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Capítulo 1 
O tesouro na floresta 

 

Paulo Moreira  
Edward MacRae 



Capítulo 1

O Tesouro na Floresta
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As Origens Maranhenses 

Raimundo Irineu de Mattos nasceu no município de São Vicente  
Férrer,

1
 situado na microrregião da Baixada Maranhense, a sudoeste da Ilha 

de São Luís e encaixado, em sua grande parte, em várzeas inundáveis com 
alguns lagos permanentes. Embora dista da capital do estado apenas 55 km 
por via aérea, o percurso a ser feito por terra é de cerca de 276 km. A região 
do município era ocupada inicialmente por indígenas Tapuias e Guajajaras 
(tronco linguístico Tupi), antes do processo de colonização e catequização. 
O município de São Vicente Férrer surgiu de áreas cedidas pelos municí-
pios de São Bento e Viana em 1805. Ambos formavam a Freguesia de San 
Vicente de Cajapió. (PINTO, 2001, p. 7-11) 

Os avôs maternos de Raimundo Irineu de Mattos, André Cursino 
Serra e Leopoldina Filomena Madeira, eram escravos de Salustiano José 
Serra (BAYER NETO, 1992, p. 10), comerciante de secos e molhados no 
município de São Vicente Férrer (PINTO, 2001, p. 695), durante mais da 
metade do século XIX. O sobrenome Serra foi repassado para André Cursi-
no, através de seu proprietário, segundo o costume de antigos senhores de 
escravos no Brasil. O casal teve sete filhos, Paulo, Paulino, Pedro, Maria, 
Alexandrina, Martins e Joana Assunção Serra (ver Apêndice A); esta última 
seria a mãe de Irineu. Joana casou em 23 de janeiro de 1890 (Figuras 1  
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e 2) com Sancho Martinho de Mattos, com quem teve seis filhos, Rai-
mundo Irineu, Verônica, Maria Serra, Raimunda (Nhá Dica), Raimundo 
(Dico) e Matilde (ver Apêndice B). 

Figura 1  Primeira parte do registro de casamento de Joana D’assunção Serra  
e Sancho Martinho de Mattos.

Figura 2  Segunda parte do registro de casamento dos pais de Irineu.
2

O casamento de Joana com Sancho parece ter durado entre dez e 
doze anos. Após a separação de Sancho, Joana passou a viver com Ezequiel 
de Mattos, com quem teve mais dois filhos. Irineu era o primogênito da 
primeira união de Joana. Nasceu na localidade de Santa Tereza, o antigo 
Bairro do Limão, nos arredores de São Vicente Férrer, no dia 15 de de-
zembro de 1890 (Figura 3), em uma pequena casa coberta e fechada com 
palha.

3
 Foi batizado em 22 de março de 1891, pelo padre José Bráulio 
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Nunes (o mesmo vigário que realizou o casamento de Joana e Sancho) na 
igreja matriz de São Vicente Férrer.

4
 Teve como padrinhos o casal Maria 

Xavier de Moraes e João Moraes.

Figura 3  Certidão de batismo de Irineu.
5

No livro de batistério da igreja de São Vicente de Férrer, recebeu 
apenas um nome, Irineu, prática comum em batismos realizados em São 
Vicente Férrer na época. Mas, usualmente no cotidiano familiar eram acres-
cidos o nome e sobrenomes; desse modo, seu nome completo naquele perí-
odo seria Raimundo Irineu de Mattos, portando ele o sobrenome paterno.

6
 

Figura 4  Casa onde nasceu Irineu.  
Santa Tereza São Vicente Férrer - MA.

Figura 5  Igreja Matriz de São Vicente Férrer  
onde se casaram os pais de Irineu e onde ele foi batizado.
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Em 1866, a população de São Vicente Férrer era de 8.320 habitantes, 
sendo 6.580 livres e 1.740 escravos. Neste período, os avós de Irineu eram 
escravos de Salustiano. Seis anos depois, em 1872, ocorreu um grande di-
ferencial populacional, quando diminuiu a quantidade de pessoas livres para 
5.847 e aumentou a quantidade de escravos para 2.920. (PINTO, 2001,  
p. 19) Reflete-se aqui o quadro configuracional escravocrata em seus últi-
mos momentos quando a estrutura produtiva do país passava por profun-
das transformações. A economia de São Vicente era baseada na pecuária de 
corte e de leite (em regime de transumância), engenhos, fazendas de ar-
roz, algodão e cana. (PINTO, 2001, p. 25) A agricultura e piscicultura de 
subsistência (devido à geografia privilegiada) eram atividades concomitantes  
e complementares na região.

7
 Nesse momento, grande parcela da família de 

Joana Assunção Serra, trabalhava no corte do babaçu (quebra do coco do ba-
baçu), para extração de óleo vegetal, insumo utilizado na indústria de sabão.

A Mudança de Nome

Sabe-se que Raimundo Irineu de Mattos, ainda cedo mudou seu nome 
para Raimundo Irineu Serra, abandonando o nome do seu pai para adotar 
o sobrenome materno. Essa alteração provavelmente refletia uma tensão e 
ruptura com a figura paterna, devido a Sancho Martinho de Mattos ter se 
separado de Joana, abandonando a convivência com os filhos. Em entrevis-
ta Dona Rita Serra disse que tal evento parece ter marcado mais especial-
mente o primogênito, Irineu, já que este foi o único a mudar seu nome, 
seus outros cinco irmãos mantendo o sobrenome paterno (Figura 6). 

A mudança de nome parece apontar também para uma alteração mais 
geral na maneira pela qual Irineu concebia a sua identidade e a sua ligação 
com a sociedade de São Vicente Férrer. Possivelmente, não sentia nenhu-
ma ligação mais profunda com seu sobrenome, já que tanto os nomes Serra 
como Mattos provinham da antiga aristocracia escravocrata da região. Além 
disso, deve-se também lembrar que, nessa época, os sobrenomes eram me-
nos estabelecidos e que aquele era um período de profundas reformulações 
institucionais e sociais que não deixavam de ter seus reflexos na vida pessoal 
dos brasileiros. Velhas estruturas identitárias de origem colonial passaram 
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por importantes transformações e, tanto para os proprietários quanto para 
os escravos, era necessário buscar novas formas de relacionamento, mais 
adaptadas ao novo modelo de exploração que se instituía. 

Figura 6  Carteira de Trabalho da irmã de Irineu - Maria Matos.  
05/05/1905 (sobrenome paterno Matos).

É possível que Irineu só tenha mudado seu sobrenome após deixar 
São Luís, em 1909. Pois, ao sair de São Vicente Férrer, não teve constran-
gimento em ir para a casa de seus tios paternos, de sobrenome Mattos, que 
moravam em São Luís. Mas a sua migração para o Acre certamente marca 
uma mudança profunda em sua vida, quanto às suas identidades social e 
pessoal, onde um fator relevante poderia ser seu sentimento de separação 
e desgosto pela ruptura paterna com o grupo doméstico. A mudança de 
sobrenome talvez simbolize todo esse processo, sintetizando um novo sen-
tido dado à sua vida num período de grande instabilidade social. Com seu 
novo nome, Irineu simbolizaria para si sua mudança de vida, ao tornar-se 
migrante negro, numa sociedade hostil e de marcada segregação social. 
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Relações de Família

Na época em que Irineu nasceu, a vida no campo girava em torno da 
grande lavoura de exportação e da pequena lavoura de subsistência. Como 
eram pouquíssimos os centros urbanos que, após o término do período 
fundado no trabalho escravo, podiam absorver a população livre ou criar 
mercado para os pequenos produtores agrícolas, aos homens livres sem 
recursos, mestiços ou libertos só era possível uma existência à margem do 
grande sistema econômico colonial ou pós-colonial, quer como agregados, 
quer como produtores independentes, mas isolados e autossuficientes.9  
Na região de São Vicente Férrer, os latifúndios tiveram que se readaptar às 
novas condições de trabalho e a população que vivia à sua margem, des-
cendente de portugueses, negros e índios, vivendo em grande isolamento, 
desenvolveu uma cultura cabocla de subsistência, a única forma possível de 
trabalho livre naquelas condições de precariedade econômica.  

Nessas condições, a vida comunitária e produtiva se organizava em 
torno de grupos domésticos autônomos, formados por famílias patriarcais 
extensas. Nas famílias pobres, o cuidado da roça exigia grandes esforços 
dos membros adultos do grupo, inclusive da mãe. Para se realizar plena-
mente, a família precisava contar com uma prole numerosa, sem a qual era 
impossível manter os padrões mínimos de conforto, tal como eles eram 
definidos tradicionalmente. Além disso, a cooperação interfamiliar era in-

Figura 7
Carteira de Identidade de 

Raimundo Irineu Serra.8
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dispensável em diversas fases de seu ciclo de existência. Porém tais arranjos 
eram bastante vulneráveis, sendo difícil evitar a desorganização decorrente 
dos casos relativamente frequentes de morte precoce, abandono ou incapa-morte precoce, abandono ou incapa-
cidade dos cônjuges. (DURHAM, 2004, p. 150)

Para além do grupo restrito de pais e irmãos, o sistema definia um 
círculo mais ou menos amplo de parentes mais distantes (tios, sobrinhos, 
primos) para quem as mesmas obrigações gerais de solidariedade se impu-
nham com rigidez decrescente. A concretização dessas relações potenciais 
dependia assim da proximidade física, da simpatia e afinidade entre as pes-
soas, e das possibilidades econômicas de cada um num momento determi-
nado. Isso levava ao desenvolvimento de fortes laços entre conjuntos de 
família e a multiplicação de laços de parentesco muitas vezes levava o grupo 
local a ser considerado como um grupo de parentes.

No caso em questão, a ruptura de Sancho Martinho de Mattos com 
sua esposa Joana D’Assunção Mattos teria repercutido negativamente no 
primogênito Irineu, que supostamente teria entre dez e doze anos quando 
ocorreu a separação. Joana D’Assunção Mattos voltou usar seu nome de 
solteira, casando-se consensualmente, logo após a separação, com Ezequiel 
de Mattos

10
, com quem teve os filhos: Zé Cuia e Tertuliana. Mas antes de 

se casar com Ezequiel (Apêndice A), buscou o apoio de seu irmão, Paulo 
Serra.11 Por um período, Irineu e seus irmãos menores foram criados por 
esse tio, em conjunto com os demais filhos de sua família, nos arredores de 
São Vicente Férrer (ver Figura 8), organizando-se numa estrutura produti-
va de sobrevivência familiar. 

O apoio dado por Paulo Serra à sua irmã foi muito importante e após 
a sua nova união com Ezequiel de Mattos, Irineu se aproximou ainda mais 
do tio. A seriedade com que este assumia as suas novas responsabilidades 
paternas é ainda lembrada em vários depoimentos de parentes e discípulos 
do futuro lider daimista.

12
 

Ele veio para cá seguindo o conselho de seu tio, Paulo, que foi quem 
criou o Mestre. Esse tio disse que, para ele se tornar um homem de 
verdade, ele tinha que correr o mundo inteiro, viajar, conhecer as coisas 
do mundo. [...] E foi o que ele fez. [...] 
Mas já era a mão do destino, do caminho dele mesmo... de Deus... Por 
isso ele fez essa viagem até a Amazônia... porque aqui é que ele ia receber 
o tesouro dele... que é essa doutrina [...].13 (GOULART, 2004)
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Aos 15 ou 16 anos, Irineu começou um namoro com uma jovem 
chamada Fernanda que era de alguma forma aparentada a ele e, a quem 
se referia como “prima”. Conforme relata um antigo seguidor, Francisco 
Granjeiro:

Aos quinze anos, o Mestre pensava em se casar. Ele tinha uma preten-
dente. Era sua prima [...] Aí, a mãe dele [...] chamou a atenção dele: 
“Olha, você está querendo casar, namorando a sua prima. Mas deixa isso 
de mão, porque você é novo e ela nem moça é mais. O povo já fala dela”.
“Mamãe, se ela for moça, eu caso com ela. Se não for, eu não caso [...]”
E contou a história para o tio, a quem ele tinha muita obediência […]. 
Eles estavam no roçado trabalhando, quando seu tio perguntou:
“Raimundo, você está com vontade de casar?” 
“Tô, meu tio.” 
“É bom. Porque você se casa cedo, tem logo família [...]. Sabe, Raimundo, 
o homem para se casar deve primeiro dar uma volta no mundo. Quando 
volta, já sabe quanto custa 1 kg de sal, quanto custa 1 kg de açúcar [...] 
Aí, já dá para o homem casar [...]”. (Granjeiro, 1992, p. 18)

A decisão de deixar sua terra natal pode ter ocorrido num momento 
de impulsividade, durante um conflito familiar e diante de uma realidade 
circunscrita, sem perspectivas promissoras para o futuro. A própria ruptura 
de seu pai com o grupo doméstico já era um exemplo que pode ter reforça-

Figura 8
 Ruas de São Vicente 

Férrer no começo 
do século XX.
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do seu projeto de deixar o núcleo familiar e sair em busca de terras virgens  
e de uma nova vida. O motivo de sua saída de São Vicente Férrer costuma 
ser atribuído a três fatores: o namoro com a prima, o conselho do tio e 
uma briga num “tambor de crioula”.

14
 Possivelmente todas essas versões 

tenham sua razão e nenhuma delas exclui a outra. (BAYER NETO, 1992, 
p. 3; LABATE; PACHECO, 2004, p. 308-309)

Vejamos uma versão dessa história, conforme contada por Eduardo 
Bayer Neto e baseada em entrevista com Marciano Bonifácio Siqueira (so-
brinho de Fernanda, antiga noiva de Irineu em São Vicente Férrer): 

Desde cedo destacado pela grande estatura física, incomum entre o povo 
da região, Irineu era ainda um adolescente quando namorou a jovem 
Fernanda, filha do senhor Cândido Alípio, com quem esteve “noivo para 
casar”, segundo o depoimento do senhor Marciano Bonifácio Siqueira, 
vicentino (assim se denominam os cidadãos de São Vicente) nonagenário, 
sobrinho da dita cuja.
Foi nessa época que uma briga de rapazes num “tambor de crioula” fez 
com que Raimundo Irineu Serra deixasse a terra onde nasceu e ganhasse 
mundo em direção a São Luís, a capital. 
“Ele foi pra festa, mas nessa época os filhos que não tinham pai eram 
criados pelos tios.” O Irineu foi fugido da mãe dele pra esse tambor 
de crioula, combinado com o Casimiro, primo dele que era do mesmo 
tamanho, e quando foi dez, onze horas da noite pegaram um ‘barulho’: 
aí, começaram a briga, botaram todo mundo pra correr e inventaram 
de pegar num facão e cortar tudo quanto era punho de rede do dono 
da casa, derrubaram porta e tudo”, conta Aprígio Antero Serra, primo 
do Mestre.
Aí, mandaram avisar a mãe dele. Já quase uma hora da manhã ela foi bater 
na casa do irmão, o Paulo Serra, para contar o que tinha acontecido. Ele 
disse que de manhã, quando fosse botar água pro gado, passava na casa 
dela, acrescenta. E assim foi segundo sua narração: 
Quando chegou perguntou: “Cadê o preto?” 
E a mãe dele, que estava enchendo as cabaças de água na cacimba, disse:
“Tá aí.” 
E o padrinho Paulo, com um rebenque de duas batedeiras com oito per-
nas de cada lado, chamou o sobrinho brigando. E foram três tacadas em 
cima da cabeça de Irineu. Foi o padrinho sair, ele pegou uma calça de saco, 
uma camisa de brim alfacim, tudo dentro de um saco de trigo, e ganhou 
mundo: só foi aparecer de novo quarenta e seis anos depois, ninguém 
não sabia nem se estava vivo ou morto. (BAYER NETO, 1992, p. 3)
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Após sair de São Vicente Férrer, Irineu, seguiu até a cidade de Caja-
pió, trilhando por um caminho que passa a maior parte do ano alagado, e 
de lá para o litoral da Baía de São Marcos, onde era possível pegar um barco 
para a capital, São Luís.

