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Visita ((,0 uldeú,nw¡¡.to dos P a'llcnní: 

TivemoR opo l'tunictade de ü,ital' os ínctios Pal1c~ní, em ex
cUI'sao efetuada flob os auspídos da Escola de Agronomia e 
Química de Pel'nambtlco, no período de 22 a :\0 de Outubro de 
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Chegámos a cidade de Jatobá (Itapuricil) na tarde do diA 
25, seguindo imec1iatam~nte para o lugar ,·.'Brejo-do~-Padrcs·'. 
onde fomos rccebiclos do modo mais cllvalheiresco pelos senho
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res D1' _ Du~tan ~1iranda. Inspettw Geral dos S-eni<;o3 de Pl'l!-'O
tedio nos flldio~ e o S~· .. Castelo Branco, Chefe do Scrví<;o Tlo'la 
reg.ían, os quais nos permitiram entrar em contado com O~06 
indígena:i, para colheita de mah~ria1 etnológico. 

A exiguidadc de temrJo condicionada pelo programa qUt!H~ 
n08 impuzemoi' no curto espü<;o d(~ urna iiem~1l1a. compreen-!i' 
delldo pe~qui:::n:.:. geológicas e estudo das jazidag de lenhito ¿~:e 
Jatobú, 110 \ule do S. Fl'lmcisco, náo 110S pennitiu assistir at;W 
cerimoniat (lo "Ajucá" descrito anteriorrnent.¿ e de modo fh'lt'¡ 
por Carlos Est<!vao de 01iveira. 

Foi-nos dado, no entanto, obs€rvar urna parte do rito qU~H~ 
é a preparlv;áo do "vinho da Jurema", em demonstrac;íi.o i~- .>· 
liada a efeitü pdo índio Serafim Joaquím dos Santos, eente-:!
nál'ió e chefe da tribu. 

Sua~ declara~·iies e técnica cmIJl'egada coincidcm com a d~,;· 
crieao dé Carlo~ Esleváo (1). que ussim reláta os; fatos que e 
ob;en-ou: 

.. Ol~tras festa~ a que assisií no "Bl"ejo dos Padres ", com·)O 
por exemplo o "Taré", resel'Vo·me 1Jara descl'eve-Ias no tra-
balho a qu<' j[¡ aludí. ~áo de¡;ejo, p0rém, mudar de aS5unLo.l. 
sem tra.tar de uma que se realiza <'ro meio da cuatinga, prind · . 
palmcnte a noite:. Quero me referir a festa da "jurema" e ~ 
do .. Ajucá". Sendo de carc\te¡' reservado, por ser es~encjal·
mente religio::;a, nem tódos os habitantef; da [(Ideia podem al 
ela comparecer. A instáncias millha:::, o velllo Serafim pron.. · 
tificou-se a realizar urna, de dia, consentincl0 que eu assistis::;¿ ~ 
a da. No di[1. marcado, muito cedo ainda, cm eompanhia ¿., ~ 
Bernardo e outro amigo, deixei o "EI'cjo" e, galgando a serra t 

dos "Cabados" fui ter a c~ga do ve]ho Serafim, Ero lá che- . 
gando, \'erifiquei que o chefe jú e3ta\'a no lugar em qUé a fes- 
ta , se ía realizar. Emdsla . (lis~o dirigi-m~ pa.rá onde ele! 
estava. indo encontrá~lo preparando o "Ajuc{¡ ". Esta é a be- . 
bida milagrosa feita com a raiz da ".Juwma" _ A:».sistí a tódo 
o ~eu preparo. Raspada a l'3i7., é a raspa lavada para elimi· 
na~ilo da terra que, porventura, nela t'steja agregada, sendo, 
em seguida. colocada sóbl'e urna pedra _ N esta é macerada, 
batendo-se·lhe, amiudadamente, com outra pedra. Quando :l 

maccra~ao está completa l bola ·ge tf¡da a mas.<;a dentro de um:\ 
vasilha COID água, onde a exprcme com as m;lOS a pessoa que 
a pr~para.. Poueo a poueo, n ágtlll se \'uí transformando !lU

ma calda \'ermelha e espumOAa, até fk:ar cm ponto de ser be
bida. Pronta para este fim, dela se elimina tóda n espume, 
íí¿anuo inteiramente limpa. Ao íieal' ne~se estado, o \'elh,) 
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~rtf¡m acendru un cachimbo tubular, feito de raiz de .. Ju
'~2.", é, colocando·o em sentido inveri>o, isto é, botando 0:\ 

~i(';¡ á parte ('m qUé se póe o fumo. soprou-o de encontro ao 
:;j¿o (!llC c¡;tava na vasilha néle fazendo com a fumu¡;a UJ11/'> 

!ir.vra em forma de cruz e um ponto cm cada uro dos angu' 
idormado$ pelos bra~os da fif,llnl. Logo que isso foi feíto, 
:m cauúclo, fílho do chefe. colocou a va~ilha no solo, sobr;~ 
,j~as fólhaB de "Urícul'í", que forma\'am uma espÉcie de cs
éa, Em seguida, tódo:'\ que alí :;e encontl'avam inclu~ivt~ 
:i::,$ n:lhas e reputadas "Cnntadeiras", ¡;¡entaram-i'c no th:íl) 
[ctmllndo uro círculo em redor da nlsilha. la comf'f{ar a festu. 
rn ~mbiente de l'<.>Jigioi'idade formara-s~ sob a aboba.da lla 
~dhagcm que nos abrigavu. De fisionomias contritag, c:dJt'· 
;a~ inclinadas para a frente e oIhos po::;tos na terra, os des
adC!ltcs das tl'ibus que se rClIlliram no "nl'~jo-do::;~Padres', 
i1~am ·me, naquele mOn1l.'nto a impressao de que a !amini! d(~ 
(h~n; bo da pseudo-civiJi1.R<;UO que 86bl'e eles distelldcmo3, em · 
c(,ra com quatro séculos de espeS:'\U1'3, é leve demais para t;U
(orar as ¡:;uai-; crcnc;as. Ah! Como é diíel'ente a etnologia que 
.'i aprellt¡~ lJaS malocas da qUt' se adquire através de estudo.5 
~2 gabinete e ,,)trines <le 1\IU;';~UR ( •.. :Ma3, nesta palestra nao 

