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Oh·servações sôbre . o ''vinho. da Jurema'' utili-t

zado pelos índios Pancarú .de Tacaratú
·(Pernambuco) .
.

ln~·es tigações

-

co n1plen1entarcs entre os Fulniô de .Aguar.
Belas (Pernambuco) e os remanescentes Tupís da Baía
da 1'raição (Paraíba) .

•

~cg·erina:

u 1n alcaloide iso lado da ~il~IOSA HOSTILIS

n('nlh.

1. ª

•

C01VI1JN.l()~\ÇÃ0

Prof. Osica!.do Goncalves
de Lim;;i
,
Catedrático de

Tc ~::1 ologia.

das Ferm€'11t ações d a

E. S. A. Q. P .

1-isita an aldeia:nien. to dos Pa/ncarú :

•

if
.'
•

"fiv·e111os oportunidade de vi~itar os índios P ancarú, em excursão efetuada sob os auspícios da Escola de Agro11omia · e
Química de Pernan1buco, no período de 22 a 30 de Outubro dé
1942. Acompanharam··nos os ·professores Nevvton da Silva
lVIaia, Paulo José Duarte, Hervásio· Guimarães de Carvalho,
Paulo Os ório de Cer queira, alén1 do ~ discípulos Doris Marin~10
J{êg o, Jacirema Alves Bandeira, Célia Med€iros, Pedro Cor··
r êa . Hélio Dias ele ...t\ssis, Jo8é I-Iun1berto de V. Dutra, Gilva11
de ·Aln1eida Carvalho, l1aiet e Bstelita e o Dr. Sílvio Sa11tós:.
técnico do IP A .
Chegán1os à cidade de cTatobú (Jtaparica) na tarde do dü1
9 5, segui11do i1nediatamente para o lug·ar "Brejo-dos-Padres"~
onde fomo8 recebido:::; do n1oc10 ma is cavalheiresco pelos senho-

..

-

.

•

•
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res Dr. Dustan l\tliranda, Inspetor Geral dos Serviços de Pr(; -

•

.·

teção aos índios e o Sr. Castelo Branco, Cl1efe do Serviço na
região, os quais 11os permitiran1 entrar em Qontacto com of5
indígenas, para colheita de material etnológico.
A exiguidade de tempo condicionada pelo programa quç
nos impuzemos no curto espaço de uma sema11a, comprec:n·dendo pesquisas geológicas e estudo das jazidas de Jenhito de
Jatobá, no· vale do S. Francisco, não nos permitiu assistir ac
..cerimonial . do ~' Ajucá" descrito anteriormente e de modo fiel
·por ·c arlos Estevão de Oliveir:a. ·
Foi-nos dado, no entanto, observar uma parte do rito que
·é a · preparação do "vinho da Jurema", en1 demonstração lt'.)vada a efeito ·pelo índio Serafim J~oaqui_m dos Santos, centfj nário e chefe da tribu.
Suas declaraçõe.s e téc.n ica empregada coincidem co111 a de~
~rição de Ca.rlos Estevão ( 1.), que assin1 relata os fatos que ..
·p.b servou :.
·

"Ot.tl;ras festas a que assistí no "Brejo dos Padresn, coino
por·· exemplo o "Toré",. reservo.~me para descrevê-las no trabalho a que já aludí. Não desejo, porém, mudar de assunto,
sen1 ttatar de un1a qti'e se realiza em meio da caatinga, pri11ci palme;nte à noite. Quero me referir à festa da "jurem&" e
do "Ajucá". Se11do de caráter reservado, por ser essencialme11te 'relig·iosa, nem tôdos os habitantes da aldeia poden1 a
ela . comparecer . A instâncias n1inhas, o velho Serafim pron·.t.if icou-se a , realizar uma, de dia, .consenti11do que eu assfstisse
a ela. No dia. marcado, muito cedo ainda, e1n compa11hia de
Bernardo e outro amigo, deixei o "Brejo" e, galga11do a serra
dos "Caboclos" fui ter a casa do velho Serafim. En1. lá cheg.a ndo, verifiquei que o chefe já estava no lugar em que a :fest~ se ·ia . re.a lizar. E1n vista disso dirigi-n1e
para onde êle
'. es~ava, indo encontrá-lo preparando o "Ajucá". Esta é a be·
b.ida . milagrosa feita com a raiz da "Jurema". Assistí a tôclo
o seu preparo. Raspada a raiz, é a raspa lavada para elimi··
11ação. da terra que, porve11tura, i1ela esteja agregada, sendo,
em seg\lida, colocada sôbre ttma pedra. Nesta é ma.cerad2.,
batendo-se,~lhe, amiudadamente, com outra pedra. Quando a
maceração está completa, bota-se tôda a n1assa dentro de un1a
vasilha com água, onde a expreme com as mãos a pesgoa ·q ue
a prepara. Pouco a pouco, a água se vai transformando 11u1na calda vermelha e espumosa, até ficar em ponto de ser b1'! bida. Pronta para êste fin1, dela
elimina tôda a espumn,
·!içando inteira.mente limpa. Ao _ficar nesse estadô, o velho

se
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Serafim acendeu um cachimbo tubular, feito de raiz de "J urema u, e, colocando·-O em sentido inverso, isto é, botando 113
boca a parte em que se põe o fumo, soprou-o de encontro ao·
líquido que estava na vasilha nêle fazendo com a fumaça uma
figura em forma de cruz e um ponto em cada um dos ângU··
los formados pelos braços da figura. Logo que isso foi feito,
um caboclo, filho do chefe, colocou a vasilha no solo, sôbr~
duas fôlhas de "Uricurí", que forrnavam uma espécie de es-·
teira. Em 8eguida, tôdos que alí se encontravam inclusive
duas velhas e reputadas "Cantadeiras ", sentaram-se no el1ão
forn1ando um círculo em redor da vasilha. Ia começar a festn.
Um ambiente de religiosidade formara-se sob a abobada dn.
folhagem que nos abrigava. De fisionomias contritas, cabeças inclinadas para a frente e olhos postos na terra, os descendentes das tribus que se reuniram no "Br-ejo·-dos-Padres'\
davam-me, naquêle momento a impressão de que a lamina de
chumbo da pseudo-civilização que sôbre êles distendemos, em~
hora com quatro séculos de espessura, é leve de1nais para sufocar as suas cre11ças. Ah! Como é diferente a etnologia que
se aprende nas malocas da que se adquire através de estudos
de gabinete e vitrines de Museus! •.. ~Ias, nesta palestra não
há espaço i)ara divagações. E é p_reciso voltar ao "Ajucá ., .
Os cachimbos, passando de mão em mão, correram tôda a rúda. Quando voltaram aos donos, uma das "Cantadeiras", to--.
can.do o maracá, principiou a cantar. Era uma invocação a .
Nossa Senhora, na qual se pedia paz e :felicidade para a aldeia. Depois, vieram as toadas })agãs dirigidas ao "Encantados"·. De vez em quando, no decorrer da ca1~tiga, ouviam-se,
porém, os nomes de Jesus Cristo, Deus, Mãe de Deus, Npssa
. Senhora, Padre Eterno, e às vezes, também, o nome do Padre
Cícero".
"Em uma das toadas, a ''Cantadeira", dirig·i11do-se a Nossa Senhora., agradeceu a minha. presença na aldeia e rogou pela minha felicidade. Enquanto isso, o caboclo que colocara a
vasilha sôbre as fôlhas, i:espeitoso e solene, ia distribuindo
pelos demais a b~bida mágica que transporta os indivíduos a
mundos estranhos e lhes permite entrar em contacto com a~
almas dos mortos e espíritos protetores".
'' Aquêle que recebia a vasilha, era com a máxima rever~n ..
eia que sorvia alguns goles do "Ajucá". Ao chegar a vez da
primeira das "Cantadeiras", a velha Maria Pastora, esta leva11tou-se, recebeu a vasilha, ergueu-se com a.s duas n1ãos sôbre a cabeça, e, olhando para o alto, r·e citou uma oração en1
voz baixa.. Depois, sentando-se bebeu o "Aj ucá,,. Terminada.
•

•

•

•

•
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•
•
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à distribuição, o distribuidor, · ajoell1ando-se nas f ôlhas d0
"Uricurí", sorveu, por sua vez, um pouco da bebida . O r esto
foi colocado nu1n buraco, preparado de propósito para aquêle
filn. Tôdas essas cenas passaran1.-se ao som das cant igas e
ao toque dos maracás. Quando uma ''Cantadeira'' cansava, a
outra pr.incipiava . Os cachimbos, hora por outra, percorrian1
o círculo, passa11do de mão a mão e de b"oca a ·b oca. Ao ter·rninar, os home11s e mulher es p uzeram-se de pé. A s " Ca11tn- ·
d·eiras" começaram então, com os n1a racás, a benzer tôclos On
presentes, t~ m a um, inclusive eu, sempr e ca11t a.ndo : l\ilaria
Pastor a, quando n1e be11zeu, pediu a Deus por min1 e fez pr eces pela n1inha ventura . A outra . "Cantadeir a ", no ato de
ine benzer, f ez tan1bén1 a mesma cousa dirigindo-se, porén1, a
Nossa Senl1ora e chamando·-n1e " Caminhador das Aldeias". ·
Prosseguindo, Pastora mandou chama r e benzeu a tôdos que
se encontravam por perto e não t iveram permissão para assistir ao "..c\.j ucá". Por fi1n , as duas despediram-se, faze11do protestos de solidariedade ao chefe. Antes, porém, de irem
e1nbora, l\ilaria P astora, de pé balbuciou un1a prece a um dos
espíritos protetor es da aldeia, . .

•
•

..

Os câ1iticos de .. A jiicá" e .d o Urrib·ú :
O nosso interêsse pela bebida do " Ajucá" surg iu da !eitu-ra dos valiosos informes de Carlos E stevão, pois não t ivemos
dúvida quanto à importância dêsse elemento de cultura para
as tentativas de esclarecimento do i11trincado problema do Í11<lígena nordestino . Tambén1, do po11to de vista qui1nico, não
foi menor a 11ossa atenção à fonte de pesquis.as que a bebidcl
of erecia, de nlodo que é perf eit amente co111preensível que tivessemos o nlaior €mpenho em completa r as obser vacões daquêle extraordinário etnolog·ista. Nessa tarefa contá mos con1
a compreensão dos meus joi·ens discípulos e colégas que tudo
f izeran1 para colher o inaior acervo de dados, graças pr incipalmente ao modo f rater nal porque souber am tratar aquêles bons
indígenas.
A · índia Ma ria P edro, uma octogenária de ar 1naternal e
uma . das cantadeiras da t ribo, ofereceu-se bondosamente para
U~$..f.a:?er ouvir as t oadas do "aj ucá " e da " Festa do Umbú" .
•
•

•

J
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•
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Graças à colaboração das alunas J acirema Bandeira, Célia
Salgado Medeiros e Doris J\1arinho Rego, logramos anotar os
_ cânticos . Assim, conseguimos obter a t oada cantada pelas mulheres dura nte as libações de "ajucá ":
·

•

1.Vl eu j ucazinho
De onde vens •
Eu venho do mundo
.Do mundo eu venho
• Eu venho pintando
Venho ran1aiando
Venho implorando
Da casa do Senhor Mestrt
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
•

Ai Senhor de Senzala
Eihân, eihân, eihân,
Eihân, eihân, eihâ11, etc .