15
 Não temos como avaliar quanto tempo ele levou 

para chegar a São Luís e nem se levou consigo dinheiro suficiente para as 
despesas de viagem, ou se foi fazendo pequenos trabalhos para chegar à 
capital. Diz-se que, quando chegou a São Luís, recebeu abrigo na casa de 
seu tio paterno, Noberto Mattos e de sua esposa Anastácia

16
 (Apêndice D), 

no antigo bairro do Cavaco, hoje Monte Castelo. Diz-se também que, ao 
chegar aos dezoito anos, serviu ao exército em São Luís, na companhia de 
infantaria.

17
 Sobre este período existem vários depoimentos, mas nenhum 

relata suas primeiras experiências no exército. Focalizam mais as suas outras 
ocupações. Paulo Serra, seu filho de criação, diz que antes de embarcar 
para Amazônia ele trabalhava como leiteiro, já Antero Serra, filho do tio de 
Irineu, relata que ele trabalhou no caís do porto. 

De toda maneira, parece que logo após dar baixa do serviço militar, 
Irineu trabalhou no caís do porto como estivador, carregando navios, e lá 
conheceu Daniel Pereira de Mattos, grumete da marinha e ex-seminarista. 
Daniel, a quem chamava de “primo”, devido ao sobrenome em comum, 
tornou-se um dos seus maiores amigos pessoais. Quando Irineu resolveu 
deixar São Luís, Daniel ajudou-o a encontrar uma posição entre a tripulação 

Figura 9  Rua do centro de São Luís, 1910. Figura 10  Quartel de Infantaria  
em São Luís, MA, em 1910.
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de um navio que rumava ao Sul, passando pelo Rio de Janeiro e São Paulo. 
(BAYER NETO, 1992, p. 3) Posteriormente, ao se reencontrarem em Rio 
Branco, Irineu ajudou Daniel a se livrar do alcoolismo e ele, por sua parte, 
converteu-se em seguidor do Daime. Após seu tratamento, viria a fundar 
uma nova religião ayahuasqueira, hoje conhecida como “Barquinha”. 

A Migração para a Amazônia no Final  
do 1º Ciclo da Borracha

Durante o final do século XIX e na primeira metade do século se-
guinte, ocorreu um importante movimento migratório, quando grandes 
contingentes humanos abandonavam a precária agricultura de subsistência 
no Nordeste para se dedicarem à produção de borracha nos seringais da 
Amazônia. Nesse período, aquela região enfrentou fortes surtos desenvol-
vimentistas. Lá o trabalho extrativo do látex passou a ser explorado por 
grandes latifundiários, atendendo à crescente demanda de borracha pela 
indústria internacional. No final do século XIX, o capital internacional, a 
contragosto do governo brasileiro da época, financiou a migração desses 
nordestinos para a Amazônia, através das “casas aviadoras” prometendo 
um enriquecimento rápido no Norte do país. Aprofundando-se nas bacias 
dos rios Purus e Juruá, grandes empresas se apossaram do território do 
Acre, então pertencente à Bolívia, dando origem a uma questão políti-
ca agravada por guerrilhas fronteiriças. Para resolvê-las foram necessárias 
complicadas gestões diplomáticas, somente encerradas em 1928, quando 
a Comissão Brasileiro-Peruana de Limites concluiu seus trabalhos nos ser-
tões do Rio Javari. (SANTOS, 1980, p. 108; TOCANTINS, 1979, p. 32) 

A Amazônia, região de valores culturais próprios, acolheu, em con-
dições bastante degradantes, o imenso contingente de pessoas vindas do 
Nordeste, principalmente do Ceará. Homens e mulheres tiveram que se 
adaptar às leis do “mundo verde”, enfrentar a malária, os animais ferozes, 
a resistência indígena aos invasores de suas terras e a ganância dos senho-
res seringalistas. Muitos haviam deixado, em suas regiões de origem, pais, 
irmãos, noivas, esposas e filhos, com promessas de um dia voltarem ricos. 
Mas, ao contrário do que se divulgava, a maior parte nunca mais retornaria. 
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O fato de muitos dos migrantes (homens em sua maioria) chegarem sol-
teiros fez surgir disputas e a venda de mulheres nos seringais, onde serviam 
de moeda de troca. Nos seringais, era também proibida a agricultura de 
subsistência ou mesmo a caça e a pesca. Essas eram restrições impostas pelo 
próprio sistema de aviamento, que sujeitava o seringueiro a adquirir seus 
alimentos somente no “barracão”, mantendo-o preso a dívidas contraídas 
a partir de sua saída do Nordeste.

O primeiro surto ou corrida da borracha amazônica chegou ao fim 
quando os empresários ingleses resolveram produzir borracha por um cus-
to mais barato na Malásia. Lá estabeleceram plantações extensivas com téc-
nicas modernas, possibilitando o trabalho mecanizado de automotores.18 

Com a decorrente crise, iniciada em 1910, toda a Amazônia sentiu 
o impacto econômico e as consequências da quebra do preço da tonelada 
de látex. Muitos seringais foram abandonados e muitos seringueiros opta-
ram por voltar para o Nordeste. Os que ficaram foram obrigados a traba-
lhar em vários ramos da agricultura. O governo adotou medidas paliativas, 
como baixar o imposto de exportação, mas não conseguiu evitar a falência 
de muitos seringalistas. Essa crise levou a uma diversificação das frentes 
de produção; surgiram dentro dos seringais novas modalidades agrícolas, 
plantando-se mandioca, feijão, arroz, milho, castanha do Pará, oleagino-
sas e madeiras. A migração de ex-seringueiros para Rio Branco aumentou 
consideravelmente a sua população e propiciou a formação das primeiras 
colônias agrícolas no entorno da cidade, como a São Francisco, a Apolônio 
Sales e outras. (SOUZA, 2005, p. 87-88)

Foi nesse período que Irineu saiu de São Luís, estimulado pelos rumo-
res de que, no Amazonas, estavam contratando pessoas para trabalhar na 
extração da borracha, e de que lá se fazia muito dinheiro. Comprou uma 
passagem num vapor para Belém, provavelmente em 1909, saindo do Cais 
da Praia Grande em São Luís, seguindo pela ilha de Marajó e subindo o Rio 
Amazonas até chegar à capital do estado do Pará. Alguns informantes rela-
tam que viajou com passagem paga pelas casas de aviamento para trabalhar 
na seringa, mas isso é difícil de acreditar pois, se tivesse viajado nessa con-
dição, estaria preso a uma dívida e não teria chance de aportar livremente 
em Belém para trabalhar como jardineiro por alguns meses e comprar ou-
tro trecho até Manaus para trabalhar como magarefe numa cidade vizinha  
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chamada Taquatiara (como relata em entrevista Daniel Serra em fevereiro 
de 2007 em São Luís). Esse percurso gradual de viagem é reiterado em 
vários outros relatos sobre a sua chegada ao Acre.

19
 

Vários autores afirmam que, ao chegar ao Acre, Irineu aportou inicial-
mente em Xapuri, em 1912. Há, porém, uma certa discordância quanto à 
rota que Irineu tomou em sua viagem.

Figura 11
Cais da Praia Grande. 
Porto da onde Irineu 
partiu para Amazônia  
em 1909.

Figura 12
Embarcações a vapor  
da época que saíam de  
São Luís-MA para  
Belém-PA.
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Figura 13  Localização do Acre.

Parece haver duas possibilidades. A primeira sugere que ele teria saído 
de Manaus, subindo o Rio Solimões, seguindo pelo Rio Purus até Boca do 
Acre, e de lá continuando no Rio Acre até Xapurí. Por esse trajeto, Irineu 
deveria ter passado obrigatoriamente por Rio Branco, mas sobre isso não 
dispomos de nenhum depoimento, ninguém fala de ele ter passado por 
Rio Branco nessa época. O que é ponto comum entre os depoimentos é a 
participação de Irineu na Comissão de Limites nas fronteiras entre Peru e 
o Acre. Esta comissão só veio a funcionar depois de o governo brasileiro 
convencer o governo peruano a retirar-se da região acreana, após o tratado 
realizado pelo Brasil com o Peru, em 8 de setembro de 1909.

20
 Assim, se 

for verdade que Irineu chegou a Xapurí em 14 de março de 1912 (NEVES, 
1981, p. 5), deve ter trabalhado na Comissão entre 1910 e 1912. 
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Mas há uma segunda possibilidade. O acesso natural à região de dis-
puta, entre o Peru e o Brasil no Alto Purus é o próprio Rio Purus. Subindo-
-o a partir da cidade de Boca do Acre, no Estado do Amazonas, adentrando 
o território acreano, chega-se ao Peru através do próprio rio. Deste modo, 
para a comissão organizada em Manaus o caminho mais curto para o Peru 
seria pelo Rio Purus.

Figura 14  Chegada de Irineu ao Território Federal do Acre.

A narrativa de Paulo Serra (filho de criação de Irineu), dada em en-
trevista realizada em 14 de Março de 2007, em sua casa, confirma este 
pressuposto, sugerindo uma sequência mais plausível: 

[...] Quando ele chegou lá na Praça de São Luís, tava aquela multidão 
de gente se inscrevendo para vir para o Acre. Disseram para ele que no 
Acre ganhava muito dinheiro, como que arrastando com o gambito, 
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como se estava roçando e puxando mato com o gambito. Aí, ele se 
interessou por aquilo, lembrou do conselho do tio e veio.
Quando ele chegou em Manaus, ele é sorteado pra vir pra cá, cor-
tar seringa que ele achava bonito, dizia que aqui tava muita coisa e 
tal. Quando ele chegou em Boca do Acre, no estado do Amazonas, 
contrataram ele para a Comissão de Limites, aí ele subiu pelo Rio 
Purus e foi subindo para tirar o limite do Acre com o Peru por esse 
meio mundo. 
Ele foi subindo até a Serra do Moa, Juruá e de lá ele cortou para o 
Peru aonde ele tomou daime pela primeira vez com os Incas. Enten-
deu, aoasca.  Aí, ele conheceu aoasca, lá ele tomou umas duas vezes. 
De lá ele já cortou para o rumo de Assis Brasil, ele veio descendo até 
quando chegou em Brasileia. Foi quando ele encontrou com André 
Costa, Zé Costa e Antônio Costa, dois irmãos e um primo. Aí, foi que 
ele começou a tomar aoasca novamente [...].

21
 (Paulo Serra)

Segundo essa versão, quando Irineu saiu de Manaus, subiu o Rio 
Solimões, e de lá, o Rio Purus até Boca do Acre, no Estado do Amazonas, 
onde se inscreveu na Comissão de Limites sob o Comando do Almirante 
Álvares de Carvalho. (HOLDERNES apud ALVES, 1984, p. 4) Deixan-
do a cidade de Boca do Acre, os membros da Comissão teriam seguido 
para a cidade de Sena Madureira, Território Federal do Acre, às mar-
gens do Rio Iaco, perto da desembocadura deste com o Rio Purus. Tudo 
indica que passaram uma pequena temporada na cidade, possivelmente 
arregimentando mais pessoas, como haviam feito em Boca do Acre. Ao 
voltarem para o Rio Purus prosseguiram viagem até os limites do Brasil 
com o Peru. 

Irineu parece ter conquistado a confiança do comandante da Co-
missão de Limites, o Almirante Álvares de Carvalho, pois esse teria lhe 
dado a incumbência de transportar, sob sua guarda, todo o numerário da 
expedição, que era armazenado em um simples cofre. Sua experiência na 
Comissão de Limites deu-lhe a oportunidade de conhecer mais a fundo 
a terra acreana, a floresta, os rios, as diversas localidades indígenas e se-
ringais, numa época em que as maiores cidades da região não passavam 
de pequenos vilarejos no meio da mata. (HOLDERNES apud ALVES, 
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1984, p. 4) Esse trabalho possivelmente foi o que o levou a conhecer 
as fronteiras do Território Federal do Acre, Serra do Moa no Juruá

22
,  

a região de Taruacá
23

, região de Assis Brasil
24

, Xapurí
25

 e Brasileia, na di-
visa com Peru e Bolívia. 

Figura 15  Evolução histórica do Acre.

Após ter dado baixa na Comissão de Limites, Irineu chegou a Xapurí 
em busca de uma ocupação. Naquela época, eram poucas as opções de 
trabalho na região – e grande parte eram funções ligadas à exploração da 
borracha: gerente

26
, guarda-livros

27
, caixeiro 

28
, comboieiro

29
, mateiro

30
, to-

queiro
31

, caçador
32

, fiscal
33

, comerciante de vila e regatão.
34

 Nesse período, 
o mais provável é que Irineu exercesse a função de regatão ou ajudante 
de regatão, ao contrário dos depoimentos existentes, que o figuram como 
seringueiro. (ALVES, 1984, p. 4; GOULART, 2004, p. 30) Estas funções 
dariam a ele acesso a várias localidades, sem necessidade de contrair dívidas 
com um patrão de seringal. Já, a possibilidade de ele ter sido seringueiro é 
menor, mas, se isso ocorreu, deve ter sido por um pequeno período, como 
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experiência, pois, mesmo após a quebra do preço da borracha, as relações 
trabalhistas nos seringais continuavam sendo de servidão. De toda forma, 
ele parece ter passado cerca de dois anos nas cercanias de Xapurí e depois 
seguiu para Brasileia. (ALVES, 1984, p. 4; GOULART, 2004, p. 30)

Figura 16  Cidade de Xapurí. 

Nessa região, o recém-chegado Irineu teria de enfrentar situações de ten-
são com os grupos dominantes de seringalistas, conhecidos como “Coronéis 
de Barranco”, exploradores da mão-de-obra de migrantes nordestinos. Estes 
trabalhavam num sistema análogo à escravidão, pois, ao chegarem aos serin-
gais, já estavam endividados com as casas aviadoras, que lhes cobravam pelas 
despesas incorridas na viagem e repassavam essas dívidas para os seringalistas  
e estes as aumentavam ainda mais, ao cobrar pelos utensílios e gêneros alimen-
tícios fornecidos pelo barracão. Para garantir o pagamento de suas dívidas, 
os migrantes eram mantidos sob vigilância de capangas. Desse modo, os que 
conseguiam chegar sem contrair dívidas, como era o caso de Irineu, tendiam  
a se unir e trabalhar em parceria para manter sua sobrevivência. Nas narrativas 
de vários discípulos, fala-se que Irineu chegou a Brasileia

35
 em 1914 e logo co-

nheceu os irmãos, Antônio Raimundo Costa
36
 e André Avelino Costa

37
, negros 

e conterrâneos do Maranhão. Nesse período, Antonio trabalhava como regatão 
(CARIOCA, 1998, p. 2; NASCIMENTO, 1992, p. 14), o que reforça nossa 
suposição de que Irineu trabalhou nesse ofício, possivelmente como ajudante  
de Antônio.
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A Iniciação Ayahuasqueira

Desde tempos imemoriais, xamãs indígenas e curandeiros mestiços da 
região do antigo império incaico e da Amazônia ocidental brasileira têm usa-
do, para diversas finalidades, uma bebida conhecida pelos peruanos como 
ayahuasca (“cipó das almas” em quechua), mas que também recebe muitos 
outros nomes de origem indígena, em suas regiões de uso, como: “caapi”, 
“yajé”, “pildé”, “dapa”, “kamaranpi”. Entre caboclos da região brasileira, 
é também conhecido como “cipó”, “vegetal”, “daime”

38
 e corruptelas da 

palavra “ayahuasca” como: “aoasca”, “huasca”, “uasca”, “hoasca” e “oas-
ca”. Em torno das experiências de forte caráter místico que proporciona, 
desenvolveram-se práticas xamanísticas voltadas para a cura, a adivinhação, a 
caça, a guerra e outros propósitos em que a bebida serviria como um veículo 
de comunicação, dando aos homens o acesso ao mundo espiritual.