ha l:'~pa~o pm'a divaga<;6~f.; _ E é preciso yoltar ao "Ajucá". 
Os (achimbo5, passando dp. mao cm máo, correram tóda a 1'0
.~a, Qt'ando voltaram aor, donos, lima das "Cantadeiras", to
¡ando o maracú, príncipiou a cantar. Era lUna invoca~ao a 
X'J!: ~:l Senhora, na qual se ~diá. paz e felicidadc para a al
deia. Depois, \'ieram as toadas pagás dirigidas ao "Eneanta
¿"s". De rez em quando, no decorrr.r da cantiga, ouvmm-se, 
~Qrém, os nomes ele Jesu~ Cristo, DeuR, l\Hie de Deus, N'p5~a 
Senhora, Padre Eterno, e as vezes, t.ambém, o nome do Padre! 
Ckero~' . 

I
"Em un1i1. das toadas, a "Cantadeiru", dirigindo-se a Nos-

1.t Senhora, agradeceu a minha {)l'esenc;:a na aldein e rogou pe
la minha felicidade. Enquant.o i~so, o caboc1o C/..ue colocara a 
n;si!hn sobre as fólhas, r~speitoso e sol ene, ia di:.itribuindo 
pelos uEmais a bebida mágica que transporta 05 individuos a 
mtilldos estranhos e lhe!'! permite entrar em contacto com al:! 
atma!) dos mOl'tos e e3píritos protetores·'.1 "AquéJe que recebia a vasilha, era com a máxima reverÉn·· 
ci1t que sor\'it\ algun~ goles do "Ajuc.á" . Ao chegar a vez da 
prbeira das "Cantadeiras", a velha Mada Pastora, esta le1 \':wtou-se, recebeu ¿¡ vasilha, el'gueu~se com as dua!'! maos sé.-

I
hre a cabc~, e, olha.ndo para o alto, recitou urna orac;:áo em 
YOZ baixa . Depols} smü-ando·se bebeu O "Aj ucú·'. Terminada 
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a distribui~ilo, o distribuidor, ajoelhando-se nas fólhas ' du 
HUricurí", sorveu, por sua vez, um pOlleo da bebida. O re::;to 
(oi colocado num buraco, preparado de propósito para aquele 
fim. Tódas essas cenas passaram-se ao som das cantigas e 
ao toque dos maracás. Quando uma "Cantadeira" cansava, a 
outra principiava. Os cachimbo., hora por outra, percorriam 
o círculo, passando de milo a milo e de boca a boca. Aa ter
minar, os homens e mulheres puzeram-se de pé. As .. Can tu
dei ras lt co'me~araln entao, com os maracás, a benzer tódos 0 >:1 

presentes, t..Ul a Unl, incluslve eu, sempre cantando: Maria 
Pastora, qU811do me benzeu, pediu a Deus por mlln e fez pre
ces pela minhu \'entura. A outra .. Cantadeira ", no ato de 
me benzer, fez tambénl a mesma cou~a dlrlginc.J.o-se, porem, ::t 

Nossa ::>enhora e cnamanclo·me "Caminhador das Aldelas" . 
l"rosseguincto, .Pa·~ tora manClQU cnamar e uenzeu a touos que 
se encontravam por perta e nao uveram pernussao para u:s
SlSUr ao .. AJuca" . 1'01' 11m, as aU,as despeulr~m-se, iazeu
uo protestos (le SOUUaneuaue ao ClleHL Al1¡;eS, pun::m, ue ll't:l:l 
cmoora, l\llarla .Pi:u$tora, ae pe UUl0UC10U um.u pl'ece a um uo:3 
~"JllrltOB prutetores ua aldela". 

Os cánticos de .. Aiucá" e do U'lnb-ú: 

o nosso illterolsse pela bebida do .. Aj ucá" surgiu da leitu
ra dos valiosos informes de t;arlos .l!:stevao, pOlS nao Livelllús 
(iúvida qUUllto a importancia dilsse elemento de cultura para 
as tentativas de esclarecimento do intrincado problema do íl!
dígena llordestino. Também, do ponto de vista químico, nau 
foi menor a nossa atel1(;iio ¡¡ fonte de pesquisas que a bebia .. 
oferecia, de modo que é perfdtamente compreensível que ti
vessemos o maior empenho em completar as observa~oes da
quele extraordinário etnologista. Nessa tarefa contamos COlll 

a compreellsao dos meus jovens discípulos e colégas que tu do 
fizeram para colher o maior acervo de dados, gra<;as principal
mente ao modo fraternal porque souberam tratar aqueles bon" 
indígenas. 

A india Maria Pedro; urna octogenária de al' maternal e 
urna das cantadeiras da tribu, ofereceu-se bondosamente parv. 
nos fazer ouvir as toadas do "ajucá" e da "Festa do Umbú". 
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Gra~as a colabora~áo das alunas J acirema Bandeira, Célia 

Salgado Medeiros e Doris Mal'Ínho Rego, logramos anotar os 

cinticos . Assim, conseguimos obter a toada cantada pelas mu

lheres durante as liba~óes de "ajucá": 

Meu jucazinho 
De onde yens 
Eu venho do mundo 
Do mundo eu venho 
Eu venho pintando 
Venho ramaiando 
Venho implorando 
Da casa do Senhor Mestr~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ai Senhor de Senzala 
Eihan, eihan, eihan, 
Eihiin, eiMn, eihan, etc. 