•

r

Nesta melopéia aparecem elementos negros, tais como .. Senhor Mestre" e "Senhor de Senzala ", o que se justifica· pe1·feitamente, sabendo-se que o "Brejo-dos-Padres", foi um .11(1.
cleo de aldeiarnento de tribos sertanejas a que se juntaram naturalme11te escravos fugidos da região costeira.
Na f esta do Un1bú as cantadeiras gemem toadas melar1có:Jicas que terminan1 sempre por palavras "encantadas"~ semelhant~s às finais do ca11to do "Ajucá ,,, denunciando u1na índole índig·ena 1nais forte:
Lá vem n1eu filhinho
Da flôr do umbú
Da flôr do caj ú
De tôdas as flôres
Ai, do mundo

•

..

... . . .. .. . . .....

..

Aihêi, anhêi
Heia, eianhô
Eiãhá, heia eianhô
Arrundá ei!hô

•

•

Lá ven1 meu filhinho
Da ·abeia mestra
Abeia papa-ter1·a

•
•

•

•
•

•
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Abeia uruçú
Ai moça branca
...i\beia do ferrão
Abeia .ineleirà
·.
Ai tJicho branco
.. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . ..

i> .

.Á .

•

-

..

•

~

'

•

•

'

•

~

•

t

..
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Aihêi, a11hêi
Reia, eianh8
_
Eiãhá, heia eianhô
A rruildá eiãhô .

.'

1

•

Um estribilho sen1elhante, pr0Yave ln1e11te o n1ai~ antigo documento musical tupí que possuimos, foi. r ecolhido por Leri em
1557. Trata--se de cântico cerimonial usado durante as " cauinage11s " pelos Tupinambás.
Descrevendo a "festa do cauim " , diz L eri: " E ssas ce ri1nô nias duraram cerca de duas h oras e durante êsse ten1po l>~
quinhentos ou seiscentos selvagens não cessaram de dançar e
cantar de un1 modo tão harmonioso que ning uém diria ni\0

•

•

conhecessen1 música" .
"'Se, con10 disse, no início dessa algazarra, n1e assustei, j á
agora me mantinha absôrto em côro ou vindo os acordes dessa
imensa n1ultidão e sobretudo a cadência e o· estribilho repetido a cada: copla :
.Hê, he

ayre~

heyrá, heyrayre, heyra, heyre, · uêh (-2 ) .

Ainda nos informa Leri: Para
tern1inar bateram com o
•
pé direito no chão com mais fôr:ça e depois de cuspiren1 pai·a
frente, unanin1emente, pronunciaram duas 'ou três vezes con1
H

..

voz rouca:
Hê, hyá, hy.á , hyá".

•

•

E ' sempre difícil comparar fo11e1na8 g·rafados por dois ob-·
servadores fala11do jdiomas· dif erentes e tão separados no tempo. Esta dificuldade se tem procurado solver por n1eio de

•

urna escritura fonética adequada.
No próprio livro de Leri (tradução da e<iição de ·Gaffarel)
encontramos discordâr1cias ent·ce as ~)ala vr2.s do estribilhü colhidas e .a notadas 110 texto e as n1esmas repetidas como canto,
na música. Diz, en1 nota, Paul GaffareI, que "os cânticos fo··
ran1 anotados na edição latina d'e Bry" . (3)
•
•

•
•

• •

•

•
\

•
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Devemos, n o entanto, a ceitar a p r onúncia fra!~cesa original,. enquanto i10 canto q~ie aparece na .músic~, mesmo da eçliÇi\o l~tjna de V igrio1! , fica-se .ein dú vida sôb1;e a p_ronúncia,
pois al~in-cl~ sei· escrito de .m odo. di ve~:so, c~n10 8e Iiota l).a pa ~
lavr;i he111·á qu e passà a ~'heura", foi escrito por um alemão.
COTI10 bem ~e ~vê pe la. inçlicação p_oRta na, p rimeira mús ica al)G·
tada n a ediçã o de Gaffarel, ohde se vêem às J)alavras : Der

Wilden Oesiing-·.
E ' cu rioso, no entanto, que son'â ncias con1 Aihêi , e i~ahá .
he i.a, .na g rafia original da anot a dora Doris lVIa rinho Rêgo.
ex istam apar entemente nas obser vações ele Leri , sob as forrnas g·ráfica s próxin1as : ay ~e, h eyray r e, heyr á .
. i\liás . Ga ffare l, o co1ne11tador de L eri, r efer e a difusão de
ta is cer in1ônia·s no interior. e sua per sistência, n1es1no n a épota das observações .de D'Obig ny que relata urna ·da s f estas a
que ass istiu, entoa11do-se hinos con1 estribilhos ª t a l qual ll<~
época de L e l'i ., .

0 ·1·f.ras beb1'da s .d o.<3 P ancarú. :

'

Além do "' Aj ncá" há a i11da a " Quixiba ., e o "Caj uá". i\ pri1neira con1põe-se . de uma sus pensão ele a n1ilo de inandioca ein
Agua, r e unindo-se tudo ao "Atinan " e bebendo-se sen1 deixnr
f ern1en tar ( a ) . O " C'ajtiá " é o vinho de cajú f ermentado em.·
potes g randes. ch amados "Aribé", segundo inforn1.a ção do ín··
dio Pi tuna ou J oão Moreno, un1 indivíduo inteligente e sin1pá-,
t ico, det entor de um bom vocabulá rio da língua geral, que ê!e
}Jãr ecc que r er introduzir e11tre seus ir1nã.os de raça quasi in teir a me·n te desp oj ados· do idioma orig inal, qne l)l'esumivelme n ..
t e não foi tupi de i)rimeira ôríg·em .
O ve lho Ser afin1 d isse-nos que nu11ca a ssistiu à elaboraçã n
de qua lquer bebida f ermentada . de n1andioca , por én1 que se r ecorda de ter ouv ido, quando m enino, r ef er ência de uma c-er vej a f eita pelos a n t igos, de mandioca p uba .
Também obtivemos 111a t eria l valioRo g raça1-3 aos informes àf..
índ ia lVIa ria P edro, que nos descreveu as beberragens utiliza da~ pelos Pancar'ú bem como os se us a nti gos cânt icos religi.o- .
sos . U m a das bebidas descritas é a " A t ina n'', já r eferida ; â ·
qual se incor pora, às vezes, o fru to do umbú (S1Jo1i dic1,.s titb e-.
rosa) , sem esp erar no entanto, p ela f ermen tação .

\

..

At1nan é inanipuê:·a cosid a e espu n1adá . (Info.rrnação da ln.ctla.

(a ) -

.

.

.

..

•

r l a Pedr o ) .

•

/

•

~la ·

•

•
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l' isita aos F'1tlniô de Ágitas-Belas:
Chegamos à aldeia dos F u lnió no dia 29, estando a tribo
1·eunida no f inal da festa do Oitricurí razão por que sórnente
por uma concessão especial consegt1imos entrar em contacto
t.:on1 aqüêles r epresentantes de uma cultura que infelizmente
Yai desaparecendo sem que tenha merecido até hoje um estudo sério e bem orie11tado, principal1nente sôbre o seu r1atri1nônio linguístico, verdadeiro tesouro que êles tão ben1 têrn
~abido conservar.
, O chefe da tribu recebeu·-nos co1n un1 discurso em "Ia tê'',
que soou aos nossos ouvidos como um apêlo heróico ao desen\·olvimento sempre mais amplo da adn1irável obra de Rondon
que tantos ben~fícios vem trazendo às comunidades indígenas de nossa terra, num sentido definido pelas palavras tão
sublimemente america11as· e indígenas de Lazaro Cardenas, en1
seu discurso de Patzcuaro:
1

.

.
•

•

1

·' 'fodo· regimen que aspire alia verdadera democracia, debe
considerar la utilizació11 de las virtudes de las razas indígenas y la elin1inación de los vicios e lacras impuestos por lo.s
sistemas opresores com un f actor esencial para la r ealización
del progresso c0lectivo. En tanto contingentes humanos · de.sfJoseídos de las tierras de sus mayores, de sus derechos de
hombres y de ciudadanos y se les siga tratando como bestias
y como n1aquina8, no puede considerarse que la igualdade y la
j usticia imperen en América". ( 5)
Acerca das bebidas · dos Fiilriiô, como era de esperar, i1ão conseguimos material importante em ,,irtude da desconfiança que êles parece1n nutrir em relação às perguntas que possuan1 qualquer ligação co1n os seus cultos . Contudo, conseguimos do índio Manuel Sarapó, o Cacique, a descrição do "vinho
<la Jurema ", que êles chaman1 <le "cotcha-lhá", e que é em tu do semelhante ao dos "Pancarú ", inclusive nas práticas accessórias do cruzame11to do cachimbo e inaracá. Tan1bén1, 110;::
informou que os antepassados usavam vinhos de cascas de out ras ár vores, tais como~ o bâlsamo, baraunas, arueira, sempre
pelo processo de infusão, porém, que o bâlsamo só era utiliZH··
do coino remédio.
Não ten1 conhecimento de bebidas feitas de ma11dioca nen1
de cajú. Fazen1 un1 11idro-1nel utilizando o cortiço inteiro pi lado de abelha Cupira, que é depois diluído em água e coad'J .
..·Aliás, a ·utilização da JUr€ma e das cascas das árvores acima n1encionadas, parece ter sido prática geral ent,re as popu.•
•

•

I

•

•
,
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lacões
do sertão do Nordeste, Carirí e Gê, pois conseguimos
"'
obter de índios " Chucurú " da Serra de Orobá, idênticas inf ormações sôbre prepa ração das bebidas.
Ut ilizam êles a " Veuêlta" que correspo11de ao " Aj ucá " .do3
P an carli e ao "Cotcha-ll1á " dos " Fulniô", isto . é, o "vinho da
Jur ema" a que se j unt a, por fim, o n1el de abelha .
Outra bebida "Chucurú" é o "Gedoê dos Gentios " feita de
bii lsamo, Cabra iba ou " Gedoê", cuja8 cascas são postas em
ág·ua em pa nela de barro, onde se deixam de infusão três dias,
coandc,..se e junta ndo.-se mel d·e abelha Uru·çú ou Mandassaia .
Verifica-se assim, que os "Chucurú '' completam sen1pre suas
infusões con1 ad_ição de mel, o que lhes permite a obtenção de
un1 ferr~1entado alcoólico, fato desconh ecido entre os P an,carft .