A bebida é produzida de diversas maneiras e com diferentes plantas.  
Mas, em sua forma mais difundida é feita através do longo cozimento de uma 
combinação do cipó Banisteriopsis caapi e da folha Psychotria viridis.

39
 Os prin-

cípios ativos do preparado são os alcalóides harmina, harmalina, d-leptaflorina, 
presentes no cipó, e dimetiltripamina, na folha. Estudos farmacológicos suge-
rem que a harmina e a d-leptaflorina (ambas beta-carbolinas) inibem a produ-
ção da enzima monoamina oxidase (MAO). Esta, normalmente presente no 
sistema digestivo, tem a função de decompor ou oxidar compostos do tipo da 
triptamina. Na sua ausência esse alcalóide chega ao cérebro e é o responsável 
pelos efeitos psicoativos da bebida. (BRITO, 2004) Embora haja relatos de 
índios que simplesmente mascam a Bannisteriopsis caapi, conseguindo obter 
efeitos psicoativos mesmo na ausência do inibidor de MAO tradicional, estu-
dos realizados por Dennis MacKenna sugerem que para isso são necessárias 
grandes quantidades do cipó. (OTT, 1994, p. 33-50)

Tudo indica que Irineu passou a ter interesse em conhecer a aoasca, 
como a bebida provavelmente era então mais conhecida entre os caboclos 
amazônicos, quando se aproximou dos irmãos Costa nas imediações de 
Brasileia. Antonio Costa sabia da existência de certos caboclos que con-
sumiam a ayahuasca nos seringais do Peru e juntos, seguiram viagem para 
conhecer aquela bebida. Não fica claro em nenhum dos depoimentos se 
Antônio Costa já fazia uso da ayahuasca. 
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Chamou-nos a atenção nos depoimentos sobre este episódio a aura 
pejorativa e estigmatizante que era associada à bebida, e que fora transmi-
tida a Irineu antes de ele a consumir pela primeira vez. Em geral, os relatos 
sobre sua iniciação apresentam o grupo de ayahuasqueiros como voltado 
a práticas satânicas. Esse é um conceito que precisaria ser reexaminado, 
levando em conta os preconceitos então vigentes a respeito de qualquer 
prática cultural ou religiosa que não se conformasse com os padrões da 
cultura cristã dominante. Assim, acreditamos que a falta de familiaridade 
com a cultura vegetalista

40
 tenha fomentado preconceitos tanto entre os 

participantes dos eventos aqui narrados quanto entre aqueles que até hoje 
tecem relatos a seu respeito. Provavelmente, ao invés de “demônio”, o que 
se invocavam nas cerimônias ayahuasqueiras eram entidades “caboclas” ou 
indígenas, desconhecidas por Irineu e seus colegas. Assim, se ele conce-
beu as suas primeiras experiências ayahuasqueiras como sendo chamados 
aos demônios, isso provavelmente foi resultado de crenças depreciativas 
que lhe haviam sido repassadas. Mas os relatos mostram como, ao conhe-
cer melhor o assunto, ele mudou de ideia.

41
 Observemos diretamente nos  

relatos de Luis Mendes do Nascimento (1992, p. 14) para a Revista do  
1º Centenário a persistência, até o presente, da concepção de que os rituais 
ayahuasqueiros que Irineu presenciou seriam de natureza satânica.

Nesse período ele conheceu a aoasca, num seringal próximo ao Peru, 
com um companheiro. Seu nome era Antonio Costa. Ficaram moran-
do juntos. Antonio Costa não era seringueiro. Explorava um negócio 
de regatão, comprava e vendia borracha. Ele lhe deu a notícia sobre 
uns caboclos no Peru, que bebiam a ayahuasca. Só que lá o pessoal 
que tomava essa bebida tinha um pacto satânico para fazer fortuna e 
facilitar a vida de cada um. 
O mestre, até então, tinha procurado sempre por Deus, mas Deus 
tinha dado tão pouco a ele, naquela luta danada pra sobreviver. Resol-
veu experimentar a bebida e foi até lá. Tomou a bebida e quando os 
outros começaram a trabalhar, botaram a boca no mundo, chamando 
o demônio. Ele também começou a chamar. Só que na proporção 
que ele chamava o demônio, eram cruzes que iam aparecendo. Ele se 
sentiu sufocado de tanta cruz que apareceu.
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O Mestre começou a analisar: “O diabo tem medo da cruz, e na medi-
da em que eu chamo por ele, aparecem as cruzes. Tem coisa aí [...]”. 
Ele pediu para ver uma série de coisas. Tudo que ele queria, ele pode 
ver [...] E assim foi a primeira vez [...]. (Luis Mendes)

Em diferentes relatos sobre as experiências de Irineu com ayahuasca 
detectam-se versões semelhantes da mesma crença de que a primeira vez 
teria se dado no contexto de um culto satânico. Essa ideia acabou se con-
solidando entre seus seguidores como uma espécie de mito de fundação, 
demarcando uma nova abordagem do uso da bebida, onde se abandona-
vam as práticas pagãs, adotando-se em seu lugar os referenciais e valores 
cristãos. Esse mito marcaria o início da missão de Irineu, antepondo-se 
à ambiguidade dos brujos ou hechiceros, chefes da ayahuasca.

42
 Isso não 

significa que as práticas do vegetalismo tenham sido totalmente negadas 
por Irineu, mas sim ressignificadas dentro do contexto do Daime. De toda 
forma, esta distinção possivelmente serve mais para colocar em evidência o 
poder de Irineu do que para o diferenciar dos vegetalistas. O seguinte de-
poimento de Cecília Gomes (filha de Antonio Gomes) é um bom exemplo 
dessa visão, muito difundida entre os daimistas. 

[...] Essa primeira vez, o Antônio Costa levou o Mestre para participar 
de uma sessão com um pessoal [...] na selva peruana. Era uns caboclos 
que bebiam a uasca. O cipó, tinha vários nomes [...], os nomes que os 
índios davam [...] Mas lá o pessoal fazia um trabalho de magia negra. 
Bebiam a uasca para chamar o demônio [...] O Mestre não quis saber 
dessa história, porque ele tinha uma missão maior, que era fazer o bem, 
curando com o daime [...]. (GOMES apud GOULART, 2004, p. 32)

Também podemos notar que os depoimentos sobre esses aconteci-
mentos não são completamente uniformes e apresentam diversas variações. 
No caso da narrativa de Francisco Granjeiro

43
, apresentada mais abaixo, 

não se fala do lugar e nem dos caboclos mestiços, mas surgem mais elemen-
tos. Relata-se que, em suas primeiras experiências com a bebida, Irineu não 
sentiu seu efeito, também se fala de como ele veio a substituir certos termos 
usados pelos vegetalistas por outros mais adequados ao novo contexto, 
dando início a um novo contorno identitário para o uso da ayahuasca.  
Assim, por exemplo, teria mudado a categoria vegetalista “borracheira” 
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para “afluído”, um termo mais associado ao esoterismo branco e prova-
velmente considerado na época como mais digno do que aquele termo 
espanhol, sinônimo de “embriaguês”. A narrativa deixa também implícita a 
manutenção de certas práticas da tradição “Vegetalista”, como a realização 
de sessões no escuro e o uso de tabaco.

44

[...] Foi por lá cortar seringa. Aí, ele pôde tomar conhecimento do 
Antônio Costa que ouviu falar na oasca né. 
“O que é que é essa oasca?” 
“É uma bebida que a gente toma e vê as coisas.”
“Será que a gente vê mesmo?” 
“Vê.”
“Eu vou tomar essa bebida da oasca, eu pelejei com Deus muitas ve-
zes, até hoje não arrumei nada com Deus, agora eu vou lutar com o 
diabo, vou ver o que é que o diabo vai me dar né.”
Aí, ele foi. Foi lá com o Antonio Costa e tomou. Aí, ele não viu nada. 
Tomou foi duas ou três vezes, aí, ele foi e disse: 
“Sabe de uma coisa, eu não vou tomar mais isso. Aí ninguém não vê 
nada. Não vê nada não.” 
Quando foi um dia de quarta-feira, ele deu vontade de ir, chegou lá 
e tomou, Aí, sentou-se num assoalho de casa de seringueiro, às vezes 
tem uma paredinha. Foi sentou-se na beira do assoalho, ficou olhan-
do pro tempo, aí, pouco mais, começou o afluído. Ele não chamava 
“afluído”, quem deu o nome de “afluído” foi ele, né. Ele chamava 
“borracheira”. Quando a pessoa tava com a borracheira, aí então se 
chamava, se chamava pelo Diabo. Era um, dois, três, seiscentos. Era o 
nome que chamava. Era pelo Cão, né. 
Então se apagavam as luzes, ficava tudo no escuro, né. Alguma vez se 
acendia um cigarro e fumava. Ficava tudo no escuro, né. Ai quando 
foi que ele viu, ele começou a chamar, chamar. Cada Cão que ele cha-
mava era uma cruz que aparecia. Aí, apareceu um cemitério, cemitério 
que era só cruz. Diabo, diabo seiscentos, mil seiscentos diabo. Cada 
diabo que ele chamava era uma cruz que apresentava pra ele. Aí, diz 
ele: “Eu quero o maioral, eu quero o chefe dos diabos. Que o chefe 
venha, que eu quero falar com ele.”
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Apareceu uma cruz grande. Aí, ele pôde ter na idéia, que não era, 
porque o Cão tem medo de cruz. Cão não gosta de cruz. Aí, então ele 
pôde compreender que não era. Ele dizia não era coisa do diabo, né 
[...].

45
 (Francisco Granjeiro)

Fala-se que, ao continuar suas experiências com a bebida, ele passou a 
ter contato com uma entidade feminina que se identificou como Clara. Essa 
entidade, ou divindade, seria a sua instrutora espiritual que o guiaria por todo 
seu processo de iniciação. Nota-se também nos relatos sobre a história de vida 
de Mestre Irineu que é ela quem legitima o seu “poder” ou a “dominação” 
que ele exerce sobre os seguidores do culto. Vejamos, então, a continuidade  
da entrevista anterior, de Luís Mendes do Nascimento (1992, p. 14).

[...] Aí, Antônio Costa viajou. O Mestre ficou. Na ansiedade de tomar 
o daime, ele resolveu preparar. Fez como Antônio Costa tinha dito. 
Pegou o cipó, preparou, juntou a folha, e cozinhou. Quando foi to-
mar, ele teve um receio. E resolveu não tomar sozinho.
“Melhor esperar pelo Antônio Costa”, pensou.
Quando ele chegou, o Mestre lhe ofereceu a bebida. Os dois toma-
ram, Antônio Costa ficou na sala, o Mestre lá dentro, no quarto. 
Quando começaram a mirar

46
 Antônio Costa lhe disse: “Tem uma 

senhora conversando comigo e ela me falou que foi sua companheira 
desde que você saiu do Maranhão. Ela te acompanhou até aqui.” 
O Mestre não entendeu, porque ele tinha viajado sozinho. Perguntou:
“Como é o nome dela?”
“Ela está dizendo que se chama Clara. Tu te prepare, pois ela mesma 
vem conversar contigo.” 
Terminado o trabalho, ele ficou ansioso para tomar outra vez e encon-
trar-se com ela. Na próxima vez, depois de tomar o daime, ele armou 
a rede de modo que a vista dava acesso para a Lua. Parece que estava 
cheia ou quase cheia. Era uma noite clara, muito bonita. E quando ele 
começou a mirar muito, deu vontade de olhar para a Lua. Quando 
olhou, ela veio se aproximando, até ficar bem perto dele, na altura 
do teto da casa. E ficou parada. Dentro da Lua, uma Senhora, senta-
da numa poltrona, muito formosa e bela. Era tão visível, que definia 

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   91 19/10/2011   18:04:46



92

tudo, até as sobrancelhas, nos mínimos detalhes. Ela falou para ele: 
“Tu tem coragem de me chamar de Satanás?” 
“Ave Maria, minha Senhora, de jeito nenhum!”
“Você acha que alguém já viu o que você está vendo agora?” 
Aí, ele vacilou, pensando que estava vendo o que os outros já tinham 
visto. 
“Você está enganado. O que você está vendo nunca ninguém viu.  
Só tu. Agora, me diz: quem você acha que eu sou?” 
Diante daquela luz, ele disse: “Vós sois a Deusa Universal!”
“Muito bem. Agora, você vai se submeter a uma dieta. Para tu poder 
receber o que eu tenho para te dar.”
A dieta era passar oito dias comendo macaxeira insossa [...].  
(Luis Mendes)

A maioria dos relatos sobre as experiências iniciais de Irineu com a 
ayahuasca segue o mesmo roteiro. Isto é, geralmente fala-se que Irineu, 
após sua experiência inicial no contexto vegetalista, se informa com Antô-
nio Costa sobre como identificar as plantas, confecciona ele mesmo a bebi-
da e o espera para a tomarem juntos. Nunca fica claro quantas vezes Irineu 
tomou a bebida com os vegetalistas, antes de confeccioná-la ele mesmo. 
Contudo, na maioria dos relatos, diz-se que foi a partir dessa experiência, 
em que ele mesmo havia preparado a bebida, que Irineu entra em contato 
com a entidade espiritual que revela ser sua instrutora. Vemos isso na nar-
rativa de Luís Mendes. Segundo ela, Irineu foi novamente defrontado com 
a questão da bebida ser ou não satânica e fica evidente que a concepção 
negativa sobre a natureza do uso tradicional persistiu no pensamento do 
próprio Irineu. Nas narrativas este questionamento é feito pela entidade 
que se apresenta a ele. Curiosamente nestes depoimentos, dá-se a entender 
que o primeiro a ver a divindade foi Antônio Costa, que avisa a Irineu para 
se preparar para falar com ela na próxima experiência com a bebida. Outro 
fato curioso nas narrativas é que a entidade oferece uma laranja, que sim-
bolicamente representa o mundo, tanto para o Antônio como pra Irineu. 
Mas, Antônio Costa, teria se recusado a aceitar a “Missão” da entidade 
que, então, teria repassado integralmente seu poder a Irineu. Nas palavras 
de Luís Mendes do Nascimento (1992, p. 14):
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[...] A história do Mestre, no início dos seus trabalhos com o daime,  
se centraliza com Antônio Costa. Eles eram tão amigos, que a Rainha 
ao repassar o poderio pro Mestre, com a mesma medida passou também 
para Antonio Costa. Era como se o Mestre fosse governar uma metade 
do mundo e ele, a outra metade. Só que Antônio Costa viu que para ele 
não daria. Ele era comerciante e por isso foi impossível realizar negócio. 
Por isso, ele pediu à Rainha [ele também se comunicava com ela] que o 
que era pra ser dele, ela repassasse pro Irineu. (Luis Mendes)

Já na seguinte versão de Francisco Granjeiro, em entrevista dada a An-
tônio Macedo

47
, surge uma variação, pois, quando a entidade se manifesta 

diretamente para Irineu, além de aparecer na Lua Cheia, ela está em cima 
de uma Lua Nova. São também introduzidos outros elementos do imaginá-
rio vegetalista, como quando a divindade pergunta a Irineu se ele acha que 
aquela bebida é uma cobra

48
, e num outro momento, quando ela também se 

refere aos chefes da Ayahuasca, dizendo que estes nunca viram o que ele viu.