N"sta melopéia aparecem elementos negros, tais como .. ;:;". 

nhor Mestre" e "Senhor de Senzala", o que se justifica pero 

f,ilamente, sabendo·se que o "Brejo.-dos.Padres", foi um nú · 

eleo de aldeiamento de tribus sertanejas a que se .iuntaram na· 

turalmente escravos fugidos da regiiio costeira. . 

Na festa do Umbú as cantadeiras gemem toadas melancó

licas que terminam sempre por palavras "encantadas", seme

Ihantes as finais do canto do .. Ajucá", denunciando urna ín

dole indigena mais forte: 

Lá vem meu filhinho 
Da flór do umbú 
Da flór do cajú 
De todas as flóres 
Ai, do mundo 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

AiMi, anMi 
Heia, eíánbO 
Eiilhá, heia eianM 
Arrundá eiábO 

Lá vem meu filhinho 
Da abeia mestra 
Abeia papa·terra 
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Abeia uru~ú 
Ai mo~a branca 
Abeia do ferrao 
Abeia meleira 
Ai bicho branco 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Aihtii, anhei 
Heia, eianhO 
Eiáhá, heia eianhó 
Arrundá eiáhO. 

Um estribilho semelhante, provavelmente o mais antigo do
cumento musical tupí que possuimos, foi recolhido por Leri em 
1557. Trata-se de cántico cerimonial usado durante as "caui
nagens" pelos Tupin'ambás. 

Descrevendo a Uíesta do cauim '\ diz. Leri', "Essas cedmo
nias durara m cerca de duas horas e durante esse tempo os 
quinhentos ou seiscentos selvagens nao cessaram de dan~ar e 
cantar de um 'modo tao harmonioso qUi! ninguém diria náo 
conhecessem música". 

"Se, como diss€, no inicio dessa algazarra, me assusteiJ já 
agora me mantinha absorto em coro ouvindo os acordes dessa 
imensa multidao e sobretudo a cadencia e o estribilho repeti
do a cada copla: 

He, he ayre, heyrá. heyrayre, heyra, heyre, ueh (2). 

Ainda nos informa Leri: "Para terminar bateram com o 
pé direito no chilo com mais for~a e depois de cuspirem para 
frente, unanimemente, pronunciaram duas ou tres vezes com 
voz rauca: 

He, hyá, hyá, hyá". 

E' sempre difícil comparar fonemas grafados por dais ob
serv'ldores falando idiomas diferentes e tao separados no tem
po. Esta dificuldade se tem procurado solver por meio d" 
uma escritura fonética adequada. 

No próprio livro de Leri (tradu~áo da edi~o de Gaffal'~l) 
encontramos discordancias entTe as ',Jala vre,s do estribilhc, co
lhidas e anotadas no texto e as mesmas repetidas como cantt', 
na música. Diz, em note" Pe.ul Gaffarel, que "os canticos fa· 
ram anotados na edi~ilo latina de Bry". (3) 
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Devemos, no entanto, aceitar a pl'onúncia fraDcesa Orl!!'l
,~!, enquanto no canto que aparece na música, mesmo da edi· 
¡áo latina de Vignon, fica-se em dúvida sobre a pronúncia, 
pois além-<le ser escrito de modo diverso, como se nota na pa · 
larra hC1frá que passa a "heura", foi escrito por um alemao. 
como bem se vé pela indica.;ao posta na primeira música ano· 
lada na edi~ao de Gaffarel, onde se veem as palavras": Der
Wilden Gesang". 

E' crrio30, no entanto, que sonancias com Aihei, ei-ahá 
heia, na grafía original da anotadora Dorig Marinho Rego. 
existam aparentemente nas observa<;óes de Leri, sob as foro 
mas gráficas próximas: ayre,' heyrayre, heyrá. 

Aliás, Gaffarel, o comentador de Leri, refere a difusao de 
tai3 cerimonias no interior, e sua persistencia, mesmo na épo
ca das observa~óes de D'Obigny que relata urna das festas a 
que as~isti\\, entoando-se hinos com estribilhos "tal qual na 
época de Leri". 

Or.tras bebidas dos Panca1'Ú: 

Além do "Ajucá" há ainda a "Quixiba" e o "Cajuá". A pri
meira compee-se de urna suspensao de amilo de mandioca em 
água, reunindo-se tudo ao "Atinan" e bebendo·se sem deixar 
fermentar (a), O "Cajuá" é o vinho de cajú fermentado em 
potes grandes chamados "Aribé", segundo informa~áo do in
dio Pituna ou Joao Moreno, um individuo inteligente e simpá
tico, detentor de um bom vocabulál'io da Iingua geral, qt-e (l!e 
parece querer illtroduzir entre seus irmáos de ra~a quasi in
teiramente despojados do idioma original, que presumivelmen
te nao foi tupi de primeira origcm, 

O velho Serafim disse-nos que nunca assistiu a elabora<;iin 
de qualquel' bebida fermentada de mandioca, porém que se re
corda de ter ouvido, quando menino, referencia de urna cerve
ja feita pelos antigos, de mandioca puba, 

Também obtivemos material valioso gra~as aos informes da 
india Maria Pedro, que nos descreveu as beberragens utiliza
das pelos Pancarú bem como oS seus antigos canticos religio
sos. Urna das bebidas descritas é a' "Atinan", já referida, a 
qual se incorpora, as vezes, o fruto do umbú (Spondias tube
rosa A1'1'1lda) , sem esperar no entanto, pela fermenta~áo '. 