•
•
•

•

As nossas obs e1·vaç9es sôbre o Aj ucá , baseadas ita~ descr i·
ções dos ef eitos decorrentes de s ua ingest ão pelos Panca1·ú.,
convencer an1--nos da existência de f enôrhenos " mentais de natureza tóxica, agindo a " J uren1a " COI110 um euforístico".
A.liás, essa propriedade é comum a outros produtos vegetais
de efeitos m uito sin1ilares, tais como o hashich, a maco11ha-, o
peyote, etc. , j á 'bem estudados por vários investigadores '·'·.
(René Ribeiro) .
· A ação da Jure111a é por demai~ co a hecid~i e abundante· a
sua literatura , sendo interessa11te verificar que a lgT111s autores
tratando das virtudes medicina is da planta citam sempre ;;oe ..
ferê ncias do seu en1prêgo pelos sertanej os, q ue são os descendent es dos Carirí e Gê.
•
(~apanema, citado por Can1in hoá, r efer e-se às pr opriedades
alucinatórias da Jur e1na, dizendo que os pagés informam que
ela t r az " sonhos f antásticos e agr adáveis " . (6)

l\ilelo lVIor ais, un1 a lagoano ilust r e ,assin1 a descreve em 1881 :
...

•

.. J ur ema (Mi1nosci fu1 ·e·m a) -

~<irvore

de mediana g r a ndt!•
za, que \reget a em t errenos fra.cos e sêcos" .
" Os sertanejos curam o ca11saço, e a caquexia , com a casca
dcôta. á r vore " .
•' o s índios extraen1 da Jurema certa espécie de vinho que
ernbriaga, com transporte delicioso. I)ara êste fhn, tiram ü
L~asca, põem de infusão por 24 horas, coa n1 depois a infusão,
aj unt an1~lh.e inel de abelhas, para corrigir o gosto adstringen~
te dessa en1br iagante bel?ida, e guarda1n-na.: para uso" . (7)
'

,,

•

•

'

•
•

•

•

•
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Mais· ampla é a notificação de Arruda Câmara, enumera.n do
~ls diversas espécies:

JJ1irnosa jurerna alb a -

· "J urema branca -

•

•

Arbusto de por ..
te mediano. Cr esce nas vizinhanças do litoral, conhecido por
tal non1e, talvez, em tôdo o país".
..
''Tem os caules escuros, arrnados d·e rígidos espinhos. ~>\. f)
fôlhas,' são compostas de folioJos n1ivdos ....i\s flôres são bran cas, aglon1eradas en1 capítulo glo.o oso. Os frutos são en1pe11...
cados; êles representam vágens, f armando espiral, como sacurôlhas . As sement es são poucas. E' também conhecida nesse3 lugares do Sul por Jurema-Jeren1a. A madeir a é e1npregada nas construções civis e navais''.
·
"Propriedades n1édicas - As cascas extraídas desta árvore
8áo amargas e adstringentes, e aplica-se con10 narcótico".
" Jurema marginada - Mi1nosa .b urgonia - · A itbel - Fan1.
L eg·um - Árvore do Norte, cuja casca é acre e adstringente ;
en1prega-se o seu suco, misturado com fuligem ou picuma1n
de chaminé, par a n1arcar roupa ·e tingir madeira" .
" Jurem.a preta - ..r1cacia .f1,1;renia, l.Vlart .- - Fan1. IJeg·un1 -I•;sta jurema é só das caatingas ou dos sertões . Ela é sen1elhante à espécie descrita. E' esta grande planta, de que os
caboclos faziam a beberragem, com que dizem êles, se encaP .
tam e se transportam ao céu. Entret~nto, é bem medicinal ;
asseverou-11os um sertanej o a sua eficácia, para extirpar o~
cancros, só com a e11tre-casca, l:J.Sada en1 cn1plastro. Nada po.
den1os ass.e gurar" . (8)
A índia Maria P edro, quando de nossa visita aos " Pancê.~
rú '', r eferindo-se à ação milag rosa da J urema, afirn1ou: ;; O .
vinho de "Ajucá" faz ver n1uita coisa bonita mandada por
Deus" .
.
I.ieva.ndo en1 lir1ha de conta a rapidez e a imperfeição da obtenção do macera to, seria de contar com um poderoso prin.
cípio ativo, capaz de provocar fenômenos sensíveis e in1por tantes. Antes mesm o que nos fôsse dada a opor t unidade de
ver e apreciar o significado que aquela árvore t em para a cultura· das populações i11dí.ge11as do Sertão, como centro de sen
cerimonial mágico, religioso, - conheciam.os qua11to é difundido no Bras il o seu emprego nas práticas religiosas dos "cat im bós". Os próprios designativos "Jure1na de Cabôclo", " Ju- ,
r en1a de l\!Iestre Carlos", .denunciam a orígem e o en1prego q1:e
dela
. . fazem.
.As invocações dos catimboseiros de Pernan1buco repetern
amiude a _palavra m~gica .
•

•
•

•

\

•

•

Arquivos do 1. P. A..

Esta intromissão da Jurema nas práticlis mágico-relig·iosas
de outras culturas toma um aspecto característico no· "Ca:nctomblé de Caboclo", un1 rito afro-an1erínclio exist ente na
Bahia.
Segundo Manuel Querino (9), " em certas épocas de festejo'-~
dedicados ao "Santo", as refeições constam de peixe ou dr.i
aves e animais de caça; as ervas são de estimável valor.,.
"As abóboras cosidas com a casca de mistura com feijão e
rnel de abelhas constituem os manjares preferidos".
"O azeite de dendê ou de cheiro nf\o é admitido no condi.n1ento das iguarias". .
A inclusão do mel de abelha, Juren1a e da caça, ben1 conto
a exclt;são de dendê da Gui11é à diéta, demonstram a podero~P-.
influência indígena no candomblé de Cabôclo.
Pelos seus efeitos narcóticos e alucinatórios eYiclentes, cêd,1
tomou a J urema um lugar proeminente mesmo nos cultos eh"
n1ais pura índole africana. (10)
Mais copipletas e interessantes são as referências que Ar·tur Ramos faz do sí11cretismo religioso caracterizado 110 · "Ca11 ·
domblé de Cabôclo" (Bahia), ou na "linha d·e Cabôclo" (Ri.o
de Janeiro) . ( 11)
A n1itologia ameríndia logrou un1a ei1orme influência no
litoral, surgindo ao lado da Jurema outras entidades místicas
indígenas, como a "Caipora" a julgar pelo que Artur Ramos
colheu em uma macumba negra :

•

.

Caipoi chegou i1este reinado
Caipoi do mundo inteiro
E' meu Caipoi
E' .minha J urema
l\1inha J urema mei (bis )
Mei Caipoi da lida. (12)

•

•

•

: · A fitolatria dos índios do Nordeste pa.rece que foi pouco.
extensa, sendo no caso das J uremas resultante dos seus incon-·
testáveis efeitos fisiológicos . Isto quer dizer que só se tornou
árvore sagrada quando se as indentificaram como meio de
transporte delicioso .
·
Mais dilatada parece ter sido a fitolatria africana pura .
Alí, a árvore "ou era verdadeiro fetiche . animado ou ao con..:.
trário representava simplesmente a morada ou o altar de ·um
Santo". (13)
··
Neste caso estava em primeiro lugar a Gameleira (Ficv,s
Sp) o Irôco das populações negras da Bahia, objeto de veneração fervorosa, como planta Deus . Entre os · afrfcanos, .Nina

•

•

•

•
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R'o drigues encontrou casos de ár vore-fetiche q ue par ecem pos ·
s·u ir impor tâ11cia apenas ocasional, isto é, em que seu sig11íf icado r el ig ioso surgiu de cir cunst â11cias l)Uramente locais, fig ura11do ger a lme11te como alt ares. E > o caso de uma U mbaú·
ba que ser via e1n ca11domblé pa r a o::; sacrifícios de pássaros a
Saponam . (14)

O "·vin}io da Jilreni a" e os in.dí.qenas do N orcleste :

•

•

A palavra Juren1a trái a or ígern t upí e er a aplicad a a e:S··
pécies r epresenta ntes dos dois gê11er os Mirnosa e Py thecolobium da família das .~Jiniosaceas . Era designativo de es pi 11heiro (iú-espinho). Segundo Oliveira Chi11a signif icaria espi11ho s uculento . Nossa opinião, no enta11to, é de que Jur ê1n a provém de (iucema " (iú-espinho, cerna-partícula que Í!ldica agrupan1ento, ser\rindo par a fo rn1ar os substantivos co h~ 
tivos). A transformação de " iucema" e1n " iurema '' obed~ceu
a uma ír1dole eufónica tão forte na língua tupi, cooforme ven1os em formas semelhantes, tais como " cemirer a" que passou a "remirera" (resto) , " cetama " a " r eta ma " (pát ria) <~
até mesmo a "rama". (15)
Nós vimos como os Panca 'rc~ possuém un1a pala vr a diferente para a Jurema: " Ajucá", que lem bra cer tos f onemas
t upís.
Entre. os "Ji..,ulniô ", u1n g rupo mais infei1so às influências
extern·a s, també1n a J uren1a par ece corespo11dent e a. um monossilabo "lê" ou "lhâ". Assim " cotcl1a" é. vinho; cachaça,
enquanto " cot cha-lhâ " é vinho de Juren1a. A "Veuêka " do~
"Carirí chucurú " é out r o exen1plo .
Segundo o que i1os f oi d ado obser var entr e os potig uar da
Baía da Traição, houve entr e êles a p r ática do "vinl10 d a Jurema ", f ato en1 concordâ.ncia com u1na obser vação de Koster, relatando sua estadia em Jag uaribe, rio que atravessa
l\tlaria-:F 'arinha, um povoado ao norte de Oli11da.