[...] Aí nisso ele olhou. Ele viu a Lua cheia. Aí dentro da Lua ela repre-
sentou-se Lua Nova e no centro da Lua, uma princesa no meio da Lua 
Nova, né? Aí ela foi perguntou pra ele e disse: “O que é que tu estais 
vendo?”
Ele disse: “Tô vendo dentro da Lua uma princesa, que se o mundo 
todo visse parava. Até navio no oceano, se visse essa princesa que eu 
tô vendo, parava no oceano pra olhar.” 
Aí, ele começou a ver muita coisa. Ela perguntou pra ele: 
“Tu tem coragem de dizer que essa bebida é o diabo?”
“Não.”  
E ela disse:“Tu tem coragem de dizer que essa bebida é uma cobra?”
“Não. Eu posso dizer que dentro da Lua tem uma princesa, não pode 
ser o diabo, né, tô vendo uma princesa dentro da lua, não posso dizer 
que é uma cobra.” 
Ela disse:“Você tá enganado, pois é isso aí que você tá dizendo.”
“Não, não pode ser.”
Aí, ela disse: “Tu acredita que isso aí que tu tá vendo, nunca no mun-
do ninguém viu? Nunca no mundo teve quem visse.” 
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Ele disse:
“Ah, essa não!”
Aí, duvidou-se. 
“Aonde tem muitos e muitos chefes da oasca, então, eles nunca viram 
nada?”
“Não. Vou te provar, se eles vissem o que tu tá vendo eles diziam que 
nem tu, então...  Tu tá vendo uma princesa dentro da Lua, pois bem 
se eles vissem, eles diziam mesmo que nem tu, eles nunca viram.”
E tal e tal e tal, aí, passou a miração [...].

49
 (Francisco Granjeiro)

Os nomes atribuídos à entidade nesse primeiro momento são: Prin-
cesa, Mulher, Senhora e Clara. Todavia, a partir do início do culto em 
Rio Branco, Mestre Irineu passou a identificá-la no seu hinário

50
 “O 

Cruzeiro” por outra série de nomes
51

, e estes assumem uma natureza 
simbólica multívoca

52
, de vários significados. Geralmente afirma-se que 

a “Senhora” apareceu para Irineu em diversas ocasiões. (Cf. Granjeiro, 
1992, p. 18; NASCIMENTO, 1992, p. 14; ROGRIGUES, 1992, p. 21) 
Mas o próximo relato de Francisco Granjeiro é um pouco diferente dos 
outros depoimentos e traz uma maior variedade de elementos, como o 
entendimento que Irineu tinha do conteúdo simbólico das visões. Outra 
novidade é a explicação, fornecida no final, sobre como Irineu conseguiu 
se alfabetizar. 

[...] Aí, ele foi e disse
“Antônio como é esse cipó?”
Ele foi dando a dica lá pra ele como era o cipó, a folha, né, aí foi cor-
tar, aí, no meio, deu vontade de parar. Ele disse:
“É esse o cipó da oasca.”
Aí, olhou bem pertinho o pé de folha. Quando ele chegou em casa 
ele disse:
“Antônio encontrei o pé do cipó e encontrei o pé da folha.” 
Ele disse: “Ah não, não acredito, então vamos lá?” 
Chegaram lá, estava o cipó e a folha. Aí, foi e tirou. Fez até em uma 
panela de cozinhar feijão, aí, ele foi tomou, sentou-se lá no mesmo 
canto da beira da pachiúba. Aí, o Antônio Costa ficava lá dentro do 

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   94 19/10/2011   18:04:46



95

quarto, né, só os dois. Aí, o Antônio Costa foi disse pra ele: “Raimun-
do eu tô vendo aqui uma senhora muito bonita, então, ela tá com uma 
laranja na mão. Pra te entregar a laranja.” 
Aí, ele foi e disse:
“Antônio porque ela não entrega pra ti?” 
“Não ela não quer entregar pra mim, ela quer entregar pra você, e ela 
tá dizendo aqui que desde que tu saiu do Maranhão, que ela vem te 
acompanhando.” 
Aí, ele foi e disse: “Não.”
Ele foi se lembrar se tinha na viagem arranjado alguma namorada. Mas 
nada. Aí, ele se lembrou e disse:
“Antônio pergunta como é o nome dela?”
“Raimundo ela tá dizendo que o nome dela é Clara.”
“Clara!” 
Aí, ele procurava, procurava, e nada. Aí, ele foi trabalhar. Quando  
é um dia, ele tomou daime de novo, aí, ela chegou, pegou a laranja e 
entregou na mão dele. 
“Tome a laranja, essa laranja, você é o dono dela.”
Aí, ele olhou na cabeça dela tinha uma lua nova, e em cima da lua tinha uma 
águia né. Aí, como é que pode? E assim ele veio, foi chegando pra perto, 
pra compreender depois de muitos e muitos trabalhos que Clara é a Luz.  
A águia que ele viu na cabeça dela é a guia. Clara a luz, a guia, a águia 
é a guia. Então, dentro dessa estrela que a gente usa, ele queria que 
colocasse dentro da lua a águia, assim como o pássaro que quer voar. 
Mas o pessoal faz aberta as asas. Quando o pássaro tava no ponto de 
querer voar, então, é aquele ponto que ela queria voar, era o ponto 
que ele tava querendo seguir. Não é difícil pra nós ver e compreender? 
O camarada vem e quer saber. 
Isso foi antes aí, passou a duvidar. Com cinco anos, foi que ele veio a 
deixar de duvidar. Ele ia cortar, aí, ela dizia:
“Tu vai amanhã cortar a estrada fulano de tal. Quando tu for descer 
aquela baixinha que, tem uma madeira bem dentro da grota, tu olha 
assim o lado direito.Tem um pé de jarina. Debaixo tem deitado um 
veado. Tu atira e mata e trás aqui pra comer.” 
Ele dizia: “É conversa!”
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Aí, ele esquecia daquilo. Quando ele chegou na madeira, ele lem-
brou-se.
Quando ele olhou pra lá tava um pé de jarina e o veado deitado debai-
xo. Aí, foi que cinco anos ele passou duvidando que não era verdade [...]. 
Aí, ele veio com a bebida, aí, ele foi fez um teste. Porque nós, o nosso 
direito... de  ter a certeza. Ele me deu essa dica, né. Você pode fazer 
um teste, eu, você, qualquer um, pode fazer um teste, se não testar 
não dá. Então ele dizia:
“Só acredito que essa bebida é boa, se eu aprender a ler.” 
Porque ele não sabia ler, não sabia nada. Nada de leitura. [...] Aí, um 
dia o patrão dele foi e perguntou pra ele:
Raimundo você sabe ler?”
Ele disse: “Sei sim senhor.”
Mas não sabia não. Aí, ele foi pediu lá ao regatão:
“O senhor me mande, quando for lá pra margem, mande que me  
traga uma carta de ABC.”
Aí, foi o comboio. Aí, o comboeiro chegou lá com a carta de ABC, 
passar uma lição pra ele, né. E o cara passou só o ABC, né. Com um 
mês ele escreveu uma nota pro barracão, né. Agora como dizia ele:
“Escreva quem quiser, leia quem souber, né” [...].

53
 (Francisco 

Granjeiro)

Como já foi colocado antes, a iniciação de Irineu com a ayahuasca 
exigiu seu isolamento na mata por um período de tempo e a observância 
de uma rigorosa dieta alimentar e sexual. Durante esse tempo ele ficou 
sozinho na mata, num lugar determinado por sua instrutora espiritual, co-
mendo apenas macaxeira insossa, bebendo somente água ou chá de erva 
cidreira e evitando manter qualquer contato com outras pessoas, especial-
mente mulheres. Saturnino Brito do Nascimento, filho de Luis Mendes e 
afilhado de Mestre Irineu, faz um relato em versos da história como sempre 
a ouviu contada pelos mais velhos. Reproduzimos um trecho onde narra a 
experiências de Irineu durante sua dieta iniciática.

Tomou a bebida bem cedo

Conforme a determinação.
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Depois saiu nas estradas

De seringa da colocação, 

Cortando as seringueiras

Em profunda meditação. 

Depois veio o segundo dia, 

Procedendo do mesmo jeito, 

Aprofundando as visões

Que vinham com maior efeito, 

Com grandes ensinamentos

Formando um bom conceito.

Veio o terceiro dia, 

Chegando com o raiar, 

E eis que dentro do trabalho

Alguém veio avisar:

– Agora neste momento

Teu companheiro quis te enganar. 

– É que ele quis testar

Se você está aprendendo

Alguma coisa com esta bebida.

E quase ia cometendo, 

Quis pôr sal na macaxeira

Mas acabou recolhendo. 

Depois, ele disse ao companheiro:

– Não faça isto, nem de brincadeira.

Você pensou colocar sal

Dentro da minha macaxeira.

Não brinque com a história.

Que a história é verdadeira. 

– Foi mesmo, Irineu.

Disse o homem confessando.

– Vejo que está aprendendo, 
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Está até adivinhando, 

Vá em frente companheiro.

Disse ele se desculpando. 

Não precisou tomar Daime 

Do quarto dia em diante.

A força lhe acompanhava

A toda hora e todo instante, 

Sempre dentro da sequência, 

Daquele apuro constante. 

Tudo ficou manifesto

Em um plano superior.

Os galhos das grandes árvores

Contorciam-se com vigor, 

Querendo lhe abraçar, 

O que fez sentir pavor. 

Tudo, tudo, criou vida

De forma mais ampliada, 

E ele ali sozinho

Enfrentando a parada

Valeu-se do estampido

Detonando a espingarda. 

O tiro era para o alto, 

O estrondo altaneiro, 

Ali dentro do apuro

Estremecia o mundo inteiro, 

Dissipando todo o medo, 

Dando conforto verdadeiro. 

De vez em quando, ele avistava

na estrada de seringa, 

Algo como uma saia, 

Mas que logo adentrava

Para dentro da floresta
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E isto o incomodava. 

Pois bem saia de mulher

Poderia avistar.

Mulher seria difícil

Aparecer naquele lugar. 

– E que história é essa?

Ficou a se perguntar. 

Era Clara que estava

A tudo apreciando

Ela aplicava as provas

Que ele ia passando

Andando sempre em sua frente

Os testes encaminhando. 

Até que chegou o oitavo dia

Trazendo mais conhecimento, 

Era o fim do apuro

Chegando naquele momento

E tudo se aproximando

Trazendo esclarecimento. 

Foi quando veio a Senhora da Lua

E disso com devoção:

– Olha, eu sou a tua Mãe, 

A Virgem da Conceição, 

Te acompanho desde pequeno

Quando nasceu no Maranhão. 

E ele então recordou-se

Buscando na sua lembrança

Dos sonhos que tivera com ela

No tempo em que era criança, 

Ali estava a Virgem Mãe, 

Rainha da Esperança. 
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Ela disse: – Está pronto, 

Agora posso te entregar, 

O mundo está em suas mãos, 

Para você doutrinar, 

Simbolizado nesta laranja

Que agora vou te repassar.

(NASCIMENTO, 2005, p. 45-49)

Como ocorre com tantos dos depoimentos, os que se referem ao  
período da dieta

54
 na mata, apresentam algumas inconsistências, impos-

síveis de resolver. A maior parte afirma que durou oito dias, mas existem 
certos relatos onde se fala em onze (JACCOUD, 1992, p. 40) ou seis dias. 
(Granjeiro, 1992, p. 19) A narrativa de Granjeiro até apresenta contradi-
ções internas, pois inicialmente ele fala que a dieta era de seis dias, mas, na 
continuidade do seu depoimento, frisa o seguinte dado: “No oitavo dia, ela 
se apresentou e entregou uma laranja, que é o mundo, o globo, dizendo ter 
sido ela que ele tinha visto na estrada. A Rainha.” 

No final desta mesma frase, Granjeiro apresenta outro dado diferen-
ciado sobre a dieta. Diz que ao final do oitavo dia, Irineu identificou o vul-
to que lhe apareceu no formato de uma saia de mulher durante o seu isola-
mento, como sendo a própria divindade instrutora, a “Rainha da Floresta”, 
o que parece esclarecer por complementaridade o relato de Luis Mendes 
que apenas se refere ao vulto sem identificá-la. Por outro lado, garante-se, 
sempre, que o companheiro de Irineu durante sua iniciação, tentou colo-
car sal em sua comida, mas não o fez. Este companheiro para D. Percília 
Ribeiro, Luís Mendes e Paulo Serra, é Antônio Costa. Já, Granjeiro, não o 
identifica, mas, Daniel Serra, fala num primo de Antônio Costa, conhecido 
como José Gomes.

55
 (FREITAS, 2001, p. 34)

Outro depoimento, de D. Percília Ribeiro
56

, relata a mesma histó-
ria da dieta, porém, adicionando outros elementos. Explica, por exemplo, 
o significado do nome “daime” que Irineu criou para se referir ao chá.

[...] Ela disse que ele ia precisar ficar vários dias na mata [...] oito dias, 
sozinho, sem ver ninguém, afastado de tudo. Ele não podia nem ver saia 
de mulher... não podia chegar perto de mulher... Era para ficar na dieta,  
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só podia comer macaxeira, sem sal nem nada, tomando daime [...] Quan-
do foi um dia, o Antônio Costa, que estava por perto, cuidando dele, foi 
lá e, escondido, botou sal na macaxeira dele [...] Mas o Mestre, quando 
viu aquela macaxeira, foi logo dizendo para o Antônio Costa: “Então, 
quer dizer que você quer me enganar, botando sal na macaxeira?”
O Antônio Costa se assombrou com aquilo, e pensou: “Como ele podia 
saber?” 
Aí, ele viu que o Mestre já estava entendendo das coisas [...] O Mestre 
passou muita provação na mata, viu muita coisa [...]. 
Quando terminou a dieta, a Rainha apareceu para ele [...] Aí, ela disse 
que ele já estava pronto para receber o que ela tinha para lhe entregar 
[...] Ela disse para o Mestre que ele poderia pedir o que ele quisesse [...] 
O Mestre pediu para ser o maior curador do mundo, e para ela colocar 
tudo que pudesse curar naquela bebida [...] Foi aí, também que ela disse 
que a bebida se chamava daime. É um pedido, uma prece que a gente 
faz a Deus... dai-me saúde, dai-me amor [...] A gente pode pedir tudo 
porque essa bebida é divina mesmo, ela tem tudo que a gente precisa 
[...].

57
 (GOULART, 2004, p. 34-35)

Entre os ensinos transmitidos pela entidade feminina instrutora do 
jovem Irineu no decorrer de sua iniciação está a renomeação dos termos 
então utilizados pelos vegetalistas índios ou mestiços na identificação da 
bebida, das plantas e dos efeitos que produziam. Isso pode ser percebido 
em vários relatos como os seguintes, ambos de Francisco Granjeiro.

[...] Ele veio, trilhando, trilhando, trilhando, aí foi colocando nome nas 
coisas, como a Clara dizia, o nome dela era oasca, ele botou o nome de 
daime, né, o nome que era afluído, era borracheira, ele tirou e colocou 
afluído, que tem que a pessoa fluir e assim por diante [...].

58

[...] Na mata, ele viu um cipó e viu que era marirí. Ali perto ele encontrou 
um pé de folha. Quando chegou em casa, ele disse: “Antônio. Achei um 
pé de marirí e outro de chacrona.”
“Quem te mostrou?” 
“Ninguém!” 
“Vamos lá então pra ver.” 
Antonio Costa confirmou que era verdade. Eles cortaram, bateram  
e prepararam a bebida [...]. (Granjeiro, 1992, p. 18)

Sugerimos que essa mudança de certos termos, então usuais, tal-
vez refletisse um desejo de evitar as conotações pejorativas então atribuí-
das a elementos culturais associados às tradições indígenas ou caboclas.