(a) - At.Inan é manlpuc:-a cosida e es¡)umada. (Intorma.-;lo <la india Ma 
ria pedro) . 
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risita. (/OS Fulnió de Ayu,,«.Belas: 

Chegamo~ a aldeia dos FllllI'ió no dia 29, estando a tribu 
reunida 110 final da festa do Ourü ""í ru zao por que sómente 
por urna concessao especial conscguimoR entrar em contact" 
com aquele.~ representantes de urna cultura que infelizmente 
,-ai de'saparecendo sem que tenha merecido até hoje um estu
do sério e bem orientado, principalmente sobre o seu patri
monio Iinguistico, verdadeiro tesouro que eles tao bem tem 
sabido conservar_ 

O chefe da tribu recebeu-nos com um discurso em "late", 
que soou aos nosso~ ouyidos como um apelo heróico ao desen
"ol"imento sempre mais amplo da admirável obra de Rondon 
que tantos beneficios vem trazendo as comunidades indíge
nas de nossa ten'a, num sentido definido pelas palavras tao 
sublimemente americanas e indígenas de Lazaro Carden as, em 
seu discurso de Patzcuaro: 

"Todo regimen que aspire alla verdadera democracia, debe 
considerar la utilización de las virtudes de las razas indíge· 
nas y la eliminación de Jos vicios e lacras impuestos por 105 

sistemas opresores com un factor esencial para la realización 
del progresso cúlectivo _ En tanto contingentes humanos de~
pose Idos de las tierras de sus mayores, de sus ' derechos óe 
hombres y de ciudadanos y se les siga tratando como beRtia~ 
y como maquinas, no puede considerarse que la igualdade y Id 
justicia imperen en América" . (5) 

Acerca das bebidas dos Fu!ni6, como era de esperar, náo 
conseguimos material importante em "irtude da desconfian
~a que eles parecem nutrir em rela~áo as perguntas que POR
,uam qualQuer liga~¡¡o com o, seu s cultos. Contudo, consegui
rnos do Indio Manuel Sarapó, o Cacique, a descri~¡¡o do "vinilO 
da Jnrema", que eles chamam de "cotcha-Ihá", e que é em tu
da sernelhante ao dos "Pancarú", inclusive nas pr{tticas af:
cessórias do cruzamento do cachimbo e maracá. Também, nos 
informou que os Rutepassados .usavam vinhos de cascas de ot!
tras án-ores, tais como: {' Mlsamo, baraunas, arueira, semprr. 
pelo processo de infusao, porém, que o bí\lsamo s6 era utiliza
do como remédio. 

Niío tem conhecimento de bebidas feit as de mandioca !lem 
de cajú. Fazem um hidro ·mel utilizando o corti~o inteiro p;
lado de abelha Cupira, que é depois diluido em água e eoad',. 

Aliás, a utiliza~iio da Jrrema e das cascas das árvores ad 
ma mencionada~ , parece ter sido prática geral entre as popu-
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la~oes do sertao do Nordeste, Carid e Gil, pois conseguimoR 
obtcr de índios "Chucul'ú" da Serra de Orobá, ielilnticas in· 
lorma~óes sobl'e prepara~1io das bebidas . 

Utilizam eles a "Veueka" que corresponde ao "Ajucá" dOd 
Pancal'ú e ao "Cotcha-lhá" dos "Fulnio", isto é, o ",-inho da 
Jurema" a que se junta, por fim, o mel de abelha. 

Outra bebida "Chucul'ú" é o "Gl'doe" ¿ros "Gentíos" felta 
de bál~nmo, Cabra iba ou "Gedoe", cujas cascas sao po~tas cm 
ág,a em panela ele barro, que se deixam de infusao tres dia~, 
coando·se e juntando-se mel de abelha Uru~ú ou Mandassaia. 
Verifica~se assim, que os "Chucuríl" completa m Sen1l1fe suas 
infusoes com adic;áo de mel, o que lhes permite a obtenc;ao de 
um fermentado alcoólico, fato dcsconhecido entre os Partca1~í. 

Estuno do "vinho da Jurema": 

As nossas observac;óes sobre o Ajucá, baseadas nas descri. 
,oes dos efeitos decorrentes de sua ingestáo pelos Pancar(¡, 
convenceram-nos da existencia de f enomenos "mentais de na
tureza tóxica, agindo a H Jurcma" como um euforístico" . 
Aliós, eS8a propriedade é eomum a outros produtos vegetais 
de efeitoR muito similares, tais corno o hashich, a maconha, o 
peyote, etc ., já bem estudados por vários investigadores". 
(René Ribeiro) . 

A a~iio da Jurema é por demais eonhecida e abundante a 
'ua literatura, senelo interessante verificar que alguns autores 
tratando das virtudes medicinnis da planta citam Rempre ;'e .. 
lerencias do seu emprego pelos sertanejos, que sao os descen
dentes dos Carirí e Ge. 

Capanema, citado por Caminhoá, refere-se As propriedadc$ 
alucinatórias da Jurema, dizendo I]ue os pagés informam I]ue 
ela traz "sonhos fantásticos e agradáveis". (6) 

Mela MOl'ais, um alagoano ilustre ,assim a descreve em 1881: 

"Jurema (Mimosa ¡¡trema) - Arvore de mediana grande
za, que vegeta em terrenos fraeos e secos" . 

"Os sertanejos euram o cansac;o, e a caquexia, com a casca 
destn árvore". 

"Os índios extraem da Jurema certa espécie de vinho que 
embriaga, COll1 transporte delicioso . Para este fim, tiram a 
casca, po€m dc infusáo por 24 horas, coam depois a infusií<J, 
ajuntam-lhe mel de abelhas, para corrigir agosto adstringell
te dessa embriagante bebida, e guardam-nll para uso". (7) 
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Mais ampla é a notifica~o de Arruda Camara, enumerando 
as diversas espécies: 

"Jurema branca - Mímo .• a jUTema alba - Arbusto de por · 
te mediano . Cresce nas vizinhan~as do litoral, conhecido por 
tal nome, talvez, em todo o país". 