Eis a sua i nformacão :
~

"Conver sa11d o uri1 dia con1 pessôas de condiç.ã o nlais eleva da~ ouví por a caso citar a lg uns índios que cont i11uavam a observar os seus costumes r elig iosos . U111 engenho próximo dü
meu era ocupado por un1a f am ília de pardos muito unidos con1
vários índios, embora nã,o co11tasse entre seus membros um
só indivíduo daquela cast a. Quando os chef es das diferentes
.fan1ílias se · a usentavam as moças reuniam-se para bri11car .
•

•
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Certo dia un1a jovem índia levou uma con1panheira até a cl1oupana em que moravam os pais. Esta, curiosa como uma moça inesmo, interrogou a índia acerca de umas cabaças que viu
dependuradas na pa'r ede e a índia parecendo assustada disse:
"não olhe para êsse lado; aquilo são "maracás ", que meu pai
e minha mãe guardam sen1pre no baú, n1as de que hoje se esqueceram"; apesar dêste pedido, a moça pegou nun1a das cabaças e bala11çou-a, notando que conti11ha seixos, bem .como tôdas ti11han1 azelhas ~ um molhe de cabelos na parte superior,
sendo além disso extraordinariamente polidas e a cousa ficou
nisso. Pouco · tempo depois diversas mulatinhas resolveram
espreitar os índios, que, sabiam, costumavam da11sar muitas
vezes nas cl1oupanas a portas fechadas, o. que além de ser fóra
de uso, era sobretudo incômodo, por que tal exercício é ma is
agradável ao ar livre. Depressa tiveran1 ocasião de 'observa_;:
uma das reuniões clandestinas .· As cabanas eram con$truidas
de palha de coqueiros, e as meninas abriram nelas uma brechâ pela qual podiam ver o que se passava no interior. U1n
enorme vaso de barro estava colocado no centro da cabana e
os assistentes, 1nachos e f en1e.as dansavam ao redor. De quando em qua11do passavam o cachimbo uns aos outros. Ot1viram
uma indiazinha contando a outra que un1a noite ma11davam-na
dormir à casa do vizinho porque o pai e a mãe tinham de beber a "J urema". Esta bebida, dizem, é extraída de uma. hcrva n1ui "Comum, porém nunca pude resolver um índio a mostrar.:m'a e quando um indivíduo dessa raça me afirmava não
cónhecê-la, o seu a.r des1nentia-lhe as palavras". · (16)
•
. E' ae presumir que os índios observados J)Or Koster e .q ue
. permaneciam ao norte de Olinda antes de 1894, fôssem tupls,
devendo·-se ter presente qt1e era frequente durante o período
da colonização a afluência de "Tapuias" do Sertão a Olinda e
Recife, forçados pelas sêcas, conforme nos relata Cardim e o
próprio Nieuhof.

•

•

Disve1·::;ão geográfica da Jure1n.a :
Os resultados de nossas pesquisas sôbre a difusão do "vinho
da Jurema", são até agora escassos, comportando porisso,
com a descoberta de informes posteriores a esta comu11icação,
notas complementares ou mesmo retifica·ções que teremos prazer em publicar tão cedo nos convençamos de sua necessidade.
De inicio julgámos, pelas características dos vegetais estudados, portadores de alcaloides do grupo isolado, que o "vinb,n
<ia Jurema" tivesse orígem i10 Nordeste.

•

1
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São aH Juren1as plantas xerofilas das caâtingas. Lutzel . burgh aponta-a i10 inicroc1ima ela Serra do Araripe ,parte les.t e ( il!imosa hostilis) . ( 17)
.
Ao · Nordest e da Paraíba entre Cajazeiras, Sousa, Pon1bal t;
Patos refere Juren1as espinhosas, não apontando a espécie
inerme, Jlr!. ·verr1,1co8a.
·
Também encontrou-as na região do Seridó ao redor dé · Picuí. (18)
.
Não ·é diferente a observação de Mel9 l\1orais quando diz
.que · as Juremas vegetan1 em terrenos fracos e sêcos . . (19)
Mais categórica é a autorizada opinião de Lofgren em sua~
" Notas Botânicas" afirma11do que "a flora típica permanente
das caatingas se limita praticamente às Juremas". (20)
O têrmo "caatinga" (n1ata clara) abrange, con10 esclarece
~ildegardo de Noronha, (21) "associações ou forn1ações lP11li.osas dos terrenos sêcos, perde11do as fôlhas no estio, te11do
ou não Cactaceas, Bromeliaceas e . outras plantas xerofilas "..
"A caati11ga típica é representada J)Or floresta de peque11a:";
{1rvores tortuosas, entremeiadas de es1)inheiros, cardos e graYatás".
· E' na "Caatinga baixa" da classificação dos sertanejos qut~
as min1osoideas, as cesalpi11oideas e euforbiaceas adquirem uni
desenvolvimento de verdadeira preponderância. (22)
En1 viage11s de observação })elos sertões do Nordeste tiven10:;;
opoi;tunidade pe constatar o acerto da classificação de Lutzelbu1~gh, pri11cipalmente 110 que se refere ao tipo "cinto-mimoso
do Piauí Central i11cluso na classe das caati11gas arbustivas".
Em excursão recente ao Sertão dQ Piauí logramos penetral',
apesar de ausência de estradas ,· na região situada entre a Vila
de Si111ões e o rio Boa E s1)erança, onde percorren1os um território em que havia un1a absoluta preponderâ11cia da e.spéeie
botânica por nós estudada ao lado de outras menos frequen tes mas do me:;mo g·ênero Miniosa.
·
·
Curiosa1nente, a.quêle trecho foi, a julgar pela toponi1nia, a
pátria dos Carirí Jaicós. ( 23)
E' evidente pois, que as espécies vegetais que no Bras il form~m o g·rupo vulgar das Juremas , e em que se incluem, pelo
rrienos o~;" dois gêneros, l.liimosa e Pythecolobiuni são pai·te - jl1tegra11te da flora xerofila do sertão N'Ordestino.
·
E', no entanto, bastante an1pla a dispersão de algumas es.:
pécies des ignadas vulgar111ente por Juremas. Sendo Jure11ia
Ünl ·Vocábulo aparentemente tupÍ, designativo de Unl vegetal
epínescente, justifica-se a sua enorn1e dispersão Jito:r:ânea. -~ ,
Contudo ,os primeiros observadores dos i1ossos tupís, de Staden a Gabriel Soares, e mesmo os holandêses como ~[arcgraf e
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Nieuhof, deixam d e fazer mE:nçào do "vinho da Jurema", apesar dos con1entários valiosos que souberam fazer de outras
práticas daquêle povo, como o preparo do "cauim".
Rabbi ·apesar de fa1niliarizado com os "1'apuias') (Carirí ~
Gê) tão pouco nos dá qualquer informe sôbre o citado vinho .
Herckma11, contudo, fala-no~ de "uma certa raizinha dt.
grossura de palha e un1 pé ele cor11prim~r1to ", que "os índio:i
entregam às mulheres para a 1nastig·ar8n1, elas para isso se
reunem, e, sendo a raiz bera inastig·ada, fazE!m uma bebe:trag·em que chamam "cau,vau" crCl sua lir1gua, com a qual êle.:;
se podem embebedar moderadamente ". (24)
E8ta informhcão deixa-11os em dúvida sôbre a identidade da
raiz. As dimensões apresentadas nada dizern, porque não ha ·
vian1 os i11díg·ena s de escolher as raízes mais gtossas e lenhosas da J urema para o trabalho de mastigação, preferindo-se
mesmo as mais tenras, "as raizinha.s de g·rossura de palha".
O designativo ta1nbém nada esclarece. E' evidente que não se
tratava ·de i11andioca, já conhecida de H er ckman .
De qualquer maneira, é a única ),"eferência que encontramos
acêrca de uma bebida carirí que não fôsse a conhecida cerveja
de amiJáceos comum aos tupis.
....
Parece, pois , que os tt<pís m ais detidamente estudados e por
l' n1 número maior de i11àivíduos de índole vária, ou não utiiizavam o "vi11ho da Jurema ", 11a é1)oca do descobrin1e11to, ou o
faziam muito esporadica1nente, não constituindo ·o seu uso un1
cerimonial obrigatório como o é air..da hoje para aquêle gru1>0
~

presumivelmente Gê-carirí, os Panccirú.
_
O problema etnobotânico d a Juren1a é inais ·dilatado e atraente. Ho uve tribus amazônicas que se servia 1n de tal bebid'"~'
utiiiza11do raizes de un1 veg·etal semelha11te às Jure1nas co-

•

muns do Nordeste.
'remos notícia dêste fato tão sugestivo às pesquisas dos etnólogos por intermédio de dois d ocumentos que se escreveran1
sôbre o Vale. Um dêles, reahnente valioso, é o do Vigário Geral do Rio N;e gro, padre Dr . J osé l\íonteiro de Noronha i10
seu "Roteiro da Viag·en1 da Cidade do Pará até a.s últin1as colônias do Sertão da Província", em 1788 .
Falando dos índios " ..;\manajós ", êle informa: "Os índios
da Nação Amanajoz têm o furo no beiço superior e o adornão
com um canudinho d elicado de pennas an1arellas , e azues, d8
que também uzão . nas orelhas, cujo furo é pequeno, e apertado, co1no o do beiço . Não são a n tropofag os, nem idolatras.
A sua religião f ne11htnna. H á porém entre elles "Pithões '',
ou feiticeiros que só o são no n ome, fingimento e errada per-

•

•
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suasão a quem consultão para predição dos sucessos futuros,
em que se interessão, e recorrem para a cura das suas enfer~
midades mais rebeldes. Nas cerimonias, ritos, bailes, ador··
nos de pennas na rusticidade e cóstumes, não dif eren1 da Provincia do Amazonas . l'Jas suas festividades nlaiores uzão os
que são mais babeis para a guerra da bebida que fazem d ~
raiz de certo páo chamado - Jurema - cuja virtude é nimiamente narcotica". (25)
Outra notícia sôbre o uso da Jurema é fornecida por Monteiro Baena em um trabalho de comentário sôbre a célebre
obra do jesuita João Daniel, "O Thesouro Descober to no Rio
Amazonas". São suas palavras: "Nas ditas f estas e dan.ças
fabricam vinhos de milho, raa.ndioca, macàcheira, raizes, fôlhas, ananazes e outras frutas, dos quais enchem as s uas iga çaba.s: e con1 alguns dêstes Qeberetes suj eitam-se a uma ". 0 luntária inação me11tal . De Payauarú e o "Paricá" usam os
j umas, passés. uaiu1)ÍS, barés, irij ús, catauixis, })Urús, 11as festas nomeadas "Parassé": e os j anu1nás, tamuanas, jaua11ás,
tupivás, achouarís; manaós, curutús, servem-se da Jurema pa ·
ra passar a ~oite navegando altos pelagos do somno, e do ipadú para gozar com ameno del-eitamento". (26)
Em consulta que fiz ao professor Carlos Estevão, acatada
autoridade em indianologia brasileira, tive oportunidade de saber que Monteiro Baena "não é a utor de confiança em matéria
de informações etnográficas" (27), dizendo-me também não
conhecer outro observador que relatasse fato semelhante.
Apesar disto, senti-me obrigado a levar minhas pesquisa::;
sôbre as mesmas tribus até aonde fôsse possível, justamente
porque dispunha de um dado qu-e não n1er ecia . suspeita, o in··
forme sôbre os Amanajó, de Noronha.
·
Segundo Pericot y Garcia (28) e Ehrenreicl1 (29) os "manaos" da confluência do rio Neg·ro e Amazonas são "Aruaques"
Também Bartolaso Ste11'a (30) classifica os 11ia11,ao entre o~
aruaques, enquanto Schuller inclui entre os Panos uma tribo
1nanahua ou 1nanao, informando ainda. que há rrianao aru2ques. (31)
A confusão criaàa pelos vários apelativos designando um
mesmo povo na regi5.o amazônica, traz, frequentemente, dif iculdades nos trabalhos de identificação. Os niarriao, por exemplo, são chamados, de acôrdo com as pesquisas de Monsenhor
. Pedro l\'.Iassa, pelos nomes de ll1clriáu, J.11ariaó, IJfanahó, Mano -