59
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Além dessa renomeação evidenciar um esforço de Irineu na constru-
ção de uma identidade própria para o seu novo uso da bebida, devemos 
lembrar o contexto sociopolítico da época, enfrentado por ele, no qual 
suas práticas religiosas e seu uso da ayahuasca poderiam ser enqua-
drados nos artigos do código penal vigente.

60
 Deste modo, sem des-

cartar seu aspecto profético, a mudança do nome de ayahuasca para 
“daime”, de “borracheira”

61
 (o efeito) para “afluído”

62
, e de Marirí

63
  

(o cipó) para “Jagube” e de mescla ou chacrona
64

 (a folha) para “rainha”, 
dava mais respeitabilidade e proteção ao grupo de Antônio Costa e Irineu.

Outro elemento que surge de forma ambígua nos relatos é o perso-
nagem Don Pizango. Este seria um caboclo mestiço peruano, introduzi-caboclo mestiço peruano, introduzi-introduzi-
do por João Rodrigues (Nica) no episódio da iniciação de Irineu com a 
ayahuasca. Em seu depoimento, Rodrigues o apresenta inicialmente como 
se fosse um ser humano, um chefe da ayahuasca, amigo e instrutor de An-
tônio Costa, uma espécie de mestre e conhecedor da bebida, com muito 
a ensinar a Irineu. Porém, em outro momento da narrativa, ele passa ser 
representado como uma entidade espiritual, capaz de se transportar para 
dentro do recipiente de ayahuasca. Só quem tivesse a capacidade de vê-lo 
poderia trabalhar com a bebida e, dentre os participantes da cerimônia, 
Irineu teria sido o único a ver Pizango dentro da cuia. No depoimento 
ele é apresentado como descendente dos incas, o que pode ser uma ma-
neira de lhe atribuir um valor, uma garantia para a sua sabedoria.

65
 Não 

fica claro no relato se Pizango seria também o responsável pela primeira 
experiência de Irineu com a ayahuasca (aquela em que ele teria chamado 
pelo demônio). 

O Mestre foi convidado por Antonio Costa a conhecer um caboclo de 
nome Pizango, que era um caboclo peruano, descendente dos Incas. Era 
com ele que Antonio Costa tomava daime. Isso por volta de 1918. Pizango 
era, por assim dizer, um caboclo que sabia onde as andorinhas moravam. 
Quando eles tomaram o daime – eram aproximadamente doze pessoas – e 
estavam mirando, o caboclo aproximou-se. Só quem viu foi Raimundo 
Irineu Serra. Veio dar a entender que o Mestre era o único que estava 
em condições de trabalhar com a bebida na altura do trabalho.
Pizango veio, e entrou dentro da cuia, que estava servindo o daime. Naquele 
tempo se tomava daime em uma cuia grande. O caboclo Pizango vira-se 
para Irineu e diz para ele convidar o companheiro a olhar dentro da cuia 
e perguntar se estavam vendo alguma coisa. A resposta foi:  “Não!”
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Eles olhavam e diziam que só viam o daime. Aí Pizango falou: “Só usted 
tem condições de trabalhar com o daime. Ninguém mais está vendo o 
que tu esta vendo.”
Ele se deslocou dali pra casinha que defuma a borracha – o defumador, 
pedindo para alguém levar um “baço”, a vasilha com o daime, pra lá.  
O Mestre chamou um dos seus companheiros. Foi André Costa que levou 
o “baço”. Quando trabalho terminou, só encontraram a vasilha seca.  
O daime tinha se consumido. (RODRIGUES, 1992, p. 21)

A Formação do Círculo de Regeneração e Fé (CRF)

O episódio de iniciação de Irineu, incluindo a dieta e as sessões com 
o caboclo Pizango, deve ter se passado entre 1914 e 1916, nas imediações 
de Brasileia e Cobija

66
 (cidades separadas pelo Rio Acre), e nos seringais do 

Peru. Nesse espaço de tempo, Irineu estaria solteiro e disponível para viajar 
com frequência pela região, dedicar-se a conhecer os chefes ayahuasqueiros 
e aprender a fazer a bebida. Em meados de 1916 para 1917, ele conhece e 
se torna companheiro de Emília Rosa Amorim

67
, uma mulher branca, viú-

va ou separada (não se sabe ao certo), mãe de um menino chamado Elias 
Manga da Silva. (FREITAS, 2001, p. 40)

68

Acreditamos que foi nesse período também que os irmãos Costa, jun-
tamente com Irineu, fundaram o Círculo de Regeneração e Fé, inspira-
dos, possivelmente pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento 
(CECP).

69
 Nossa hipótese a respeito dessa influência se fundamenta num 

documento encontrado junto à família dos Costa. Trata-se de um docu-
mento com o timbre da instituição, onde a data, 1942, está reescrita sobre 
um cabeçalho impresso com a data de 1920. Neste documento consta o 
nome “Círculo de Regeneração e Fé”, com um brasão com o lema “Har-
monia, Amor e Verdade”, semelhante ao lema do CECP, “Harmonia, 
Amor, Verdade e Justiça”. Como pesquisamos nos arquivos centrais do 
CECP mas não encontramos nenhuma referência ao CRF entre 1910 e 
1925

70
, o mais provável é que foi a influência da “Revista do Pensamento” 

do CECP que teria levado Antônio Costa a nomear o centro como CRF e 
a eleger um lema semelhante ao deles para o brasão no papel timbrado da 
instituição, conforme podemos observar na Figura 17.
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Figura 17  Cabeçalho do papel timbrado do Círculo Regeneração e Fé.

O CRF possivelmente comportava entre seus frequentadores uma 
maioria negra, incluindo o presidente, Antônio Raimundo Costa, seu ir-
mão, André Avelino Costa, Irineu Serra, José Marajó, Francisco Bastos 
e o “Crioulo”, todos maranhenses. Não sabemos se Hermógenes, André 
Ramos, Antônio Bahia, Cirilo, Alfredo Vasconcelos Lins e Rolando Mo-
reira, eram também negros. Na diretoria do CRF, estava como presidente 
Antônio Costa e, provavelmente como vice, André Costa; na secretaria 
Alfredo Lins

71
, já Rolando Moreira e Irineu Serra, não se sabe ao certo que 

cargos
72

 ocupavam (comunicação pessoal de Jesus Costa em Março e julho 
de 2007). Vejamos o relato de Beatriz Costa, filha de André Costa

73
 (ver 

mapa genealógico da família Costa em Apêndice E).

Eram muito amigos. Veio Francisco Bastos, veio Marajó. Não me 
lembro bem do nome, parece que era José Marajó, ele também era 
um maranhense. Veio tudo lá do Maranhão pra cá. Eu tava meditando 
assim o nome deles pra falar o nome de um por um. Assim, os mais 
conhecidos da gente mesmo, era meu pai, meu tio, veio Francisco 
Bastos, veio Irineu, veio Marajó, veio outro com o nome Crioulo, que 
eu não me lembro o nome dele, só chamava ele, por Crioulo.
E assim, era aquela turma bacana mesmo, tudo unido como se fosse 
irmão [...].

74
 (Beatriz Costa)

Segundo Beatriz Costa, as reuniões do CRF seguiam algumas datas 
do calendário cristão, além de ocasionalmente também serem realizadas 
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às quartas-feiras. Sabe-se que, por muito tempo, essas reuniões eram iti-
nerantes, para evitar a perseguição policial. Muitas vezes, eram realizadas 
em clareiras, casas de amigos seringueiros, ou outros lugares que propor-
cionassem certo acobertamento. Existem atas do CRF referentes a sessões 
realizadas nos seringais Marapani (Bolívia), Porvenir (Bolívia), Longa Vida 
(Brasil), Lago Valência (Peru), Maldonado (Peru), Novo Plano (Brasil), 
assim como na sede em Brasileia. O CRF sofria grande perseguição policial, 
provavelmente por ser visto pelas autoridades como uma agremiação de 
negros curandeiros, usuários de “substâncias venenosas”.

75

Beatriz Costa nasceu no seringal Guanabara nas imediações de Bra-
sileia em 1917. Ela lembra ter participado das sessões do CRF quando 
pequena e também das ocasiões em que a polícia chegava para reprimir 
a reunião. Vejamos sua narrativa sobre esses acontecimentos e a maneira 
como os membros do CRF usavam a dança para despistar a polícia.

76

[...] Era assim como se fosse fazer uma festa. Só que eles eram perse-
guidos. Nesse tempo não era liberto, não! Tinha de fazer a festa na 
sessão escondido. Eles faziam um bosque, meu tio e meu pai André 
Costa. Um bosque na mata, né, limpava aquela mata muito grande, 
quando acabava ia pro rio e de noite a gente ia pra lá. Eu me lembro 
que era pequenininha, tinha uns seis anos pra sete anos. Aí, eu me 
lembro que tomava o daime [...] 
[...] A nossa janta era macaxeira insossa com chá de laranja, bem frio 
e doce. Aí, é que a gente ia tomar aquilo ali. Quando mais um pouco, 
não sei lá como é que ele (meu tio) sabia, nos avisavam. Eu não me 
lembro bem, mas de repente, eles encerravam a sessão. Pois a polícia 
ia de Cobija atrás de prender lá eles [...]. Aí, eles avisavam e acabavam 
a sessão, não sei como. Era que eles iam e nos avisavam. Aí, a gente vi-
nha pra casa, sabe? E se tornava uma dança. A gente ia dançar pra eles 
chegar. Aí, a gente tava dançando, eles chegavam e não viu nada [...]. 
Aí, eles voltavam, deixava a gente em paz também. (Beatriz Costa)

77
 

As sessões do CRF parecem ter tido fortes características espíritas. Nas 
sessões recebiam-se comunicações

78
 de entidades que se identificavam com 

títulos de príncipes, princesas, rainhas, reis e marechais. Existem documen-
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tos, elaborados na época, com registros dessas comunicações. Geralmente 
era Antônio Costa quem recebia as comunicações e as repassava ao secre-
tário, Alfredo Lins, para serem transcritas. Esses registros eram assinados 
por entidades espirituais de nomes e títulos tais como: Rainha da Flores-
ta, Príncipe Aristomundos, Marechal Grujirião, Princesa Tremira, Rainha 
Delatada (sic) da Floresta. Além deles, os seres Rei Titango, Rei Tituma e 
Rei Agarrube

79
 também faziam parte do panteão de entidades que se co-

municariam durante as sessões do CRF. Para invocar esses seres faziam-se 
chamadas ou chamados.

80
 (BAYER NETO, 2003) Jesus Costa e Beatriz 

Costa fizeram comentários sobre essas comunicações:

[...] Nessas sessões que eram feitas lá, com meu pai e minha mãe, eles 
recebiam um tipo mensagem ou “prática”. Ele chamava de “práti-
ca”.

81
 Eram orientações repassadas pelo espírito. Aquilo era um tipo 

de regulamento que se devia seguir. Toda sessão tinha isso aí [...]. 
Rainha da Floresta era uma denominação quando era dada a Nossa 
Senhora. Geralmente ela tinha muita mensagem. Vinha diretamente 
dela, a Rainha da Floresta. Quando terminava a mensagem ela assina-
va, Rainha da Floresta. [...] Na mesa deles tinha caneta, tinha papel, 
tinha tudo. [...] Eles se concentravam. Aí, meu avô ia recebendo e ia 
passando pro secretário e o secretário ia escrevendo [...]. Lá assinava a 
Rainha da Floresta [...]

82
. (Jesus Costa)

[...] De tudo saía. Eles escreviam tudo, por fim dos tempos muitas 
coisas iam acontecer. Tudo saía das “práticas”. Chamava-se “prática” 
[...]

83
. (Beatriz Costa)

Alberto Costa da Silva (ver família Costa - Apêndice E), irmão de 
Jesus Costa também se interessou em pesquisar o CRF. Na sua pesquisa, 
ele teve acesso ao livro-ata com conteúdo das reuniões com local e data, 
anotando-as em um caderno no ano de 1972. Esse livro ata parece ter 
continuado em posse da família do secretário do CRF, mas atualmente 
seu paradeiro é desconhecido. O importante deste registro, mesmo que 
fragmentário, é que Alberto trouxe à tona as datas e locais em que ocor-
reram as reuniões, conforme podemos ver na fotografia de suas anotações 
abaixo:
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Figura 20 
Anotações de 
Alberto Costa 
de 1972 sobre 
Livro Ata do 
CRF - III.

Figura 18
Anotações de 
Alberto Costa  
de 1972 sobre 
Livro Ata  
do CRF - I.

Figura 19
Anotações de 
Alberto Costa 
de 1972 sobre 
Livro Ata do 
CRF - II.
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O CRF parece ter funcionado de 1916 a 1943. Tudo indica que suas 
reuniões foram suspensas entre 1926 e 1936, mas não temos dados sufi-
cientes para indicar com segurança as razões para isso. Cremos que possi-
velmente tenha sido devido à perseguição policial. 

Figura 21  Comunicação ou “prática” da Vossa Delatada da Floresta - CRF.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   108 19/10/2011   18:04:48



109

Da mesma maneira, não podemos afirmar com precisão quando  
foram reabertos os seus trabalhos, entretanto, estima-se que o CRF en-
cerrou suas atividades definitivamente no ano de 1943. O documento em 
papel timbrado do CRF, que encontramos, é datado 22 de novembro de 
1942. Supostamente esta seria a data de uma das últimas atividades do 
Centro, que teria mantido o modelo de comunicação, ou “prática”, espíri-
ta como padrão das reuniões durante toda sua existência. 

A seguir vemos a foto de um documento original transcrevendo co-
municações ou “práticas”. No final do texto observamos a assinatura de 
uma entidade chamada “Vossa delatada da Floresta”.

Assim como as comunicações ou “práticas” eram praxe no centro, 
havia também, um momento no ritual para se consultar as entidades para 
obter conselhos sobre situações difíceis ou questões de saúde. Nestas con-
sultas eram sugeridas soluções pelas entidades para as variadas questões dos 
consulentes, como também eram passadas receitas de remédios da floresta 
e remédios industrializados. Isso é demonstrado na foto do fragmento do 
livro ata do CRF.

Figura 22  Fragmento do Livro Ata do CRF provavelmente entre 1916 e 1920.
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Outra prática dentro do CRF era o uso pelos participantes de títulos 
de nobreza ou de patentes militares semelhantes aos atribuídos às enti-
dades. Beatriz Costa lembra que sua tia Josefina Ortiz Costa, esposa do 
Antônio Costa, usava o título de rainha, já uma participante, de nome 
Dulce, usava o título de princesa. Não se sabe ao certo as implicações 
destes títulos. A importância atribuída a certas entidades que se manifes-
tavam no centro pode ser avaliada pelo fato de Antônio e André Costa 
batizarem suas filhas em homenagem a duas destas. Assim, do casamento 
de Antonio Costa com Josefina Ortiz nasceram duas filhas e uma das 
meninas foi batizada com o nome de Nobina (ver genealogia da famí-
lia Costa em Apêndice E), correspondendo à manifestação da “Princesa 
Nobina”. Já o casal André Costa e a peruana Úrsula Gaúna batizou uma 
de suas filhas com o nome de Maria Tremira, em homenagem à entidade 
“Princesa Tremira”.

