamento particulares e parti-
cularizados, mas como, sobretudo, um conjunto de esquemas fundamentais, previa-
mente assimilados, a partir dos quais são produzidos, segundo uma arte da invenção 
semelhante à da escrita musical, uma infinidade de esquemas particulares, diretamente 
aplicados a situações particulares. Ou então como sistema dos esquemas interiorizados 
que permitem engendrar todos os pensamentos, percepções e ações características de 
uma cultura. (BOURDIEU, 2005b, p. 349) O habitus para ele também produziria 
práticas individuais e coletivas, portanto históricas, em conformidade com esquemas 
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engendrados por essa mesma história, ou seja, um sistema de disposições do passado 
que sobrevive no atual e que tende a perpetuar-se no futuro, atualizando-se em práticas 
estruturadas segundo os seus próprios princípios. (BOURDIEU, 2002, p. 178) 

9  A abordagem de redução de danos pressupõe um entendimento mais complexo da 
questão das drogas transcendendo o reducionismo que considera o efeito dessas subs-
tâncias como determinada primariamente por processos de natureza farmacológica. 
Esta maneira de lidar com os efeitos tanto psicológicos quanto sociais do uso de subs-
tâncias psicoativas, tentando diminuir os riscos e danos que podem ser ocasionados, 
considera que o entendimento dos efeitos dessas substâncias requer não somente um 
conhecimento de sua atuação no organismo, como também uma compreensão da psi-
cologia de determinado usuário e um conhecimento do contexto sociocultural em que 
se dá o uso. Pesquisadores como o sociólogo Howard Becker (1976), o psiquiatra 
Norman Zinberg (1984) e o psicólogo Jean-Paul Grund (1993), entre outros, têm 
apontado para a necessidade de se levar em conta o saber detido pelo grupo de usuários 
(a chamada “cultura da droga” ou, neste caso, o habitus do uso religioso da ayahuasca), 
incluindo aspectos como os valores, as regras de conduta e os rituais sociais que regem 
diferentes modalidades de uso, assim como a estrutura de vida do usuário e o grau de 
disponibilidade das substâncias. Edward MacRae (1992) vem apontando desde 1992 
para como as doutrinas e os rituais das religiões ayahuasqueiras incorporam importan-
tes elementos que conduzem ao “uso controlado”, e de baixos riscos, das substâncias 
psicoativas empregadas em seus rituais.

10 Em 6 de novembro 2006, o Conselho Nacional Antidrogas aprovou um relatório pro-
pondo a regulamentação oficial do uso religioso da ayahuasca no contexto de rituais 
das religiões Santo Daime, União do Vegetal e Barquinha, assim como nas de outros 
grupos espirituais chamados genericamente de neo-ayahuasqueiros. Uma discussão do 
processo de elaboração desse relatório pode ser encontrada no artigo de Edward Ma-
cRae (2008) A Elaboração das Políticas Públicas Brasileiras em Relação ao Uso Religioso 
da Ayahuasca.

11 Ver por exemplo Bourdieu (2005a, p. 75).

12 Entrevista com João Rodrigues em março de 2007.

13 Weber (1991) denomina de legitimação tradicional aquela que se refere à tradição, ao 
que “sempre foi assim”, “é assim que se fazia”, e de legitimação carismática aquela le-
gitimação associada ao contato direto com o plano divino. Assim, Mestre Irineu, como 
sabemos, gozava da legitimação carismática, mas os seus sucessores e outros centros 
afins passaram a gozar da legitimação tradicional.

14 Edward MacRae participou como antropólogo do Grupo de Trabalho Multidisciplinar 
da Ayahuasca constituido pelo CONAD e a partir dessa experiência elaborou um artigo 
discutindo vários aspectos da questão. (MACRAE, 2008)

15 Processo CNPq nº 402398/06-8.
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