•

1

iu e, Manav i, M anagu,e, Ma1ioa e 1'11anah1l ci. (32)
Os Ani an ajó de Noronha são evidentemente uma tribu diferente dos Manaós de Baena . Em seu precioso Roteiro, Noro-

•
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nha i~forma à página 5 : "as nações mais conhecidas dos gen.
tios que há na parte oriental do rio Tocantins são: Apinagé;
Timbira; Agurujá; Copogé; A manajoz; Acarajá-Pitanga; P·u1'" ll'1"4; Pariacumucú; Joni; Curuá-meri1n; Curuáuaçu; Copêpoti. Tôdos os índios das r eferidas nações, a excepção das mulher es têm no beiço inferior entre a extremidade delle e a cova da barba um furo maior ou me11or, segundo a sua partictllar distinção, em que metem uma pedra d€ figura cilíndrica e
bem levigada".
"As orelhas que são rasgadas entre a cartilagerr1, e a extren1idade inferior con1 furo tão largo, que admite uma rodella.
da grandeza da palma, ou n1etacarpo de uma mão, com que fa.
zem mor1struoso, e horrív·el o seu aspecto" .
"Os índics da nação A rnanajoz têm o furo no beiço superior
e o adornão com un1 canudinho ~elicado de pennas amarelas, ~
azues, de que também uzão nas orelhas, cujo furo é 1)eque110
e apertado, como o do beiço".
A descrição oferecida por N oro11ha coincide, quanto à per. furação do lábio inferior, com o que Martius observou entre
os Gê Apon,igecran, e Caraús que observou nas ruas de Caxia..::>
do l\1aranhão. (33)
O caso da desfigu·ração corporal que aquêles índios exerciam, . perfura11do o lábio inferior e as orelhas, costu1ne verifi.
cado por Noronha entre tôdos com exceção dos A1nana.foz que
o faziam no lábio superior, é fato referido por Schmidt como
uma característica curiosa entre os elementos culturais s11l
america11os e desconhecidos no V-elho Mundo. (34)
Segundo o mesrno etnólogo, a perfuração do lábio inferi_o r é
processo utiliz~do "entre numerosas tribus de Botocu.dos e índios guaranís que adotava1n tal costume". Não alude Schmidt
à perfuração do lábio superior, i1em ao enfeite de penas encontradiços no grupo Caribe ( 35 ), e até certo ponto i1os B ororos, pelo que cu1npre investigar êste traço peculiar dos A 11io .•
•

rtaJ OZ.

•

•

Os B ororos usam perfuração ào septo nasal, incluindo ai
duas hastes de n1adeir a ornadas de penas . E' possível a uma
observação menos cuidadosa confundir-se o local da perfura·ção . (35)
Métraux na sua obra "La civilisation matérielle des trib11.;;
Tupiguarani" não refere a perfuração do lábio sup€rior entre os povos do g·rupo Tupí, citando, no entanto, Gabriel S::iar es de Sousa que assegura t er observado às vezes perfurações
no lábio supe_rior, para intromissão do batoque . (37)

•
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O ornam-ento de penas, segundo o etnologista fra ncês , 11ão se
fazia entre os Tupís por int r odução nas perfurações labiais e
sim, em a lgt111s casos
, n as orelh as .
•
Martius, no entanto, quando nos f ala dos M ariajôs ( rria.nlix ós) at ribui-lhes a orígem T upin ambá, sob r eserva, pelas noções ligeiras colhidas acêrca da lingua dos r ema11escentes que
encontrou em Vinhais (Maranhão) .
Gustavo Dodt, f a la11clo das tribus à n1argem do Gurupí, co.:.
loc.a os T irribé e A nianajé ou A raan.ajoz entre os 'f upis . (38)
Dib êle que a t r ibo mais numerosa é a dos Tim bé, "que n1or an1
das cabeceiras do Gurupí até a Barr a do Ur uaim e S€ est enderrt
de t1m lado até o Pindar é e do outro at é o Capim ". Mais adiante a ce11tua que " er1cravada no t er reno dest a tribu se acha a
dos A manajoz ou Manajoz".
Em suas observações sôbre ~s T inibira, T i 1nbé e Aman,aj oz.
afirma que " as diferenças nos costumes e n a lingt1a, salta1n
aos olhos, enquant o entre os Tirnbé e A man ajoz par ece 11aver
pouca dif er ença n os cost un1es " .
"Todavia, se d ist ing uem também estas duas tribus p ela fisionomia, devenqo-se notar principa lment e que a côr dos
Anianajé é ainda rnais clara que a dos Ti1nbé, que j á é muito

•
•

clara".
,
A julgar pelas observações de Dodt, os Timbé ou T embé
devem t er exercido uma poder osa influên.cia sôbre os Amanajoz, impondo-lhes os seus elen1entos culturais nitidan1ente Tupis. O vocabulário Te1nbé r ecolhido por Snethlage não deixa
dúvidas sôbre a natureza Tupí daqtiêle idioma ( ?9) e seri:i
difícil que os A mana,j oz menos 11umerosos e mais fr acos, 11ti.
hipótese de não pertencerem ao mesmo g r u po 1in.guístico, r esistirem à fôrça de aculturação que o povo Tup í-g uaraní sew.pre demonstrou possuir . Os .41nariaj oz t a mbém chamados
!.f a-n aie, A 1nclncijé, M anaioz ou a inda A rara1i deilara, seg undo
Métraux ( 40), isolado entre tribos Gê e Tu:pis, apesar dos elen1entos lingu'ísticos Tupis obser vados, apres'2ntam a spectos
cult urais (desfig uração corporal e enfeit es ca r a cterísticos )
gue deixam dúvidas sôbr e sua verdadeira orígem etn ológica.
Nest e ponto vale acentuar a s in1portantes invest igações de
Francis co de P aula Ribeiro no "Roteiro da Viagem às Fronteira~ da Capit ania do Mara nhão e da de Goiaz, no ano de 1815,
em ser viço de Sua l\tI . Fidelissima " .
Na nota I à página 62 do vol. X - 1.0 trimestre de 1848
da Rev. do Inst., informa : '~ Parte desta n açã.o A manajó oriunda dos desertos do P a r á e delles expulsada por outros indios
em o anno de 1760 sahiu em Pastos Bons na Fazenda Boa Vis~
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ta, pertencente ao velho André Cursino, (que ainda . me con .. ·
tou o niodo por que os recebera), e situada nas vertentes do
rio Alpecarut, que nesse tempo eram povoadas ". Não teve dif iculdade alg·uma em se reduzir ao estado das outras nações
do1nésticas da Capitania, situandO··Se a n1eia légua do lugar
matriz do dito distrito, aonde ainda habit am êsses mesmos pou..:
cos que lhes r estan1 t' .
"Numerosa então co1110 qualquer das suas compatriotas, e.
não ad ulterada n a qualidade, se fazia adrr1irável pela cor branca dos seus cor pos .extraordinariamente entre os selvage11s
an1erica11os, dos quais a qual e propria é aquella que. todos sabem". "Suas f eições eran1 contudo as n1esmas, cabellos grossos e olhos estreitamente rasgados" . ( 41)
As · tribos juremeiras que Baena referiu· foram estudadas
também por Noronha, que escreve à pág. 38 elo Roteiro: "Hu~
n1a legoa por Tefé acin1a está 'tuada na sua margem orien·
tal a Villa Ega l1abitada de índios das nações Sorimão, Uayu.pi, Coretií, Coeruria, Junia, l 1tpicuá, Tamuana, Aclíouari".
';; Em distância de duas legoa s e n1eias pelo rumo Poente 4.ª
de Noroeste, está na margem cccidental do rio Tefé o lugar
Nogueira povoado de índios das nações: Ambuá, ! unia, Y ana
ná, S yru, Uarupé., Catauixi e Mariaiana".
A' ·página 45: ·'ria margem austr al ào Japurá, da sua Bar .•
ra até as catadupas, desaguão pela ordem segui11te os Rios:
Acauaui, Maurapi", etc .
. ''Nos rios acima nomeados 11abitam os indios das nações Muruná, Cayuuiseria, P arictna, Yupiná, Tamuana", etc.
"Os da 11~ção T amita,1ia têm beiços i11teiramcnte i1egros. Os
da na·ção f} ep1tá, Coretú e Coeruria traze111 no. furo · do beiço
inf€rior uma chapa b1·anca · da grandeza de t1ma moeda de 10
r-.eis, feita ou de íouça branca e grossa que comprão ou de ·rezina de jutai".
·
Ai11da à página 49 êle diz : "as linguas são diferentes uma
com pronuncia a spera e outras suave".
·
. P ela exposição de Noronha verifica-se que as tribos Coretu,
Taniuan a e Achoitari habitavam na região às margens do rio
Tefé e11quanto os Y an.a1iá ficavam um l)OUCO mais a oeste, a
duas e n1eia léguas do Tefé, nas pr oximidades ·ao J uruá, outro afluente austral do An1azonas. Os T a,11iuaria se este11dian1
até .o J apurá ou Caquetá. A r egião er11 apreço é muito complexa sob o ponto de vista etnológico. Encontramos envolvendo e penetrando aquela área geográf ica os lt1 anao da conflu~
ência dos rios N eg·ro-Amazonas, os outros povos aruaques:
Pa.Ss.é, Pauichana, Juni, Ticu1ia., ao norte, oeste e nordeste;
e Puriná, Ja·maraa,dí, Piro ao sul e sµdo este. Enqua11to par.e.,.
4
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ce ter sido pequena a influê11cia caribe com os Peba ao osete
e Umaua ao norte, foi enorme. a importância dos Tupis corr~
os Cocama, Parintintin e Orriagua, em tôdos os quadrantes.
Também os Pano são alí r epr esentados pelos A rauna, Masoruna, Carianiare.s, enquanto os tucano eram representados
pelos Cueruna, '1,ucano e lahuna, Tariarta e outros.
.
Fóra dêstes grupos mais importantes encontram-se tribos
prin1itivas e isoladas, na classificação de Schmidt. Sãc, elas
os Mu,r a, Uitoto, Mac1t.
De qualquer modo, resta-nos caraeterizar as tribos que segundo Baena utilizavan1 a J urema . Rodolfo Sch~1ller ( 42) indica uma tribu aruaquc de nome U ainumá que bem pode ser
J anumá do comentador do "Tesouro Descoberto" . Êste povo ·
habitava à margem direita do J ap-urá, entre os Miranha e
os aruaques Passé.
Quanto aos Ja,1u,a.nás, soan1 ~orno Javanás também chamados
Jabahaná, J aba.ná, .Jabaana, Japuanam, Jabah.ane, Hiabauna,
Chapoana, um ran10 dos Baré que habitar am entre os rios. I11abú ·e Maraniá, misturados com os Curanao. ( 43)
Pericot y Garcia localisa (44) os aruaques Yabàana, no alto Pasimoní e no Marania, afluente da esquerda do rio Negro.
Os Curu..tú do Japurá e do afluente Marití-paraná são tuca~
nos.
Na descrição dos indígenas, Noronha separa os Coretú e Cureuna dos Tamoana. Os primeiros usavam o furo no lábio i11ferior e a introdução de un1a chapa de louça ou de resina de
jutaí, enquanto os segundo tinham os lábios inteiramente negros.
·
Há uma tribo tucano de nome Tania nas nascentes do Uaupé . Os tucano não usam geralmente a perfuração dos lábios,
nariz e orelhas, pelo que há possibilidade de que os Tamuana
sejam um ran10 dos Tcinia sinão mesmo um dos seus designa·
·
tivos.
Fica pois evidente que das seis tribos identificadas, sórne11te uma, a dos A manajoz do Tocantins, é pelo me11os tupiniz~
da, sendo aruaques os Manaos, Janumas, e Jaunanás, enquanto Bão tucanos os Curutús e, possivelmente, os Tamuanas.
Obser~ando-se do ponto de vista histórico e cultural, a re gião onde se situam as tribos juremeras de Baena, verfica ..
se que enquanto a dos Amanajoz de Noronha (Tocantins) é
relativamente homogênea (cultura primária) - o Japurá
aparece como domínio de uma grande interpenetração de três
círculos de cultura: primário, totemico-patrelinear (bastante
débil), e matrili11ear livre, muito forte na margen1 setentrional e débil na austral, segundo Schmidt.
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Admitindo, pois, o uso do " vinho da Jurema" na Ainazônia, .
resta--nos analisar as possibilidades de contacto entre as culturas gê-carirí do Nordest e e as populações do Tocantins e do
longínquo J apurá .
Deve-se de início, t er presente que ao me referir ao "vinho
da J urema " não t enho em vista discutir a questão da existê11ci.a no Amazonas das es1Jécies botânicas que estudamos no
Nordest e . N em tal f at o seria decisivo para considerar-se um
elen1ento cultural · da indole do que apreciamos.
O indíge11a conhecedor das espécies botânicas utilizáveis ao
preparo de sua bebida mág ica 11ão escolheria substituto na região onde existisse a JJ1imosa hosti lis ou Mimo sa verrucosa.
Outra seria a s ua atitude quando deslocado para o vale. Ali
êle, na falta das espécies adequadas, parece ter encontrado sucedâneo, cuja identificação deve ser tentada por outros pesquis.adores daquela região.. Carlos Estevão julga que a infor1nação de Baena resultou talvez de uma confusão dêsse auft>r
• entre
. Jure1na e Caapi, beberragem feita ·com o Banisteria caapi .