84
 Às vezes, certos cargos, desempenhados durante os 

rituais por participantes mais graduados, recebiam títulos de entidades 
espirituais. Além disso, usavam-se também patentes da hierarquia militar, 
que variavam de soldado a marechal, para fazer distinções entre os par-
ticipantes do culto. Antônio Costa ocupava o cargo de Marechal, André 
Costa e Irineu ocupavam o de General

85
, outros, os de major, tenente, 

sargento e assim por diante. Fala-se que usavam uma farda branca com 
detalhes azuis, onde as distinções eram marcadas por divisas pregadas nas 
roupas.

86
 Seguem trechos de relatos de Jesus Costa e Beatriz Costa sobre 

estes temas.

[...] Rainha, aí, como eu tô dizendo, era as patentes das pessoas. [...] 
Rainha era a minha tia. A mãe da esposa do meu tio, Antonio Costa. 
Tinha rainha, tinha princesa, tinha tudo. [...] Dona Dulce era a Prin-
cesa e daí ia dando as patentes [...].

87
 (Beatriz Costa)

[...] Eles tinha, assim, patente, né. Era Presidente, era General, era 
Marechal, era tudo. Meu tio Antonio Costa era o Presidente da Asso-
ciação e ele o Praticante. Daí ia baixando, mesmo que num quartel né? 
Tinha Major, Tenente... Tudo era assim. O Hermógenes era Tenente 
[...].

88
 (Jesus Costa)
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A iniciação ayahuasqueira de Irineu, concomitante à de Antônio Cos-
ta, e seu ingresso no CRF, tornaram-no alvo da perseguição que a polícia 
movia contra a feitiçaria. A pele negra exacerbava a estigmatização que ele 
e seus companheiros sofriam, exigindo que tomassem medidas de precau-
ção, como variar os locais de seu culto, chegando até a fazer suas reuniões 
do outro lado da fronteira. Foi provavelmente nessa época que aconteceu 
um episódio, envolvendo a perseguição dos frequentadores do CRF pela 
polícia de Cobija, que deixou uma marca física permanente em Irineu: 
uma cicatriz entre os dedos da mão direita, próxima ao dedo mindinho 
e que chegou a ser registrada em sua carteira de identidade. Segundo seu 
sobrinho, isso teria sido resultado de uma bala que o atingiu num conflito 
com os policiais bolivianos. Conforme Daniel Serra relata, esse conflito 
foi próximo a um rio (não se sabe ao certo qual rio, se o Rio Xipamanu 
ou Rio Acre). Às suas margens, Irineu, após tentar fugir, em determinado 
momento resolveu enfrentar seus perseguidores, chegando a segurar um 
deles e a arremessá-lo contra os outros. Em seguida, atirou-se no rio, sob 
forte saraivada de tiros disparados pelos policiais bolivianos, e teria sido 
durante sua travessia a nado que sua mão foi atingida pelo projétil.

89
 Não 

se tem clareza sobre quando ocorreu esse episódio, se foi no início ou no 
final de sua passagem pela região. De toda maneira, seria mais um exemplo 
das agruras que Irineu sofreu naquela época e que terminaram por levá-lo 
a deixar a região.

Outro fator importante que também poderia ter determinado a sua 
saída de Brasileia foi a convivência conflituosa que mantinha com sua com-
panheira Emília Rosa Amorim, já que esta não aceitava seu uso de daime e 
nem sua participação naquele centro, tão estranho às suas crenças religio-
sas. Provavelmente ela compartilhava da visão generalizada de que aquela 
era uma bebida demoníaca, considerando os companheiros de Irineu como 
seus comparsas num culto ao demônio. Além disso, diz-se que Elias Manga 
da Silva, seu filho, que já tinha sete anos na época em que Irineu se juntou à 
sua mãe, rejeitava-o por ser negro. Desse modo, Irineu também enfrentava 
dentro de casa um estigma análogo ao que sofria no mundo externo.

Irineu teve dois filhos com Emília: um menino que não recebeu o  
seu sobrenome, chamado Valcírio Genésio da Silva

90
, e uma menina bati-

zada com o nome de Valcirene. Valcírio
91

, o primogênito, nasceu no dia 
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20 de Janeiro de 1918. Já a menina nasceu por volta de setembro de 1918. 
Afirma-se que ela só viveu cerca de um ano e oito meses (SILVA, P., 1992,  
p. 22), mas se tomarmos por base a data de chegada de Irineu a Rio Bran-
co, no dia 2 de janeiro de 1920 (HOLDERNES apud ALVES, 1984, p. 4), 
ela teria vivido apenas um ano e quatro meses.92

Em condições tão adversas, não surpreende que tenham surgido de-
savenças entre os membros do centro e, mesmo sabendo-se pouco sobre 
os detalhes do episódio, parece certo que Irineu se desentendeu com 
Antonio Costa e deixou o CRF.

93
 Esta foi somente uma das rupturas que 

sofreu nesse período. Além de sair do centro, abandonou também a ocu-
pação que exercia, seja de mateiro, ajudante de regatão (junto a Antônio 
Costa) ou outra sorte de trabalho ligado à extração da borracha, atividade 
que já estava então em plena decadência econômica. Separou-se de Emí-
lia Rosa Amorim

94
 logo após a morte prematura de sua filha Valcirene, 

deixando seu filho Valcírio aos cuidados da mãe, e tomou o rumo de Rio 
Branco. Este parecia ser um local promissor, já que circulavam rumores 
de que, em breve, se tornaria a capital do território acreano

95
, passando a 

ter um governador geral, nomeado pelo Presidente da República. Irineu 
entendeu que lá estava uma nova chance de se integrar devidamente à 
sociedade acreana.

Irineu Chega a Rio Branco

A via natural entre Brasileia e Rio Branco é o Rio Acre. Descendo-o 
de barco chega-se a Xapurí e depois a Rio Branco. Irineu aportou em Rio 
Branco no dia 2 de janeiro de 1920 e, no dia 5 de janeiro de 1920, entrou 
para a corporação da Força Policial, retornando, assim, à vida militar. Na 
sua trajetória de vida, esta sempre lhe foi uma espécie de porto seguro, 
desde quando, ainda em São Luís no Maranhão, ele servira no exército 
como infante. Já na sua vinda para Amazônia, retornou ao serviço militar, 
servindo junto à Comissão de Limites, na fronteira do Acre com o Peru. 
Agora, mais uma vez, aos 29 anos de idade, Irineu voltaria às hostes mi-
litares. Naquele momento de sua vida, isso o ajudaria a se recompor das 
agruras sofridas em Brasileia. Lembremos que a Força Policial local era 
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uma instituição forte, representante do Governo Federal e que, desde 
sua formação até a sua elevação a estado, o Território Federal do Acre foi 
comandado por inúmeros governadores e secretários gerais oriundos das 
hostes militares.

Figura 23  Porto da cidade de Rio Branco em 1912 (oito anos antes da chegada de Irineu).

A entrada de Irineu para a Força Policial
96

 marca também uma impor-
tante inversão de papéis em sua vida. De perseguido pela polícia, passou a 
membro daquela instituição. Fala-se que Irineu, em suas folgas, continuou 
discretamente a fazer uso de daime (depoimento de Cecília Gomes em 
comunicação pessoal a Saturnino Brito do Nascimento

97
), pois, o cipó e a 

folha abundavam na região de Rio Branco. Embora nesse momento não 
fizesse mais parte de um grupo daimista, continuou, mesmo que solitaria-
mente, seus estudos com a bebida.

Logo ao entrar na Força Policial, Irineu fez amizade com Germa-
no Guilherme, o músico João Pereira e João Leão, que viriam a ser seus 
primeiros discípulos. Germano era um negro pernambucano apelidado de 
“Maninho” por Irineu, e, inicialmente, deve ter sido o único a acompanhá-
-lo no seu consumo de daime. Diz a história que Germano, desconfiado 
do sumiço ocasional de Irineu, perguntou-lhe se podia acompanhá-lo nas 
folgas e, dessa forma, acabou sendo iniciado no Daime.98
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Figura 26  Germano Guilherme e João Pereira constam na lista de louvor de 23 de junho de 1922.

Figura 24  Boletim da Força Policial, n. 172 (documento inteiro). 

Figura 25  Título inicial do documento datando 23 de junho de 1922.
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Figura 27  Quartel da Força Policial construído em alvenaria e inaugurado  
a 15/11/1929 em Rio Branco-AC.

Foi também dentro da Força Policial que Irineu conheceu aquele 
que viria a ser seu grande amigo e defensor, Manuel Fontenele de Castro.99 

Este seu amigo cearense viria a ter uma carreira militar e política de gran-
de projeção, sendo designado três vezes Governador do Território Federal 
do Acre. Sua primeira nomeação para a governança, que ocorreu em 1936  
e durou sete meses, foi assim que ele se tornara major. Esta foi a úni-
ca vez em que não foi designado diretamente pela Presidência da Repúbli-
ca, governando nesse momento por determinação do Ministério da Justiça.  
A segunda vez que atuou como Governador, também só por alguns meses, foi 
no final de 1940 até meados de 1941. A sua última designação para o cargo, 
desta vez por um período mais extenso, foi de 10 de novembro de 1958 até 18 
de março de 1961. Antes disto, ele também foi Prefeito de Rio Branco três vezes 
e Secretário Geral no Governo de Valério Caldas Magalhães. Um dos maiores 
destaques de seu último governo foi a tentativa de fazer o plantio racional de 
seringueiras, fracassando devido à falta de incentivo do Governo Federal.

Considera-se que Manoel Fontenele de Castro, durante seus quarenta 
e sete anos de vivência no Acre, teve uma atuação marcante e prestigiosa 
como militar, líder político e governador. Na sua trajetória, manteve sem-
pre a amizade com Irineu e em muitos momentos pôde defendê-lo da per-
seguição de autoridades policiais e até de governantes. Morreu de infarto 
na madrugada de 25 de outubro de 1965 no Rio de Janeiro. Foi sepultado 
em Rio Branco, no cemitério São João Batista e relata-se que o seu enterro 
foi acompanhado por uma multidão em prantos.  (LEITE, 1990, p. 12)
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Nesse período, servindo sob os comandos de Capitão Calazans, Major 
Armando e Capitão Florêncio, Irineu também se tornou amigo dos capi-
tães Pedro Vasconcelos Filho e Eugênio Beco Bezerra. (MAIA, 1984, p. 4) 
Irineu e Fontenele de Castro prestaram juntamente o concurso para acesso 
ao posto de cabo. Embora tenham sido igualmente aprovados para o posto, 
devido à sua pouca instrução escolar (e talvez à sua cor), Irineu não pôde 
alçar uma grande ascensão na carreira militar, ao contrário de seu amigo 
que, com maior instrução, recebeu várias promoções e chegou ao posto de 
coronel. Irineu, por volta de 1929, licenciou-se do serviço militar e deu bai-
xa na Força Policial.100 Durante os cerca de nove anos em que trabalhou na 
polícia, Irineu manteve-se livre da perseguição por consumo de ayahuasca e 
pôde recuperar suas forças, restabelecendo-se interiormente para enfrentar 
novamente a vida civil.101 

Naquele momento, Rio Branco estava sofrendo um forte aumento 
de sua população. Passados dezesseis anos da quebra do mercado da bor-
racha, vários seringueiros tiveram suas dívidas perdoadas e, durante esse 
período, deslocaram-se dos seringais para a capital do território. Isso levou 
a cidade a ter grandes problemas com o inchaço de população. Por outro 
lado, ocorreu um aumento na diversificação da produção agrícola, levando 
ao enriquecimento da dieta alimentar da população. A castanha do Pará, 
as madeiras e as oleaginosas também se tornaram produtos explorados na 

Figura 28  Carteira de identidade  
Manoel Fontenele de Castro.

Figura 29  Fontenele no  
início da carreira militar.
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região e desenvolveu-se o comércio de peles e couros de animais silvestres, 
com alto valor de mercado. Assim, a modificação da configuração produ-
tiva da região foi paulatinamente formando mercados diferenciados das 
velhas modalidades de produção. (SOUZA, 2005, p. 172)

Com a chamada “Revolução de 1930”, realizada por políticos de Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas assumiu a Presidência da Repú-
blica. Entre outras medidas ditatoriais, extinguiu todas as Câmaras Munici-
pais do Território Federal do Acre, tirando da sua população qualquer direito 
de eleger seus representantes políticos. O Acre continuou como Território, 
administrado pela Presidência da República e governado por interventores 
nomeados por Vargas.102 Por outro lado, a Revolução de 1930 representava 
também uma ruptura com um passado no qual sobreviviam ainda muitas 
características coloniais. Deu lugar à implantação de um novo modelo socio-
econômico marcado pela urbanização e industrialização. Essa nova situação 
fomentava novas ideias e a reinterpretação de antigas tradições. (ORTIZ, 
1988, p. 31-32) Tais mudanças seriam importantes nos processos de forma-
ção da Umbanda no Rio de Janeiro e em vários outros estados brasileiros, 
assim como na configuração do Daime em Rio Branco.

Em 1928, Irineu conheceu Francisca, uma cearense, vinte anos mais 
velha do que ele, e a tomou como companheira – ele tinha trinta e oito 
anos e ela cinquenta e oito. Após a sua saída da polícia, Irineu, junto com 
D. Francisca, procurou um lugar para morar no entorno de Rio Branco. 
A região onde acabou se instalando fazia parte do Seringal Empresa e, 
na época, ainda havia por lá muitas colocações de seringa (termo usado 
no primeiro e segundo ciclos da borracha para denominar o lugar onde 
o seringalista colocava o seringueiro), apesar da baixa pela qual passava o 
mercado da borracha. Essas localidades eram pouco assistidas pelo governo 
e careciam de qualquer benfeitoria. Irineu, quando chegou ao local de sua 
nova moradia, utilizou o conhecimento que adquirira em suas andanças 
pelas florestas acreanas, ajudando a população local a se livrar de um mal 
até então inexplicável. Daniel Serra lembra duma história que seu tio lhe 
contou sobre este período. 

Era no tempo que o Mestre foi morar novamente numa antiga co-
locação de seringa. Lá nessa colocação, todo mundo que ia morar 
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lá morria. Quando morreu uns quatro ou cinco por lá, ele decidiu:  
“Eu quero morar lá nesse lugar. Eu quero tomar conta de lá.” 
Ele foi pra lá. Foi no tempo que ele morava com a dona Francisca. 
Quando ele arriou a bagagem, disse para ela: “Olhe não beba água. 
Espera aí, vamos ver o que tem aí.”
Aí, saiu procurando a vertente. Aí, quando ele chegou na vertente, ele 
encontrou uma planta chamada “capança” encostada na água. Eles 
tomavam a água com o veneno da “capança”. Ela é um veneno muito 
forte, ela é igual ao “assacu” e outros venenos violentos que tem por lá. 
Com uma semana ou duas, as pessoas morriam. Ele tirou a “capança” 
de dentro da vertente, aí, ninguém mais morreu naquela colocação.  
O ano que ele viveu lá, todos viveram com saúde.103 (Daniel Serra)

Após deixar essa morada, Irineu tentou, em janeiro de 1930, se es-
tabelecer numa área de Rio Branco, hoje conhecida como bairro do Bos-
que.104 Lá conheceu José Francisco das Neves Junior (Zé das Neves), que 
viria a ser outro dos seus primeiros discípulos. Mas o terreno pertencia à 4º 
Companhia do Exército e, quando esta reclamou as terras, todos os agri-
cultores estabelecidos na localidade tiveram que sair. (CARIOCA, 1998, p. 
6) Irineu soube então que o governo (mandato de Hugo Carneiro) com-
prara as terras de um certo seringalista, Barros, e estava dando posses para 
se formarem colônias de agricultores, num lugar chamado Vila Ivonete, 
próximo ao Igarapé Fundo.105 Assim, ele resolveu participar desse novo as-
sentamento junto com outros agricultores e ex-seringueiros. Chegando ao 
local, logo providenciou a construção de sua casa, feita de pau-a-pique, no 
modelo das casas maranhenses. Lá, ele retomou seus contatos com amigos 
políticos e tornou-se operário de obras na administração do governador 
Francisco de Paula Assis Vasconcelos, Interventor do Território Federal 
do Acre entre 1930 e 1934. (MAIA, 1984, p. 4) Segundo se diz, foi em 
1932 que ele, finalmente, deixou o serviço de obras e passou a trabalhar 
integralmente como agricultor.
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Notas

1   O nome deste município vem do processo de catequese missionária dos Mercedários, 
Jesuítas e Franciscanos. Consagraram o nome do município a uma homenagem ao 
frade dominicano São Vicente Férrer, um pregador da igreja espanhola do século XV. 
Nascido na cidade de Valência, Espanha (1355), faleceu na cidade de Vannes, na Fran-
ça (1419), em cuja catedral se encontra seu túmulo, objeto de veneração.