"Tem os caules escures, armados d'e rígidos espinhos. As 
folhas, sao compostas de foliolos mivdos. As flores slio bran · 
ca s, aglomeradas em capítulo glo·ooso. Os frutos sao empen· 
cados ; eles representa m vágens, formando espiral, como saca· 

.rolhas. As sementes sao poucas . E' também conhccid¡¡ nes· 
ses luga res do Sul por Jurema-Jerema. A madeira é empre· 
g¡¡da nas constru~áes civis e na vais" . 

"Propriedades médicas - As cascas extraídas desta árvoro 
sao amargas e adstringentes, e aplica.se como narcótico". 

"Jurema marginada - Mimosa IJUrgonía - Aubel - Fam. 
Legum - Ár\'ore do Norte, cuja casca é acre e adstringente. 
cmprega-se o seu suco, misturado com fuligem ou picumalll 
de ~haminé, para marcar roupa e tingir madeira". 

"Jurema preta - Acacia j"rema, Mart - Fam. Legum -
Esta j urema é s6 das caatingas ou dos sertáes . Ela é seme· 
Ihante a especie descrita. E' esta grande planta, de que os 
caboclos faziam a beberragem, com que dizem eles, se eneal" 
tam e se transportam ao céu. Entretantn, é b.em medicinal; 
asseverou·nos um serta nejo a sua efieácia, para extirpar os 
eaneros, só eom a entre-casca, t:sada em emplastro. Nada po· 
demos assegurar". (8) 

A india Maria Pedro, quando de nossa visita aos "Pan~,,· 
l'Ú", referindo·se a a~¡¡o milagrosa da Jurema, afirmou: "O 
vinho de .. Ajucá" faz ver muita coisa bonita mandada pOI' 
Deus" . 

Levando em linha de canta a rapidez e a imperfe i~¡¡o da ob .. 
ten~¡¡o do maeerato, seria de contar com um poderoso prin· 
clpio ativo, capaz de provocar fenomenos sensiveis e impar· 
tan tes. Antes mesmo que nos íósse dada a oportunidade de 
ver e apreciar o significado que aquela árvore tem para a cul· 
tura das popula~áes indígenas do Sertiio, como centro de sel! 
eerimonia! mágico religioso, - conhedamos quanto é difun· 
dido no Brasil o seu emprego nas pl'átieas r eligiosas elos "ca· 
timbós" . Os próprios designativos " Jurema de CaMclo ", "Ju · 
rema de Mestre Carlos", denunciam a orígem e o empr·ego qo:e 
dela fazem . 
. As invoca~óes dos catimboseiros de Pernambuco repeten: 
amiude a palavra mágica. 
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Esta intromissao da Jurema nas práticas mágico-religiosas 
de outras 'culturas toma um aspecto característico no "Can
domblé de Caboelo", um rito afro-ameríndio existente na 
Bahia. 

Segundo Manuel Querino (9), "em certas épocas de festej os 
dedicados ao "Santo", as refei~óes consta m de peixe ou d~ 
aves e animais de ca~a; as en'as sao de estimável valor" , 

"As abóboras cosidas com a casca de mistura com feijíio e 
mel de abelhas constituem o. manjares preferidos". 

"O azeite de dende ou de cheiro nao é ,admitido no condi
mento das iguarias" , 

A inclusao do mel de abelha, Jurema e da ca~a, bem como 
a excl~sii.o de dende da Guiné a diéta, demonstram a poderosa 
influencia indígena no candomblé de CaMelo. ' 

Pelos seus efeitos narcóticos e alucinatórios evidentes, eMo 
lomou a Jurema um lugar proeminente mesmo nos cultos de 
mais pura índole africana. (10) 

Mais completas e interessantes slio as r eferencias que Ar
tur Ramos faz do sincreti smo religioso caracterizll!io no "Can· 
domblé de CaMelo" (Buhia), ou na "Hnha de Caoóelo" (Rio 
de Janeiro). (11) 

A mitologia ameríndia logrou uma enorme influencia no 
litoral, surgindo ao lado da J urema outras entidades místicas 
indígenas, como a "Caipora" a julgar pelo que Artur Ramos 
,~olheu em uma macumba negra: , 

-Caipoi chegou neste reinado 
Caipoi do mundo inteiro 
E' meu Caipoi 
E' minha Jurema 
Minha Jurema mei (bis) 
Mei Caipoi da !ida, (12) 

A fitolatria dos indios do Nordeste Parece que foi pouco 
extensa, sendo no caso das Juremas resultante dos seus incon' 
testáveis efeitos fisiológicos. l sto quer dizer que só se tornou 
árvore sagrada quando se as indentificaram como meio oe 
transporte delicioso. . 

Mais dilatada parece ter sido a fitolatria africana pura. 
AH, a árvore "on era verdadeiro fetiche animado ou ao cob
tr"rio representa va simplesmente a morada Ol! o altar de ,'m 
Santo", (13) 

Neste caso estava em primeiro lugar a Gameleira (Ficv. .. 
Sp) o lroco das popula~óes negras da Bahia, objeto de vene
ra~iio fervorosa, como planta Deus. Entre os africanos, Nina 
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Rodrigues encontrou casos de árvore-fetiche que parecem P03-

suir importancia apenas ocasional, isto é, em que seu signi· 
ficado religioso surgiu de circunstancias puramente locais, fi.. 
gurando geralmente como altares. E' o caso de uma Umbaú
ba que servia em candomblé para os sacriffcios de pássaros a 
Saponam. (14) 

o "vinho da Jurema" e 08 indígenas do Nordeste: 