.

Eu, pelo contrá rio, dou mais importância à palavra jurema
con10 designativo de un1a bebida mágica, do que à utilização
de un1 determinado vegetal. Ist o equivale a dizer que o aparecimento do " vinho da Jurema" no An1azonas tem um signif icado histórico-cultural inco11testá vel.
Êste contacto entre os g rupos indígenas do N.ordeste e os
do Vale é evidenciado por i11termédio da informação de N,-Oronha que foi um excele11te obser vador. Seu trabalho data de
1768 enquanto os comentários de Baena são de · 1843. Curiosan1ente sabemos pelo t estemunho de Paula Ribeiro, em 1815,
que os A ma11,ajó chegaran1 a P ast os Bons 110 Rio Alpecarta,
em 1760, isto é, sómente oito anos antes de ser e1n vistos pór
Noronha.
·
Dizendo.,se procedentes do Pará, expulsos por outros povos,
a:quêles índios con1 caract eres a ntropológicos bem distintos dos
tupis e g·ê que os cerca van1 apresentavam contudo o fato s11i-préendente do uso da J urema: um elemento cultural nordestino.
·
Já vimos como a Jurema, apesar de não parecer proceder da
civilisação tupí, f oi contudo veiculada amplamente por aquele povo detentor de um idioma so11oro e de um noma9ismo incessante .
. O designativo encontrado entre os Amanajó mostra . ~ procedência tupí. Há duas possibilidades para a penetração do
vinho .da Jurema no vale amazônico.
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Sabemos que o povo tupí foi encontrado pelo colonizador
português, em fluxo migratório. A crença na descoberta da
"terra onde não se morre", levava aquêles ho1nens às terras
desconhecidas do Norte até às margens do Amazonas que não
ultrapassaran1 todavia, fletindo para o Oeste até às fraldt1s
dos Andes.
Nada sabemos qua11to à época e1n que surgiu a J urema no
vale, se foi e1n era histórica ou pré-cabralina. Sómente o aparecimento de velhos informes ainda n.ão compulsados poçlerú
elucidar esta questão.
Outra possibilidade que ei1contro é a de ter sdo tal bebida
levada para alí pelos indígenas nordestinos que acompanharam os luso-brasileiros na luta co11tra os f rancêses .
Em docun1ento precioso publicado i1os Anais da Biblioteca
Nacional, constante do "Relatôrio de Alexandre Moura sôbre
a expedição à ilha do lVIaranhão e expulsão dos Francêses ( 45) ,
1616", há o seguinte trecho: "Mandame V. Mgde. o i11forme
do estado em que acl1ei a conquista do maranhão qua11do a ella
fui por seu mandado, o como ficou. E o que lhe conv. para se
lhes haver de povoar cõ a brevidade .que importa a seu setviço".
"Parti' de Pernambuco a cinco de outt1bro de seiscentos e
quinze em hua armada de nove vellas, e nella melhor de seisce11tos soldados entre pagos e aventureiros" etc.
Vê~se assin1, que, se1n co11tar com expedições a11teriores, a
i11fluência cultural do indígena pernan1bucano deve ter sido
forte 11as terras do Maranhão sabido como era ponderoso o
emprego de aborígene;s nas lutas da colonização. Ainda mais
explícita é a relação de Sebastião Lucena de Azevedo, capitão
de Pará em 1647, pela qual se verifica a existência alí naquela
época de indígena.s de Pernambuco. Diz êle = "Por n1eus mo-dos
e intelige11cias tenho baixado a V. Mgde. setecemtas almas
de melhor gentio que tem toda esta América da nação topinamba, e sinquenta cazaes da nação pinaré e prometem os ditos topinambas decerem n1ais ci11co tantos n1ais, porém pedem me
socorro para sertos pasos que com facilidade ll1e empedem seu8
inimigos de outras nações a que chamam carajas eu lho tenho
prometido e os vou entretendo athe dar conta a V. Magde. como agora faço porque sem ordem expressa de V. Magde. o não
posso fazer nem o governador deste stado ma pode dar o que
sey dizer a V. Magde. he que convém muito ao aumento des,
ta comquista termos tambem gentio em 11ossa companhia porque he gente lial e vale11te e valem m&is coatro desta nação que
i11uitos de outra qualquer, entre elles ve1n alguns conhecidos
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meus de pernãobuco por cujo respeito os tenho avassalados ao
.:>erviço de V. Mg·de., de que te1n feito juramento'', etc. (46)
O indígena perna111bucano e do Nordeste, eabôclo juremeiro
carirí ou tupí, foi un1 elemento preponderante no trabalho de
aproximação elos europeus colonizadores com as tribos do Vale, pois no "J ournal de J an Bautista Syens, d' Amsterdan (de
Son voyage) à Moncurú en 1600", encontramos êste importante trecho: '"De là ( ca_bo Blanco) nous fímes route vers sudouest et sud-ouest.quart-sud~ une lieue, jusqu'á une riviere ou
il y avait marée morte a pleine nler" ...
A partir de la haute poi11te nous longeâmes le bord jusque
dans la riviere de Camucipe,, ...
··La plupart des sauvages de cet enàroit se sont rendus à
bord des deux chaloupes hollandaises et françaises pour être
t r.ansportés, à IVIaranhon" . . . ( 47)
H

As vias de acesso do ceremonial da Jurema e ª · utilização do
"vinho" entre as populações indígenas do Amazonas en1 épocas pre e post coloniais não são hipóteses inaceitáveis, principalmente se se medita sôbre o fato das rnigrações indígenas
e1n busca da "Terra onde não se morre ", algumas das quais
ocorridos historicamente.
A difusão de un1 elemento dionis·iaco de cultura como a ,Jt1rema teria de ser muito ampla, ultrapassando mesmo os limites g·eográficos da espécie botâ11ica, porque o cabôclo j.uremeiro não esqueceria jama.is os transportes deliciosos que urna
vez experi1nentou.. E em suas i1oites melancólicas, ao redor da
fogueira, êle havia de contar aos seus novos irmãos das terras-sen1-Jurerr1a, o que era a Jurema, - uma árvore sagrada
capaz de fazer ver "muita coisa bo11ita mandada por Deus" ...

Visita aos remariescen,tes Tupis da Baía da Traição
(Paraíba)

•

A necessidade de verificar a existê11cia do emprêgo da J urema entre os povos de orígen1 Tupí levou-nos a fazer uma
viagem até à Baía da Traição onde ainda existem desce11dentes dos antigos tupis, hoje sob os cuidados do Serviço de Proteção aos índios. Estivemos entre êles no dia 6 de fevereiro
de 1944, em companhia do coléga Pedro Corrêa de Oliveira.
Aquêles indígenas possuem muito pouco da cultura primi·· ·
tiva, desconhecendo por completo o idioma de orígem.

•
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Custou-nos obter informação sôbre o emprego da Jurema,
assunto sôbre o qual pareciam t e1ner informar. Sómente depois de longa palestra, convencendo-se t ôdos do carát er amistoso de nossa visita, resolveram falar.
Êst e r eceio acêrca da Jurema result a, sem dúvida de crueis
reminiscências da violenta repressão policial que se procedeu.
nos primeir os tempo~, talvez mais por intolerância religiosa,
do que pelo inter êsse que se pudesse den1onstrar, evitando-lhes
os perigos decorrentes da ingestão de um entorpecente.
Os " Cabôclos juren1eiros '' foram sempr~ perseg·uidos do inodo mais cruel, resultando dessa conduta dos ~lonizadores,
conservarem, até hoje, suas pr áticas em absoluto segredo. O
temor que conservam é ainda tão nítido que, i10 início de nossa palestra, o índio Pedro Ciríaco, sexagenário, negou conheDiante dist o, i1ós desviamos
cer o próprio nome " J ure1na
o assunto para o preparo das bebidas fermentadas em geral
encaminhando-o à medida que a confiança se fortalecia, gradativamente, para o "vi11ho de Jurema". E m dado momento, quando j á desesperava1nos de r esultado út il, a í11dia
Guilhermina, também sexagenária, declarou que no lugar Paus
Ji,erros, distante alguns
quilômetros da aldeia atual, eram
,
usadas antigamente libações da Jurema ao sorn de cânticos,
que ela, disse, esquecer a, descrevendo-nos contudo a elabora·
ção da inf usão, em tudo idêntica às já referidas pelas outras
tribos do Sertão.
Há nas t er ras habitadas por aquêles índios duas espécies
de J urema, branca e preta, esta ut ilizada para as festas religiosas. Colhemos r aizes e r amos com legumes de ambas as
espécies para a identificação química e botâ11ica. P elo que nos
informaran1, existem són1ente alguns exemplar es de "J urema
preta" na reg·ião em apreço, enqu~nto que a branca é abu11dante.