2   E é seguinte o conteúdo da certidão de casamento: “Aos vinte e três de janeiro de 
oitocentos e noventa, na matriz desta Villa de São Vicente, feitas as denominações ca-
nônicas, sem se descobrir impedimento algum, em minha presença e das testemunhas 
de Jesus Araújo e Marianno José de Mattos, se casaram religiosamente por palavras do 
presente Sancho Martinho de Mattos e Joana D’Assunção Serra, ele filho legítimo de 
Fabrício Pacheco de Mattos e Lourença Rosa de Mattos e ela filha legítima de André 
Cursino Serra e Leopoldina Filomena Madeira, naturais e familiares desta freguesia: e 
logo lhe dei as bênçãos conformes os ritos e cerimônias da Santa Igreja Romana. E para 
amostrar fiz este termo, eu, o Padre José Bráulio Nunes, Vigário encomendado”.

3   A casa feita toda com palha onde Mestre Irineu nasceu pegou fogo muitos anos após 
sua partida. Posteriormente foi construída outra nos mesmos alicerces, sendo as paredes 
de taipa e o telhado coberto de palha. É esta a casa da figura 4, tirada quando Eduardo 
Bayer Neto esteve em São Vicente Férrer em 1992. Já em janeiro de 2007, quando 
o pesquisador e coautor deste livro, Paulo Moreira, esteve no local com Seu Daniel, 
sobrinho de Mestre Irineu, só encontrou os seus alicerces. 

4   A construção da igreja matriz foi em 25 de outubro de 1830 pelo vigário encomendado 
Francisco de Paula e Silva, conforme registro no arquivo da arquidiocese de São Luís.  
A igreja foi muitas vezes reformada, e totalmente reconstruída entre 1958 e 1960 pelo 
padre Heitor Piedade Júnior.

5   É o seguinte o conteúdo do registro na íntegra: “Aos vinte dois de março de mil oito-
centos e noventa e um, na matriz desta vila de São Vicente, batizei solenemente e ungi 
com os santos bens o inocente Irineu, nascido a quinze de dezembro de ano último 
findo, filho legítimo de Sancho Martinho de Mattos e Joana da Assunção Serra: foram 
padrinhos João Crisogino de Moraes e Maria Xavier de Moraes. E para constar fiz este 
termo, eu, Padre José Bráulio Nunes, Vigário encomendado”.

6   Não há registros de nascimento em cartório neste período, somente batistérios.

7   Relato feito por Dona Rita Serra, filha de Paulo Serra, sobrinha de Joana da Assunção 
Serra e prima de Irineu, em entrevista realizada por Moreira em 03 de fevereiro de 
2007.

8   Serviço de Identificação – Nome: Raimundo Irineu Serra; Data de nascimento: 15 de 
dezembro de 1892; Filiação: Sancho Martins de Matos e Joana de Assunção Serra; Na-
cionalidade: brasileira; Estado: Maranhão; Forma física – Cor: preta; Olhos: castanhos 
escuros; Cabelo: preto e cacheado; Cicatrizes: cicatriz de golpe na mão  direita; Rio 
Branco/Acre: 18 de setembro de 1945.   

9   A respeito ver: Prado Jr. (1945, p. 41), Furtado (1961, p. 459) e Holanda (1998, p. 87).

10 O sobrenome de Ezequiel de Mattos pode ser ou não um indício de que ele seja paren-
te de Sancho Martinho de Mattos.

11 Paulo da Assunção Serra morreu em 25 de outubro de 1958, meses após a visita de 
Mestre Irineu a São Vicente Férrer no fim de 1957 e início de 1958.
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12 Confira: Revista o Centenário (1992, p. 18), Cemin (2001, p. 77-78) e Goulart (2004, 
p. 28).

13 Entrevista concedida a Sandra Goulart por Luis Mendes em 1994.

14 O tambor de crioula é uma dança de roda realizada ao som de tambores feitos de tron-
cos, um folguedo característico da cultura negra do Maranhão, realizado por devotos 
para pagar promessa a São Benedito. (FERRETI, 2002)

15 “No começo do século os viajantes que saíam de São Vicente Férrer com destino a São 
Luís, deslocavam-se até cidade de Cajapió, e de lá para o ‘Porto Beira da Costa’. Outra 
opção era ir para São Bento, ou, ao porto de São João Batista, conhecido como ‘Porto 
de Raposa’, onde se podiam pegar barcos ou ‘igarités’ (canoas de maior porte), havia 
também as ‘gambarras’, embarcações para o transporte de animais para o matadouro”. 
(PINTO, 2001, p. 13)

16 Comunicação pessoal de Zé Maria, irmão de Daniel Serra, ambos filhos da irmã de 
Mestre Irineu, Maria Mattos – fevereiro de 2007 ( ver Figura 6).

17 Comunicação pessoal de Daniel Serra, sobrinho de Mestre Irineu que hoje mora em 
São Luís, em fevereiro de 2007.

18 Os ingleses conseguiram sementes da seringa da Amazônia, através de um compatriota 
chamado Henry Wichham, em 1876, que levou as sementes para a Inglaterra, onde fo-
ram preparadas, para serem plantadas na Malásia conseguindo assim um produto mais 
barato que o da Amazônia brasileira.

19 Confira: Revista o Centenário (1992, p. 7-18), Cemin (1998, p. 80), Carioca (1998,  
p. 2), Maia Neto (2003, p. 93) e Goulart (2004, p. 29). 

20 O Acre era formado por 191.000 km2, diminuiu sua extensão para 152.589 km2, 
ficando o restante com o Peru após o tratado do dia 8 de setembro de 1909.  

21 Paulo Serra – entrevista em 14/03/2007, Rio Branco-AC.

22 Antes de sua fundação, em 28 de setembro de 1904, pelo coronel do Exército Nacional 
Gregório Thaumaturgo de Azevedo, se chamava “Centro Brasileiro” sede do municí-
pio do Juruá, depois renomeado como “Cruzeiro do Sul”.

23 A sede do município foi fundada em 1 de outubro de 1907, por Antonio Antunes de 
Alencar.

24 Na época, Assis Brasil era região do município de Brasileia, só depois, em 14 de maio 
de 1976 foi desmembrado.

25 Chamava-se Mariscal Sucre, foi elevado à categoria de Vila em 25 de agosto de 1904 e 
tornou-se município pelo decreto número 9.831 de 23 de outubro de 1912.

26 O trabalho do gerente era inspecionar o seringal e substituir o seringalista em suas 
ausências.

27 Responsável pelo estoque de mercadorias do barracão do seringalista e também pela 
produção de borracha entregue pelos seringueiros.

28 Coordenava os depósitos de borracha e peles de animais silvestres trazidas pelos serin-
gueiros.

29 Responsável pelo transporte de mercadorias para as colocações de seringa e a retirada 
da borracha em burros de carga.  

30 Responsável pela identificação de novas áreas de florestas que continham árvores serin-
gueiras.
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31 Era responsável pela abertura das estradas de seringa.  

32 Responsável pelo abastecimento de carne de caça para o seringalista.

33 Era o responsável em fiscalizar os cortes das seringas, para não danificar as árvores de 
seringa e também impedir a plantação de gêneros alimentícios na colocação.

34 Barqueiro que burlava o sistema de barracões trazendo gêneros alimentícios em troca 
de pelas de borracha.

35 A antiga Brasília foi desmembrada do município de Xapurí em 1938 e seu nome mo-
dificado para Brasileia em 1943. Brasília foi fundada em 3 de julho de 1910, localizada 
na margem esquerda do Rio Acre, era apenas um vilarejo com poucas casas, abrigando 
alguns seringalistas, juristas e alguns homens e mulheres do povo.

36 Antonio Raimundo Costa era filho de João Gualberto Costa e Maria da Anunciação 
Caxias. Nasceu no Maranhão, aproximadamente, em 1882 e morreu em 1950 no Se-
ringal Porvinir em Brasileia/Acre (entrevista realizada a Jesus Costa, neto de Antônio, 
em março de 2007).

37 André Avelino Costa é também filho de João Gualberto Costa e Maria da Anunciação 
Caxias. Nasceu no Maranhão em 10 de novembro de 1888 e morreu em Rio Branco, 
Acre, em 24 de julho de 1951 (Certidão de óbito no fórum de Rio Branco – ver foto-
grafia em Anexo A).

38 Em decorrência dos eventos discutidos neste livro, o nome difundido por Mestre Iri-
neu: “daime” tornou-se especialmente conhecido.

39 Comumente conhecidos pelos nomes “mariri” ou “jagube” e “chacrona” ou “rainha” 
respectivamente.

40 Como já foi colocado na introdução, o uso desta bebida de procedência indígena 
(KENSINGER, 1973; LAGROU, 1996; LANGDON, 1986; REICHEL-DOLMA-
TOFF, 1976) foi disseminado na região do Alto Amazonas entre comunidades ribeiri-
nhas e urbanas. Estas absorveram fragmentariamente as práticas dos rituais indígenas, 
reinterpretando e sistematizando novas matrizes, inserindo o uso dentro da cultura 
religiosa e curandeira local. Este uso não indígena da bebida fora do Brasil é verifica-
do exclusivamente por tradições xamanísticas denominadas como “Vegetalismo” bo-
liviano, peruano e colombiano, classificadas também como uso mestiço. Os relatos na 
história da Amazônia ocidental constatam a existência desses curandeiros, conhecidos 
como “mestres vegetalistas”, ou “chefes da ayahuasca”, desde meados do século XIX 
(LUNA, 1986; TAUSSIG, 1993), vistos na época como brujos (bruxos) ou hechiceros 
(feiticeiros) geralmente vinculados a características ambíguas, aptos a curar, como a 
efetuar feitiços maléficos. Eram vistos como mediadores entre a divindade e o cliente.

41 Interpretação similar desse episódio foi feita anteriormente por Edward MacRae (2000, 
p. 15): “Durante una estadía en El Peru, fue presentado por un coterráneo suyo, Antonio 
Costa, a unos caboclos que tomaban ayahuasca, llamada por ellos “purgante”. La intención 
de esta práctica era atraer fortuna y felicidad, pero como el ritual incluía la invocación de 
entidades espirituales indígenas, muchos lo consideraban un ‘pacto Satánico’”. Posterior-
mente Goulart desenvolveu também o tema de maneira similar. (GOULART, 2004)

42 Este é um dos termos que definem a categoria de líder nas sessões ayahuasqueiras do 
vegetalismo peruano, boliviano e colombiano.   

43 Nasceu em Xapurí no dia 26 de Junho de 1921. Começou a tomar daime em 1950 
com Mestre Irineu, convivendo com ele por 21 anos – nesse período foi designado por 
Mestre Irineu para ser feitor de daime.
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44 O suposto contexto satânico da experiência inicial de Irineu com ayahuasca já foi inter-
pretado de diversas maneiras por antropólogos pesquisadores da área. A antropóloga 
Arneide Bandeira Cemin correlaciona este episódio ao tema fáustico de Goethe, e ao 
“ciclo do demônio logrado” dos folcloristas brasileiros (CASCUDO, 1976; FERREI-
RA, 1995). Para ela, esse modelo é reproduzido em diferentes narrativas populares, 
preservadas e difundidas nos folhetos literários e nas inúmeras edições dos livros de 
São Cipriano e Orações da Cruz de Caravaca, compondo uma espécie de vários faustos 
(CEMIN, 2001, p. 199). Dentre os temas fáusticos, ela correlaciona especificamente 
a experiência de Irineu à categoria de “Fausto da Salvação” de Jerusa Ferreira (1995), 
onde o herói é convertido por intervenção do bem. A nosso ver, Cemin baseia suas 
interpretações nas narrativas míticas sobre a experiência de Irineu com a ayahuasca 
num contexto satânico. Entretanto, se considerarmos que possivelmente estas narra-
tivas expressam ecos de uma imagem distorcida repassada a Irineu sobre o contexto 
vegetalista (como contexto satânico), a “dádiva de um pacto satânico” surgirá como 
mais uma possibilidade. Outra interpretação desse contexto é feita pela antropóloga 
Sandra Goulart, que constata que seguidores de Irineu associam o seu contato ini-
cial com a ayahuasca no ambiente vegetalista (caboclo ou mestiço) como “lócus” do 
“demônio”, ou, da “magia negra” (contexto negativo), e outras vezes, esse mesmo 
ambiente em outro momento é referenciado como “lócus da sabedoria e do conheci-
mento dos incas” (como contexto positivo), quando é citado o caso do caboclo D. Pi-
zango (iniciador de Irineu na ayahuasca). A nosso ver, essa lógica binária contraditória 
talvez fique mais compreensível se levarmos em conta que para os habitantes da região 
daquela época a própria cultura indígena era vista como demoníaca. Assim, como já 
colocamos antes, é necessário lembrar que nos mesmos relatos, Irineu ao final da expe-
riência desconstrói a distorção dos valores depreciativos sobre a bebida e sobre a cultura 
vegetalista. Desse modo, para nós, a constatação de tal lógica binária incongruente nos 
relatos é possivelmente resultado da própria incompreensão repassada a Irineu antes 
da experiência. Portanto, partindo-se do nosso ponto de vista, a suposta compreensão 
de Irineu ressignifica tal lógica, também constatada pela antropóloga Sandra Goulart. 
Assim, pode-se dizer que alguns aspectos do vegetalismo passaram a ser ressaltados, 
outros esquecidos e outros ainda ressignificados a partir da revelação dada a Irineu por 
uma entidade feminina que lhe propôs uma missão espiritual particularizada e distinta 
do contexto vegetalista.

45 Entrevista de Francisco Granjeiro dada a Antônio Macedo em 1999.

46 “Mirar” é o termo usado para o processo visionário, também conhecido como “mira-
ção”, desencadeado pela ingestão da ayahuasca.

47 Sobrinho de João Rodrigues (Nica) que mantém arquivo pessoal de entrevistas sobre a 
doutrina de Mestre Irineu.

48 Devemos aqui lembrar que nas tradições vegetalistas a ayahuasca é frequentemente 
associada a um ser espiritual em forma de cobra.

49 Entrevista de Francisco Granjeiro dada a Antônio Macedo em 1999. 

50 Conjunto de hinos “recebidos” sob efeito da bebida. Os hinos são canções temáticas, 
de doutrinação, louvação e ensinos da Rainha da Floresta.