A palavra Jurema trái a orígem tupí e era aplicada a es
pécies representantes dos dais generas Mimosa e Pl/theco!o
bi1lm da familia das Mimosaceas. Era designativo de espi
nheiro (iú-espinho). Segundo Oliveira China significaria es
pinho suculento. Nossa opiniao, no entanto, é de que Jure· 
ma provém de (iucema" (iú-espinho, cerna-partícula que in
dica agrupamento, servindo para formar os substantivos co l~· 
tivos). A transfoI'ma~áo de "iucema" em "iurema~' ohedecf-u 
a uma índole eufónica tao forte na lingua tupi, conforme ve
mos em formas semelhantes, tais como "cemirera" que pas
sou a uremirera" (resto), "cetama" a "retama" (pátria) f! 

até mesmo a "rama". (15) 
Nós vimos como os PancaTÚ possuem uma palavra ' dife · 

. rente para a Jurema: "Ajucá", que lembra certos fonemas 
tupís. ~ .... 

Entre os "Fulnio", um grupo rnais infenso as influéncia~ 
externas, também a Jurema parece corespondente a um mo
nossilabo "~e" ou "lha". Assim "cotcha" é vinho, cacha~a, 
enquanto "cotcha-lhil." é vinho de Jurerna . A "Veuéka" dos 
"Carirf chucurú" é outro exemplo. 

Segundo o que nos foi dado observar entre os potiguar da 
Bafa da Trai9iio, houve entre eles a prática do "vinho da Ju
rema ", fato em concordancia com urna ohserva~ao de Kos
·ter, relatando sua estadia em J aguaribe, rio que atravessa 
M:aria-Farinha, um povoado ao norte de Olinda. 

Eis a sua informa~ao: 

"Conversando um dia com pess6as de condi9.ao mais eleva
da, ouvi por acaso citar alguns indios que continuavam a ob
servar os sens costumes religiosos . Um engenho próximo do 
meu era ocupado por uma familia de pardos muito unidos com 
·vários fndios, embora nao contasse entre seu s membros um 
só individuo daquela casta. Quando oS chefes das diferentes 

-familias se ausentavam as mo~as reuniam-se para brinca1'. 



Arquivos do I. P. A# 57 

Certo dia uma jovem india levou uma companheira até a chou
pana em que moravam os pais. Esta, curiosa como uma mo
,a mesmo, interrogou a india acerca de umas caba~as que viu 
dependuradas na parede e a india parecendo assustada disse: 
"nao olhe para es se lado; aquilo sao "maracás", que meu pai 
e minha mae guardam sempre no baú, mas de que hoje se es
queceram"; apesar deste pedido, a mo~a pegou numa das ca
ba~as e balan~ou-a, notando que continha seix08, bem como to
das tinham azelhas e um molhe de cabelos na parte superiol', 
senda além disso extraordinariamente polidas e a cousa ficOll 
nisso. POlleo tempo depois diversas mulatinhas resolveram 
espreitar os indios, que, sabiam, costumavam dansar muitas 
vezes nas choupanas a portas fechadas, o que além de ser f6ra 
de uso, era sobretudo incomodo, por que tal exercicio é mais 
agradável ao ar livre. Depressa tiveram ocasiiio de observar. 
urna das reunióes clandestinas. As cabanas eram con~truidas 
de palha de coqueiros, e as meninas abriram nelas urna bre
cha pela qual podiam ver o que se passava no interior. Um 
enorme vaso de barro estava colocado no centro da cabana e 
os assistentes, machos e femeas dansavam ao redor . De quan
do em quando passavam o cachimbo uns aos outros. Ouviram 
uma indiazinha contando a outra que uma noite mandavam-na 
dormir a casa do vizinho porque o pai e a mne tinham de be
ber a "J urema". Esta bebida, dizem, é extra ida de uma her
va mui comum, porém nunca pude resolver um indio a mos
trar-m'a e quando um individuo dessa ra~a me afirmava ni'io 
conhece-Ia, o seu ar desmentia-lhe as palavras" . . (16) 

E' de presumir que os indios observados por Koster e qlle 
permaneciam ao norte de Olinda antes de 1894, fossem tupís, 
dcvendo·.se ter presente que era frequente durante o período 
da colonizagao a afluencia de "Tapuias" do 8ertao a Olinda e 
Recife, forgados pelas secas, conforme nos relata Cardim e o 
próprio Nieuhof. 

Dispersao geog .. álica da Jt'Tema : 

Os resultados de nossas pesquisas sobre a difusao do "vinho 
da Jurema", sao até agora escassos, comportando porisso, 
com a descoberta de informes posteriores a esta comunica~¡¡o, 
notas complementares ou mesmo retifica~óes que teremos pra
zer em publicar tao cedo nos coriven~mos de sua necessidade. 

De inicio julgamos, pelas características dos vegetais estu
dados, portadores de alcaloides do grupo isolado, que o "vinho 
da Jurema" tivesse origem no Nordeste. 
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Sao as Juremas plantas xerofilas das caatingas . Lutzel
burgh aponta-a no micl'oclima da Serra do Araripe ,parte les
te (Mimosa hostilis). (17) 

Aa Nordeste da Paraíba entre Cajazeiras, Sousa, Pombal e 
Patos refere Juremas espinllosas, nao apontando a espécie 
inerme, M. ven·ucosa. 

Também encontrou-as na regiáo do Seridó ao redor de Pi
cui. (18) 

Nao é diferente a observa~¡¡o de Melo lVlorais quando diz 
.que as Juremas vegetam em terrenos fracos e secos. (19) 

Mais categórica é a autorizada opiniiio de L6fgren em suaS 
"Notas Botílnicas" afirmando que "a flora típica permanente 
das caatingas se limita praticamente as Juremas". (20) 

o termo "caatinga" (mata clara) abrange, como esclarece 
Hildegardo de Noronha, (21) "associa~oes ou forma~óes l~ 
. nhosas dos terrenos secos, perdendo as fólhas no estio, tendo 
ou nao Cactaceas, Bromeliaceas e outras plantas xerofilas" . 
.. A caatinga tipica é representada por floresta de pequena. 
árvores tortuosas, entremeiadas de espinheiros, cardos e gra
vatás" . 