•

H.
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Orígem dos indígenas da Baía da Traição :

·

Acêrca da aldeia indígena existente na Baía da Traição,
em Paraíba, temos a opinião de J offlys de "que t ôdas as aldeias ao sul do Cabo Branco foram fundaaas por indígenas
tabajaras e disso dão ainda hoje t estemunho as vilas de Jp,coca e Alhandra e a povoação de Taquar a " .
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"Os potiguares por muitos anos aliados dos franeêses, estendiam-se da margem esquerda do Paraíba, aos confins da
Serra de lbiapaba, no Ceará n.
"Tinham aldeias nas ribanceiras do Mamanguape e Ca1na~
ratuba e nas praias da baía de Acajutibiró, núcleos que fo ·
ram oríg61n das atuais Tu'íamanguape e Vila da Traição". (48)
Nieul1of ta111bé111 nos i11for111a qi1e "cerca de duas pequenas
milhas ao 11orte do rio Mamanguape há uma baía que os por~
tuguêses chaman1 de Baía da Traição".
E mais adiante diz: os índios da Paraíba habitam cerca
de sete alàeiamentos, o maior dos quais se chama Pi11dauna,
que en11634, contava perto de 1.500 habitantes". (49)
.
A aldeia Pindauna é referida por Herckmanns (cf. XLI 258-9) como tendo sido o seu nome devido ao Potiguar que .
a fundou em Gramame.
H

Borges dos Reis localiza aquêles tupis na zona estudada C:o
seguinte modo: Potiguares entre Jaguaribe e Paraíba <lo Nor-·
te; 'rabajaras e Caetés, daí a S. Francisco. ( 50)
Co11tudo, no· precioso inanuscrito de Hessel Gerritsz, há u1n
documento . sob o título: '' Declaration de Gaspar Parao'upaba~
de Siara, agé de 50 ans, d' Andreus Francisco, de Siará, âgé
de 32 ans, de Pieter Poty, de la baie de Traiçaon, l'Antony
Guirawassanny, d' Antony Fra11cisco et Lannys Caspar,tous de
la baie Traição, un des quels de nation des Tygu.ars de la côte
septentrionale du Brésil ", N otée para le sieur Kilian · de Re··
senlaer le 20 JYiars de 1 a11 1628, à A1nsterdam".
.
'
Pelos indígenas que envolve, indígenas interessa.dos em dar
a mais fiel informação dos conhecimer1tos que tinham de sua
terra, êste documento teria ~ 111aior importância. Entre os inf orma11tes destaca-·se a figura de Pedro Potí, um potiguar célebre da baía da Traição .
·
Dizem êles : "Les gens de Phernan1buco, J arqusou, Tamaracá, Araruba et Guagana sont de Tabay.ars". "Oeux de Pariba
Rio Grande, Pindaguassu et Potiguars. Ceux de Monguangape des Tyguars. Les Tyguars vont habillés" .
"La baie de Traição a eté habilitée egalement par les Tyguars, nlais à present y d-emeurent les Tobayars".
"Les Tyg·uars demeurent au-dela de la baie de Traição et
(à) Copaba, Caalsaguasu, Guirau, Guire; ils sont amis de
Portugais". (51) ·
Nesta informação datando de época anterior às observações
de Nieuhof verifica-se que embora a Baía da Traição houvesse

•

•
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sido terra dos Tygilar, foi tomada depois pelos Tabajara, cujos descendentes são, prest1mivelmente os atuais ·ind~genas
que visitei .

Posição botânica da Jure1na preta :

••
A identificação da J urema usada pelos índios Pancarú foi

•

•

un1 dos problemas n1ais árduos que tivemos de enfrentar u0
desenvolvimento do presente trabalho.
Em excursões que -h ouvemos de realizar pelos ser tões pernambucanos, piauienses e cearenses, tivemos o cuidado de fazer iden.tificações e inquéritos sôbre as j uremas usadas pelos
j uremeiros, colhendo material para. as pesquisas químicas e
identificação botânica.
Em tais excursões, incluindo uma à Baía da Traição na
Paraíba, verifica1nos a existência de j urema.s pretas aculeadas
e inermes, an1bas possuidoras do mesmo alcaloide. Companheiro d·e uma dessas excursões, quiz o Dr. Dalmo de Oliveira
tratar dêsse apaixonante assunto, o que significou para nós
um valioso auxilio.
Damos em seguida a conclusão dos estudos do réferido botânico:

•
,

Recife, 26 de fevereiro de 1946. Prof . Oswaldo Gonçalvet;
de Lima:
· "Em complemento ao parecer que lhe fornecemos em iµarço
de 1944, apresentamos algo nlais. acerca da posição botânica
da "Jurema Preta" ou melhor das "J uremas Pretas" .
"Assim nos referimos porque se há dois anos consideravamos isso uma ousada suposição, agora podemos sem r eceio falar da existência de várias "Jure~as Pretas " ocupando di
versas espécies do género "Mimosa " . E speramos f uturamen~
te ampliar nossos estudos a r espeito, verificando o que há de
verdade sôbre "J urema Preta" fóra do gênero "Mimosa", con10 querem alguns. Aliás, quanto a pluralidade das espécies ·
do vegetal em apreço, temos o apoio de um testemu11ho valiosíssin10 sob qualquer aspecto, que é o do Prof . Adolfo Ducke
em carta que possuímos".
"Já podemos adiantar que existem "J uremas Pretas " aculeadas e in,ermes, conforme descrição de vários autores e mat~rial em nossas mãos, procedente de Arcoverde e Bezerros
Crer11ambuco),. e Baía da Traição (Paraíba) .
1

•
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------- -----------------------------"Com elementos colhidos em Quixadá (C€ará), J. Huber
fez a descrição de uma i1ova espécie: Jl,.f,i1no.sq, nigra, indica11do o nome vulgar de "Jt1rema Preta". Cremos ser justo e lícito aceitar a 01)inião de tão abalisado botânico, e11tretanto, a.
citada descrição não coincide com os característicos do material pr ocedente de Arcoverde e utilizado nas presentes pesquisas . Devido ao exposto é que julgamos haver mais de uma
"J urema Preta" e opinamos ser a espécie cujo material foi
por nós examinado, lVII MOSA I-IOSTILIS Benth (1875), Leguminosae-Mimosoidae, identificada con1 a descrição que se encontra na "Flora Brasiliensis" de Ivlartius (Vol. XV-Pars.
II-Pág. 359), e que para esclarecimento transcrevemos :

" Mimosa hostilis Benth. !4,ruticosa, puberula ( viscidula ?) ,
ac:ileis sparsis validis rectis; pinnis 4-6 j ugis, foliol.is multij ug·is puberulis parvis ; spicis cvlindraceis, floribus 4 meris 8
andris; legumine subsessili plano ·viscidulo pl uriarti~ulato .
Acacia hostilis Mart. Reise I. 555.
FRUTEX subarbor escens. RA1\1:U:L I. folia et inflorescentia
pube minuta ex viscidula sordido. STIPULA subulatae. ACULEI pauci e basi lata usque ad 5 li11. longi . PINN AE vix pollicares. FOLIOLA 1-1 1h lin. longa, obtusíssima, obliqua,
crassiuscula, puberula, costa tenuissima v. vix conspicua subcentrali. SPICARUl\1 d-efloratarum rhachis pubescens 2 pollicaris; spicas florentes breviores axilares videntur nec paniculatae. BRACTEAE parvae spatl1ulatae. CALYX · parvus
ininute 4-dentatus. COROLLA profunde 4-fide . STAMINA
corolla duplo longiora. LEGUMEN (nódum perfecte maturum) sessile v . breviter stipitatum, pollice paullo longius, 3
Jin. latum, viscido-puberulum, valvis membranaceis in art!culus 4-6 secedentibus .
I-IABITAT in inundatis Lagadisse ad flumen S. Franc. inter Salgado et Malhada provinciae l\lfinas Geraes et in silvis
Sincora provinciae Bahiensis; Martius".
Almejando que estas ligeiras notas lhe possam ser úteis,
continuamos ao seu inteiro dispor.
~-

(ass.) D alm,o Oliveira

o
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Durante a nossa visita ao aldeian1ente dos Partcar{l, no Brcj o dos Padres , em 29 de. 011tt1bro de · 1942, conseguimos que os
indígenas nos fornecessem raízes frescas da Jurema l1tilizada
en1 suas práticas religiosas.
·
. . No dia 30 à tarde, j á em Recife, tratán1os de estabilizar o
material pelo método de Bo11rquelot indicado para identificar
os heterósides. O extrato alcoólico, neutro, obtido foi distri buído em cristalizadores amplos para evapot ação à t emper a tura ambiente. O resídu o obtido aprese11tou·-s e como massa
an19rfa vern1efl10-queimada e transparente ein que se constatou a presença de . alca.J0ide .
De posse dêsse r esultado, resolvemos seguir o método de
Folkers e coalbora dores (52) que passamos a descre·ver:

O res íduo foi r ediss olvido em água acidulada por ácido elo~
rídrico até pH 1 . O ( ca), sendo submetido a repetidas extra. ções por éter de petróleo até· ausência de resíduo no dissolven.
te . Em s·eguida, procedeu-se a novas e repetida~ extrações