51 Lua Branca, Mãe Divina, Virgem, Rainha da Floresta, Lua Cheia, Luz, Virgem Mãe, 
Mãe Celestial, Virgem da Conceição, Mãe de Deus da Criação, Virgem Senhora, Santa 
Virgem, Mãe de Piedade, Mãe, Mãe do Redentor, Virgem Maria, Rainha do Mar, Pro-
fessora, Divina Mãe, Mãe de Todos, Mãezinha, Estrela que me Guia, Mãe Protetora, 
Minha Rainha, Mamãe e Minha Flor. O importante destas nominações é a variedade 
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das categorias empregadas por Mestre Irineu na identificação desta divindade, ou seja, 
o caráter cambiante e simbólico dos significados em relação ao significante. Enfim, 
esses elementos vão transitar nos relatos, nas letras das músicas executadas no ritual, e 
no imaginário dos seguidores ampliando-se ainda mais o sentido metafórico, principal-
mente, sob o efeito do psicoativo.

52 Segundo Turner, “os símbolos possuem propriedades de condensação, unificação de 
referentes díspares, e polarização de significado. Um único símbolo, de fato, representa 
muitas coisas ao mesmo tempo, é multívoco e não unívoco. Seus referentes não são 
todos da mesma ordem lógica, e sim tirados de muitos campos da experiência social e 
de avaliação ética”. (TURNER, 1974, p. 70-71)  

53 Entrevista de Francisco Granjeiro dada a Antonio Macedo em 1999.

54 Em várias tradições indígenas usuárias da ayahuasca ocorrem as prescrições de evitar 
certas comidas e intercurso sexual, antes e após a ingestão da bebida.   

55 Comunicação pessoal, em fevereiro de 2007, em São Luís. 

56 Contemporânea de Irineu e sua antiga secretária pessoal.

57 Entrevista dada a Sandra Goulart em 1994.

58 Entrevista de Francisco Granjeiro dada a Antônio Macedo, 2000.

59 Não podemos deixar de fazer aqui uma analogia à preocupação atual dos daimistas 
em negarem que sua bebida seja uma “droga”, mesmo reconhecendo que contenha o 
elemento psicoativo DMT.

60 A política oficial de repressão à feitiçaria era baseada no decreto de 11 de outubro de 
1890, que introduzia no código penal os artigos 156, 157 e 158, referentes à prática 
ilegal da medicina, da magia e que proibia o curandeirismo e o uso de substâncias ve-
nenosas (MACRAE, 1992, p. 65).

61 Termo cujo significado em espanhol, “embriaguez”, traria conotações obviamente des-
qualificadoras para o estado de consciência resultante do uso da ayahuasca.

62 Termo associado ao espiritismo ou esoterismo de origem europeia que, embora tam-
bém perseguidos, eram menos estigmatizados que o “baixo espiritismo”, de origem 
afro-indígena. 

63 Termo de origem quéchua.

64 Termo de origem quéchua.

65 Sugestão feita em Goulart (2004, p. 37).

66 Departamento de Pando – Bolívia.

67 Segundo a entrevista de Valcírio Genésio dada a Ovejero (1996, p. 61, tradução nossa): 
“Ela chegou ao Acre em 1909, quando estas terras estavam praticamente desabitadas, 
nos tempos que vieram depois do Tratado de Petrópolis, ao fim da revolução. Veio 
como empregada a um seringal, em um navio onde viajavam trezentos homens e três 
mulheres, que eram ela, a esposa e a cunhada do patrão (sabe-se que para vir naquela 
época mulher para o Acre era um sacrifício, a não ser que fosse boliviana ou peruana). 
Pois, aí chegou minha mãe com um filho no seringal Porvenir, onde conheceu um baia-
no com quem se casou. Depois de um tempo, saíram do seringal para vir para Cobija, 
onde ela era lavadeira. Logo, o marido faleceu e ela conheceu meu pai, Mestre Irineu, 
com quem ela gerou uma menina”.

68 Comunicação pessoal de Paulo Serra julho de 2007 – ver gráfico genealógico da Famí-
lia de Irineu Serra III, no Apêndice C. 
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69 Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento (1997, p. 12-13) é uma ordem ocul-Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento (1997, p. 12-13) é uma ordem ocul-
tista fundada pelo português Antonio Olívio Rodrigues, a 27 de junho de 1909, em 
São Paulo, inspirada nos ensinamentos do guru indiano Swami Vivekananda e nos 
princípios teosóficos de Madame Blavatsky. Sabe-se que esta instituição esotérica, atra-
vés de uma publicação chamada Revista do Pensamento, teve ampla divulgação de sua 
filosofia circulando pelo Brasil até em regiões mais longínquas como a Amazônia e o 
sertão nordestino. Segundo Vera Fróes (1986, p. 47), Mestre Irineu teria se filiado 
a esta ordem esotérica (recebeu honrarias e certificados dessa organização) somente 
em 1955, e, também, a ordem Rosa Cruz, ambas, com representação em Rio Branco. 
Identificam-se varias influências destas duas organizações refletidas na doutrina do San-
to Daime. (MACRAE, 1992)

70 Procuramos nos arquivos da matriz do CECP em São Paulo, o cadastro do Centro de 
Irradiação Mental Tattwa Circulo de Regeneração e Fé. Mas não encontramos nenhuma 
referência ou cadastro oficial do CRF entre 1910 e 1925. Continuamos a investigação 
sobre o cadastro de filiação dos membros do CRF e mesmo assim nada encontramos 
sobre os Costa ou Irineu.

71 Foi escrivão do fórum de Brasileia na época. Ele também foi quem possivelmente regis-
trou a associação em cartório. Procuramos algum cadastro dessa associação no fórum 
de Brasileia, mas o livro com essas anotações foi perdido num incêndio na década de 
1940. 

72 Fala-se que existiam alguns cargos como comando fiscal, comandante de regimento e 
outros (comunicação pessoal de Jesus Costa – julho de 2007).

73 Filha de André Avelino Costa, do seu primeiro casamento com Maria Nélia.

74 Entrevista de Beatriz Costa dada a Jair Facundes, 2004.

75 Termo oficialmente usado na época para designar o que hoje seriam chamadas de “drogas”. 

76 Estratégias similares foram usadas em outras partes do Brasil para acobertar a realização 
de várias atividades culturais perseguidas pela polícia tais como a prática da capoeira ou 
a realização de cultos do Candomblé.

77 Entrevista com Jair Facundes em 2004.

78 O recebimento de comunicações desse tipo é chamado pelos espíritas de “psicografia”. 

79 O antropólogo Clodomir Monteiro da Silva levantou essa informação em entrevista 
realizada com André Raimundo Avelino Costa, filho de André Costa. Os reis Titango, 
Tituma e Agarrube são entidades mencionadas por Mestre Irineu no hino 64, Eu peço 
Jesus Cristo do seu hinário O Cruzeiro. Este hino foi recebido por Mestre Irineu no 
início da década de 1940, na Vila Ivonete, arredores de Rio Branco

80 Possivelmente esse seria outro exemplo da busca por nomes, então menos carregados, 
de conotações pejorativas do que “trabalho” ou “sessão”.

81 Possivelmente esse seria outro exemplo da busca por nomes, então menos carregados, 
de conotações pejorativas do que “trabalho” ou “sessão”.

82 Entrevista com Jair Rodrigues em 2004.

83 Idem.

84 Mestre Irineu referiu-se a “Princesa Tremira” como sendo uma entidade protetora ou 
guia de seu filho de criação Paulo Serra, filho de Cecília Gomes e Zé das Neves. Possi-
velmente existia um chamado na época do CRF para esta entidade.
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85 Nos primeiros anos do Daime na Vila Ivonete, em Rio Branco, Mestre Irineu propôs 
também uma hierarquia militar. O mais interessante neste período é a autoatribuição 
de Mestre Irineu do título de General Juramidã (reconfirmada no hino 13 de Antônio 
Gomes – antigo seguidor de Mestre Irineu, avô da sua última esposa D. Peregrina). No 
CRF ele já tinha o cargo de General, e possivelmente o nome Juramidã seja também 
proveniente de alguma nomeação ou titulação adquirida neste centro.   

86 Comunicação pessoal de Jesus Costa, julho de 2007.

87 Entrevista com Jair Rodrigues em 2004.

88 Idem.

89 Comunicação pessoal de Daniel Serra – abril de 2005.

90 Silva era o sobrenome do primeiro marido de Emília.

91 Valcírio Genésio da Silva tinha por padrinho de batismo Antônio Costa, que assim 
tornou-se compadre de Mestre Irineu.

92 Encontramo-nos aqui numa situação em que mais uma vez os dados disponíveis sobre 
a vida de Mestre Irineu se mostram contraditórios, só nos restando registrar a existência 
de uma diversidade de versões. Diante desta contraposição de dados, temos três pos-
síveis desfechos – Primeiro: o período que ela permaneceu viva é diferente do que foi 
afirmado por Valcírio. Segundo: o ano de nascimento de Valcírio que consta na entre-
vista da Revista do Centenário estaria errado; desta maneira, a data do seu nascimento 
seria 1917. (CARIOCA, 1998) Finalmente, o ano de chegada de Irineu a Rio Branco, 
relatado pelo major Holdernes, em entrevista ao Jornal Rio Branco em 1984, estaria 
errado. De qualquer maneira, no momento não temos dados suficientes para esclarecer 
com precisão tal passagem. 

93 Tomamos conhecimento de três versões sobre esse acontecimento. A primeira, pouco 
clara, sugere que Irineu estaria responsável por zelar pelo dinheiro das contribuições 
e sentiu-se ofendido por censuras recebidas em torno da questão, até mesmo do seu 
compadre Antônio Costa. (MENDES, 1992, p. 15) Na segunda versão ocorre o in-
verso. Irineu é que teria se contrariado com Antônio Costa por causa da não prestação 
de contas das contribuições (comunicação pessoal de João Rodrigues – em março de 
2007). Na terceira versão, fala-se que foi por disputa de cargo ou liderança que eles 
teriam se desentendido (Cecília Gomes em entrevista com Sandra Goulart em agosto 
de 1994; MACRAE, 1992, p. 62).

94 Emília Rosa Amorim morreu em Brasileia, no ano de 1946. (BAYER NETO, 1992, 
p. 2) Outro fato importante que não fica claro é o batismo de seu filho Valcírio com 
o sobrenome Silva, do antigo marido de Emilia, em vez de colocar o sobrenome de 
Irineu, Mattos ou Serra.

95 Os antigos departamentos do Alto Acre, Alto Purus, Alto Juruá e Alto Taruacá seriam 
extintos. Rio Branco ficaria sendo a capital do Território Federal do Acre, de onde o 
governador administraria toda região acreana, desta vez com autorização do Congresso 
Nacional, pelo decreto número 4.058, de 15 de janeiro de 1920. Na verdade, a criação 
de um Governo Geral para o Território Federal do Acre foi a forma que o governo 
federal encontrou para diminuir os poderes dos movimentos autonomistas acreanos 
que desejavam a elevação do Acre à categoria de estado. O poder político passou a ser 
centralizado em Rio Branco, ficando os outros municípios isolados. A maior parte dos 
recursos enviados eram gastos na capital. (SOUZA, 2005, p. 169)   
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96 De forma geral, na literatura existente sobre este período, fala-se que Irineu serviu na 
Guarda Territorial. Tudo indica que a maioria dos autores faz afirmações a partir de 
memórias de seguidores de Irineu, ou de outros pesquisadores que confundiram os mo-
mentos históricos. Contrariando o afirmado na Revista do Centenário (Publicação que 
se tornou clássica na literatura sobre o Daime) de 1992, encontramos claramente dois 
relatos sobre a passagem de Irineu pela polícia. O primeiro é de Luiz Mendes (1992,  
p. 15) e o segundo de João Rodrigues (1992, p. 21). Conforme a nossa investiga-
ção, a instituição que Irineu serviu na época chamava-se Força Policial; foi extinta 
no Governo do Major Guiomard dos Santos, passando a ser chamada de Guarda 
Territorial, em 1948. A Guarda Territorial (instituição Federal) foi extinta 1974 
(SOUZA, 2005, p. 141) sendo substituída pela Polícia Militar do Estado do Acre 
(instituição estadual).

97 Filho de Luís Mendes do Nascimento e afilhado de Mestre Irineu.

98 Na bibliografia existente, são comuns os comentários sobre o encontro de Irineu com 
Germano Guilherme dentro da polícia. Já o encontro de Irineu com João Pereira é 
comentado apenas por Bayer Neto, que diz que João Pereira era músico da Polícia. 
(BAYER NETO, 2003, p. 3) Pôde-se confirmar a passagem deles pela polícia depois 
de investigar os arquivos da Força Policial e encontrar o nome dos dois num boletim 
diário do quartel. Geralmente estes boletins designavam os militares de plantão, os 
alistamentos, baixas, passagens de comando e louvores (uma espécie de elogio pelos 
serviços prestados). O documento encontrado foi recuperado em uma edição em mi-
meógrafo, constando os nomes de Germano Guilherme e de João Pereira num louvor 
(ver fotos do documento). Nesta investigação dos arquivos da polícia, não consegui-
mos localizar nenhum documento ou boletim contendo o nome de Irineu. Sabe-se 
que muitos dos documentos do quartel da Força Policial foram perdidos ou extra-
viados em transferência para o Arquivo Geral do Estado. Assim o esforço de levantar 
o passado nos arquivos da polícia em Rio Branco foi fragmentário e só parcialmente 
frutífero. Deste modo, nos propomos fundamentar a passagem de Irineu pela polícia a 
partir de relatos orais e entrevistas de seus discípulos mais antigos dados ao Jornal Rio 
Branco.

99 Manoel Fontenele de Castro nasceu em 8 de junho de 1898, em Viçosa no Ceará, 
terceiro filho de uma prole de onze do casal José de Castro e Maria Fontenelle de 
Castro. Migrou para a Amazônia em 1917, chegando ao Território Federal do Acre 
pelo Rio Envira, município de Feijó, para trabalhar na seringa. Com a quebra do 
mercado da borracha dirigiu-se à capital do território, Rio Branco. Sentou praça 
na Força Policial em 22 de maio de 1922. Dentro da Polícia chegou à patente de 
Coronel. (LEITE, 1990, p. 12)

100 Foi nessa época que se inaugurou o novo quartel da polícia, uma das primeiras cons-
truções de Rio Branco a ser construída em alvenaria.

101 Durante esse período, houve uma intensa troca de governadores interinos no Territó-
rio Federal do Acre. Quando Irineu entrou para a força, estava interino Epaminondas 
Jácome (combatente da Revolução Acreana) e sucederam-no o Major Manoel Duarte 
de Menezes, Francisco de Oliveira com Epaminondas como vice; depois vieram o Ma-
jor Ramiro Afonso Guerreiro (intendente), Major João Câncio Fernandes, José Tho-
maz da Cunha Vasconcelos, Coronel Antônio Ferreira Brasil, Alberto Augusto (Diniz), 
Laudelino Benigno e Hugo Carneiro. Este último promoveu grandes avanços para o 
Território e para a capital. Governou o Acre de 15 de junho de 1927 até 03 de julho de 
1930. Instalou o Conselho Penitenciário do Acre, a Agência do Banco do Brasil S/A, 
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inaugurou a primeira maternidade, fundou o Instituto Histórico Geográfico Acreano, 
inaugurou também o Mercado Público de Rio Branco, o Palácio do Governo e o Quar-
tel da Polícia Militar do Acre. (SOUZA, 2005, p. 172) Presume-se que foi durante o 
seu governo que Irineu saiu da Força Policial.

102 O Decreto nº 19.398 com essas determinações foi promulgado em 11 de novembro 
de 1930. (SOUZA, 2005, p. 169)

103 Entrevista com Daniel Serra – fevereiro de 2007.

104 Comunicação pessoal de João Rodrigues em março 2007.

105 Depois que deixou a Vila Ivonete, em 1945, Mestre Irineu vendeu a terra para um 
certo Posidoni, que a revendeu a Manuel Julião, que loteou a área, dando lugar a um 
bairro de Rio Branco com seu nome.
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