E' na "Caatinga baixa" da classifica~ao dos sertanej os que 
as mimosoideas, as cesalpinoideas e euforbiaceas adquirem UD! 
desenvolvimento de verdadeira preponderancia. (22) 

Em viagens de observagao pelos sertóes do Nordeste tivemoil 
opOJ;tunidade de constatar o acerto da classifica~¡¡o de Lutzel
burgh, principalmente no que se refere ao tipo "cinto-mimoso 
do Piaul Central incluso na classe das caatingas arbustivas". 

Em excursao recente ao Sertao do Piau! logramos penetrar, 
apesar de ausencia de estradas, na regia o situada entre a Vila 
de Simóes e o rio Boa Esperan~a, onde percorremos um terri
t6rio em que havia urna absoluta preponderancia da espérie . 
botanica por nós estudada ao lado de outras menos frequen· 
tes mas do mesmo genero Mimosa. 

Curiosamente, aquele trecho foi, a julgar pela toponimia, a 
pátria dos Carirí Jaicós. (23) 

E' evidente pois, que as espécies vegetais que no Brasil for
mam o grupo vulgar das Juremas, e em que se incluem, pelo 
menos os dois generos, Mimosa, e Pythecolobium sao parte in
tegrante da flora xerofila do sertao NlOrdestino. 

E', no entanto, bastante ampla a dispersao de algumas cs
pécies designadas vulgarmente por Juremas. Sendo Jurema 
um vocábulo aparentemente tupí, designativo de um vegetal 
epinescente, justifica-se a sua enorme dispersao litoranea. 

Contudo ,os primeiros observadores dos nossos tupís, de Sta
den a Gabriel Soares, e mesmo os holandeses como Marcgraf ~ 
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Nieuhof, deixam de fazer men~ao do "vinho da Jurema", ape
sal' dos comentários valiosos que souberam fazer de outrlls 
prátieas daquele povo, como o preparo do "cauim". 

Rabbi apesar de familiarizado com os "Tapuias" (Cariri " 
Ge) tao pouco nos dá qualquer informe sobre o citado vinho. 

Herckman, contudo, fala-no, de "urna certa raizinha d" 
grossura de palha e um pé de comprimento ", que "os indio; 
entregam ás mulheres para a mastig-arp.m, elás para isso se 
reunem, e, sendo a raiz uem magtigada, fuzem uma beberra
gem que chamam "cauwau" em sua lingua, com a qual eled 
se podem embebedar moderadamente". (24) 

Esta informá9ao deixa-nos em dúvida sobre a identidade da 
raiz. As dimensoes apresentadas nada dizem, porque nao ha
viam os indígenas de escolher as raizes mais grossas e lenhu
sas da J urema para o trabalho de mastiga~ao, preferindo-sc 
mcsmo as mais tenras, "as raizinhas de grossura de palha". 
O designativo também nada esclarece. E' evidente que nao se 
tl'atava de mandioca, já conhecida de Herckrnan . 
. De qualquer maneira, é a única referencia que encontramos 
aeerca de uma bebida carir! que nao fosse a conhecida cervej a 
de amiláceos comum aos tupis. 

Pai'eee, pois, .que os tupís mais detidamente estudados e por 
rm número maior de individuos de índole vária, ou naO utili
zavam o "vinho da Jurema", na época do descobrimento, ou o 
filziam muito esporadicamente, nao constituindo o seu uso um 
cerimollial obrigatório como o é ainda hoje para aquele grupo 
presumivelmente Ge-cariri, os Pancal'Ú. 

O problema etnobotánico da Jurema é mais dilatado e atra
ente. Houve tribus amazonicas que se serviam de tal bebida, 
utilizando raizes de um vegetal semelhante as Juremas c()
muns do Nordeste. 

Ternos noticia deste fato tao sugestivo as pesquisas dos et
nólogos por intermédio de dois documentos que se escreveram 
sóbre o Vale. Um deles, realmente valioso, é o do Vigário Ge
ral do Rio Negro, padre Dr. José Monteiro de Noronha fin 
seu "Roteiro da Viagem da Cidade do Pará até as últimas co· 
lonias do Sertao da Província ", em 1788. 

Falando dos indios "Amanajós", ele informa: "Os índios 
da Na9ao Amanajoz t em o furo flO bei~o superior e o adorná(¡ 
com um canudinho delicado de pennas amarellas, e azues, dIO 
que também uzao nas orelhas, cujo furo é pequeno, e aper
tado, como o do bei~o. Nao sao antropofagos, nem idolatras. 
A sua reJigiao ~ nenhuma. Há porém entre elles "PitMes", 
ou feiticeiros que s6 o sao no nome, fingimento e errada per-
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suasao a quem consultao para predi~ao dos sucessos futuros, 
em que se interessáo, e recorrem para a cura das suas enfer
midades mais rebeldes. N as cerimonias, ritos, bailes, ador
nos de pennas na rusticidade e cóstumes, nao diferem da Pro
vincia do Amazonas . Nas suas festividades maiores uzao os 

, que sao mais habeis para a guerra da bebida que fazem da 
raiz de certo páo chamado - Jurema - cuja virtude é nimia-
mente narcotica". (25) , 