-
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com óxido de etila até à eliminação completa de s.ubstâ11cias ·
ácidas e neutras solúveis nos dissolventes orgânicos puros.
O líquido aquoso ácido foi alcalinizado com hidróxido de SÓ··
dio até ao pH 7 . 2 ( ca), e extrai do várias vezes por óxido de
etila. O dissolvente foi tratado por agitação com 'água disti.
lada três vezes e em i)arte evaporado ao ar ambiente apresentando um resíduo de aspecto resinoso que aparentemente se
modificava ao ar passando de incolor ao azt1lado, tornando-s<="
por fim, amarelo queimado.
Quando a evaporação era feita em vácuo o mes1no fe11ômene
se observava. Dissolvendo-se o resíduo em ácido clorídrico diluido, obteve-se uma solução apresentando as reações de precipitação dos alcaloides.
.
O líquido aquôso prin1itivo, quasi i1eutro, foi alcalinizado
novamente até pH 8. O ( ca), formando-se um abundante precipitado. Repetindo-se as extrações com éter sulfúrico, não
conseguimos resultados apreciáveis. Verificou~se que ·a um pH.
n1ais alto (próximo de 9. O), os grumos formados anterior .
mente, se redissolviam e que a solução obtida fornecia por novas extrações u1na nova mésse de resíduo alcalõidico de côr
vermelho vinho, sem apresc11ta r as modificações de côr observadas durante a evaporação do dissolvente, como da primeira
extração .
.
Soluções obtidas co1n êste segundo resíduo e1n ClH N / 2,
mostraram a côr rósea, exalando no ato um leve odor que fêz
lembrar o perfume das flôres das j uremas negi:as.
.
As duas porções de alcaloides, corresponde11tes às extrações
feitas respectivamente a valores pH 7 .1 e 9. O, foram postas
ein dessecadores e s ub111etidas a vácuo, ofereceram cristalização ao fim de três dias. O aspecto dos cristais e sua fúsibi-·
!idade não ofereceram diferença apreciável.
, Tratando-se, pois, aparenteme11te, de uma 'rnesma substân..
eia, ficou evidente que as r eações coloridas primitivamente
observadas na extração a 7 . O pode1n ter tido orígem ou na
ação de peróxidos do éte.r utilizado, ou então' de in1purezas
éter-solúveis que contan1i11aram -as primeiras porções extraí .
das.
No que diz respeito à extração eril pH 9. O é poss ível explicar
o fenômeno, tendo-se en1 consideração o fato de que o hiato
verificado desde a precipitação das substâncias a11fóteras até
à sua r edissolução decorreu simplesn1ente da conglutinação do
alcaloide pelos gru1nos . O fato de se conseguir uma nova més·se de alcaloide do mes1110 ponto de fusão anterior, só1ne.n te · a~
pois da redissolução dos grumos~ deixa perceber a natureza do
fenômen o.
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No decurso dessas primeiras tentativas observamos que o alcaloide obtido pelo método precedente era excessivamente hi groscópico e que o seu pont o de fusão era -indistinto, inician do-se debilmente a 41 ºC e arrastando-se, sem chegar à fusfio
clara, até depois de 43º e .
Diante dêsse fato, resolvemos deterrninar o seu solvente de
eleição, para estudo de um método que nos assegurasse as me.
Ihores condições de extração.
Utilizamos como dissolvente, nos ensáios, os seguintes líquidos: oxido de etila, clo-rof ormio, ligroína, xilol, quinoleina .
benzeno, e acetato de etila.
Foi verificado o fato interessante de ser o alcaloide muito
pouco solúvel em óxido de etila, o que não acontece com os
den1ais dissolventes, que atuam rápida e con1pletamente, com
exceção do xilol que apesar de dissolver ben1 o alcaloide deixou
sempre um resídtio de aspecto resinoide, o que o indicot1 como
seletivo.
Organizamos assim, um n1étodo de isolarr1ento da nigerinn
baseado na precipitação dos não-alcaloides pelo acet ato i1eutro
de chumbo, segundo o que já se ha,1 ia feito n a Argentina em
extratos de quebracho, t endo-o cm vista que a Jurcma possui
alta concentração de taninos .
O resíduo sêco proveniente da extração do material por alcool tartárico, é dissolvido ern água, e tratada a solução por
um excesso de acetato de cl1umbo. Filtra-se por sucção e lava-se três vezes com água quente. O líquido é tratado por
SH2 até saturação, separando-se do precipitado por filtraçã0
e lavagem.
Na solução ácida permanece o alcalóide e sómente em pequena média algu1nas impurezas neutras ou ácidas Iipo-solúveis. E stas são eliminadas por tratamentos repetidos en1 funil de decantação, com xilol recem-distilado, até à ausência de
resíduo neste último, quando então se alcaliniza a solução até
pll 7 . 8 e se extrai com novas porções de xilol puro. Os cristais obtidos pela evaporação do solvente, não ofeceram a higroscopicidade observada anteriormente que chegava a dificultar ag
operações de pesager.n.

•

Característicos físico-quí1nicos :

•

O alcaloide cristaliza em agulhas finas amareladas que es ·
curecem ao ar até ao vermelho queimado. Tôdas as tentati.
vas feitas para obter cristais r10 seio da massa de um dissolvente não surtiram efeito, mesmo empregando a técnica utilizada
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por Maurice Marie Javot e Robert Goutaril (53) na cristalização da corinanteína, e que consiste em dissolver uma porçf.o
da base no 1nínimo de alcool absoluto e adicionar, gota a gota.
água distilada até à opalescência persistente a frio e que desapareça por fraco aquecimer1to. A solução assim saturada é
posta e1n g eladeira durante uma noite .
Operando com os cloridratos e sulfatos 11ão obtivemos melhor êxito. Os cristais obtidos da base procederam sempre do
8eio do xarope aquoso .
A solubilidade em água do produto, proced€nte da extraç~o
pelo xilol, é pequena a frio, o que não impede que lhe comunique uma apreciável reação alcalina (cerca de 8.4).
A quente, a solubilidade em água é bastante apreciável, notando-se um agradável perfume de flôres . A solubilidade da
substância em soluções ácidas é muito alta, atingindo-se faciln1ente a concentração de xarope.
Alcalinizando-·se a solução do sal, f orma. se uma emulsão
abundante. E' marcante a resistência da nigerina à ação do
ncido sul~úrico a frio.
Pelo reativo de Erdmann obtem·se uma coloração verde-esrura fugaz que passa ao róseo-e, finalmente, ao pardo.
P elo reativo de Wensel, origi11a-·S€ uma coloração castanha
com desprendimento gasoso.
Pela diasotação de Ehrlich, observa-se uma coloração salmon
em meio
alcali110, incolor em meio ácido .
•
Em solução aquosa do cloridrato foram verificadas as reações comuns de precipitação tais como Bouchardat, Mayer,. elo ·
roplatínico e ácido pícrico.
Não se observou qualquer influência da nigerina sôbre a luz
polarizada .
Observações feitas sôbre o alcaloide submetido a uma série
de dissoluções em ácido clorídrico diluido e extrações por xilol,
demonstraram que seu })Onto de f usão não se alterava por tratamento de tal natureza e que se mantinha sempre em redor
de 45,8-46,8º e.
No alcaloide obtido por extração ao xilol, foi observada a
un1a maior velocidade de dissolucão no:-5 dissolventes comuns e
ausência de resíduo resinoso. Tan1bém foi constatada · u1l1,a.
inaior rapidez de cristalização e redução muito grande da deli·
quescência observada no produto extraido por éter.
Tentativas de fracio11amento por via cromatográfica segundo a t écnica de Giorgio l~enato Levi e Felici Castelli, para ps
alcaloides do ópio, não resultaran1 eficazes, levando-nos à con,·ic~iio de tratar-se realmente de un1 a espécie pura .
.>
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Das determinações da composição elementar e da .n1assa mo lelucar, resultou a seguinte fórmula da nigerina: C 13 Ho O N z.
E'. interessante observar a sua pobreza
r elativa de hidro.
gen10.
PercmiU:igem do alcaloide nas cascas da, raiz da
MIMOSA HOSTILIS:

Em extrações efetuadas sôbre cascas sêcas ao ar, usa11do o
método do xilol e acetato de chumbo, conseguimos verificar a
existência de 0,31 o/o .
·
•

Obser vações biológico,.s :

As primeiras observações com a nigeri11a .~ in anima vili "
foram feitas logo após ao primeiro isolame11to, isto aos primeiros dias d~ novembro de 1942. Injetamos hipodermicamente, em forma de cloridrato, 0,07 46 grs . do alcaloide basa,
em um rato de 170 grs. , macho.
Os fenômenos ocorridos foram descritos pelo nosso coléga
Pedro Corrêa Filho :

"Observado o animal 10 mi11utos após a injeção, verificouse que aprese11tav.a perturbações de equilíbrio, caracterizadas
por um agachamento sôbre o ventre e marcha de recúo. Ao
lado disso, manifestou-se ciapóse da cauda, das patas e narinas. ~stes fenômenos se agravaram continuamente, ao mesmo
tempo que surgiram horripilação, tremores, aceleração do
rítmo r espiratório. A. sensibilidade ao caloJ' foi constatada .
Quarenta minutos após a inj eção, s urgiram os primeiros aces ·
sos convulsivos clônicos com emissão de saliva . Tais acessos
se repetiram mais três vezes, com ulterior paralização dos
n1empros anteriores. Seguiu-se a paraliza.ção da pata poste..
rior direita e alguns nlinutos depois a da esquerda. Neste momento cessou a locomoção do animal que já não reagia à agressão. A agonia caracterizou-se por uma agravação súbita da
cianóse, por tremôres· do ve11tre, agitação dos membros, por
pausas respirfl.tórias sempre mais longas e por apreciável ar ·
ritmía cardíaca. A morte sobreveiu aos 70 niinut os . A observação dos olhos do animal mostrou desd-e o início, uma diminuição da coloração normal e do brilho, conservando-se o reflexo palpebral até 20 minutos antes da nlorte,,.
Os f enômenos acima -descritos foram observados por nós,
várias vezes, no decorrer de nossas pesquisas, verificando-se
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que em doses não letais se v·e rificavan1 atitudes que demons·~
travam , perturbações de equilíbrio e principalmente a marcha
t'n1 recuo.
Um de nós que cxpontaneamcnte ingeriu 0,040 grs. de nige.
rina, teve oportunidade de experimentar aeeleração do pulso
(90), sensação de exarcebação auditiva, náuseas ligeiras, si11tomas respiratórios ( dispnéi~ ligeira) .
Todos êstes f enômenos desa pareceram aos 45 minutos :

•

•

•
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'fhe author reports the observations he n1ade in October
1942 on a mag,ic <lrink named Ajucá or Jurema (a plant),
used by the remainder group of Pa11carú Indians, settled cu
the left border of the São Francisco River, in the State of Pernambuco (Brazil) .
He studies the ceremonial f east of the Ajucá, quoting also
the faithf ul description previously made by his compatriot
Estevão de Oliveira a11d adds to it the- results of his own re-·
searches in ethnologic field, including the use and preparation
of other drinks and songs of the Ajucá.
Besides bis researches concerning the importa11ce of Ajuca
drink as a11 element of culture of northearthern Brazilian ln··
dians, he points out its intro1nissior1 i11 the african rituais of
the negro populations of Brazil. With the botanic identifica -°'
tion of the J uren1a plant, he leads his investigations to its
geographic dispersion and its ethnobotanic \vorth.
The chief subject of his paper is the chemical research n1ade in Juren1a roots ,and the iso1ation of · an alcaloid, apparently causing the narcotic phenornena observed in Ajucâ drinkers.

,
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