Outra noticia sobre o uso da J urema é fornecida por Mon· 
teiro Baena em um trabalho de comentário sóbre a célebre 
,obra do jesuita Joao Daniel, "O Thesouro Descoberto no Río 
Amazonas". Sao svas palavras: "Nas ditas festas e dar¡<;lls 
fabricam vinhos de milho, mandioca, macacheira, raizes, fo
Ihas, ananazes e outras frutas, dos quais enchem as suas iga
",abas: e com alguns destes bebe retes sujeitam-se a uma vo
luntária ina~ao mental. De Payauarú e o "Paricá" usam os 
jumas, passés. uaiupis, barés, irijús, catauixis, purús, nas' fes
tas nomeadas "Parassé": e os janumás, tamuanas, jauanás, 
tupivás, achouaris, manaós, curutús, servem-se da Jurema pa· 
ra passar a noite navegando altos pelagos do somno, e do ipa
dú para gozar com ameno deleitamento". (26) 

Em consulta que fiz ao professor Carlos Estevao, acatada 
autoridade em indianologia brasileira, tive oportunidade de sa
ber que Monteiro Baena "nao é autor de confian<;a em matéria 
de informa~óes etnográficas" (27), dizendo-me também nao 
conhecer outro observador que relatasse fato semelhante. 

Apesar disto, sen ti-me obrigado a levar minhas pesquisas 
sobre as mesmas tribus até aonde fósse possivel, justamente 
porque dispunha de um dado que nao merecía suspeita, o in
forme sobre o Amanajó, de N oronha. 

Segundo Pericot y Garcia (28) e Ehrenreich (29) os "ma
naos" da confluencia do rio Negro e Amazonas sao "Arua
ques" 
' Também Bartolaso StelJa (30) cJassifica os manaos entIc 

os aruaques, enquanto SchulJer inclui entre os Panos uma tri, 
bu manahua ou rnanao, informando ainda que há rnanao arua· 
que. (31) 

A confusao criada pelos vários apelativos designando um 
mesmo povo na regiao amazonica, traz, frequentemente, difi
culdades nos trabalhos de identifica~ao. Os manao, por exem
pIo, sao eh amados, de acBrdo com as pesquisas de Monsenhor 
Pedro Massa, pelos nomes de Mancíu, Manaó, Manahó, Mann
~e, Manavi, Manague, 1I1anoa e Manahua. (32) 

Os Amanajó de Noronha sao evidentemente uma tribu dife
rente dos Manaós de Baena. Em seu precioso Roteiro, Noro-
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nha informa El página 5; "as na~óes mais conhecidas dos gen· 
tios que há na parte oriental do rio Tocantins sao; Apfnag,é; 
Ti1nbim; Agu1'1¿já; Copogé; Amanajoz; Acarajá-Pitanaa; Pu
l'itr1Í; Panacubur1Í; Joni; CU'f"!ui-mc!'im; Curuáuafu; Copépc.
ti. TOdos os indios das referidas na~óes, a excep~ao das mu
Iheres tem no bei<;o inferior entre a extremidade delle e a co
va da barba uro furo maior ou menor, segundo a sua particu
lar distin~áo, em que metem urna pedra de figura. cilindrica e 
bem levigada". 

"As orelhas que sao rasgadas entre a cartilagem, e a extre
midade inferior com furo tao largo, que admite urna rodella 
da grandeza da palma, ou metacarpo de urna mao, com que fa, 
zem monstruoso, e' horrível o seu aspecto". 

"Os índios da na~áo Amanajoz tem o furo no bei~o superior 
€ o adornao com um canudinho delicado de pennas amarclas, ~ 
azues, de que também uzáo nas orelhas, cujo furo é pequeno 
e apertado, como o do bei~o". 

A descri~ao ofel'ecida por Noronha coincide, guanto El per
íura~¡¡o do lábio inferior, com o que Martius observo u entre 
os Gil Aponigecmll e Caraús que observou nas ruas de Caxiud 
do Maranháo. (33) 

O caso da desfigura~ao corporal que aqueles indios exe¡'
ciam, perfurando o lábio inferior e as orelhas, costume verifi
cado por N oronha entre tOdos com exce~áo dos A manajoz que 
o faziam no lábio superior, é fato referido por Schmidt como 
urna característica curiosa entre os elementos culturais sul 
americanos e desconhecidos no V"lho Mundo, (34) 

Segundo o mesmo etnólogo, a perfuraj;ao do lábio inferior é 
processo utilizado "entre numerosas tribus de Botocudos e in
dios guaranís que adotavam tal costume", Nao alude Schmidt 
a perfura<;áo do lábio superior, nem ao enfeite de penas en
contradi~os 110 grupo Caribe (35), e até certo ponto nos Boro
ros, pelo que cumpre investigar este tra<;o peculiar dos Ama
najoz. 

Os Bor'oros usam perfura()iio do septo nasal, incluindo a; 
duas hastes de madeira ornadas de penas, E' possível a urna 
observa~ao menos cuidadosa confundir-se o local da perfura
<;ao. (35) 

Métraux na sua obra "La civilisation matérielle des tribl\' 
Tupiguarani" nao refere a perfura~iio do lábio superior en
tre os pavos do grupo Tupí, citando, no entanto, Gabriel Soa
res de Sousa que assegura ter observado as vezes perfura()ó'es 
no lábio superior, para intromissao do batoque, (37) , 
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o ornamento de penas, segundo o etnologista fra nces, nao se 
fazia entre os Tupis por introdu~iio nas perfura~óes labiais e 
sim, em alguns casos, nas orelhas. 

Martius, no entanto, quando nos fala dos Ma·naj6s (mana
xtÍs) atribui·lhes a orlgem Tupinambá, sob reserva, pelas no
~oes ligeiras colhidas acerca da lingua dos remanescentes que 
encontrou em Vinhais (Mal·anhilo). 

Gusta,·o Dodt, falando das tribus iJ. margem do Gurupí, co
loca os Timbé e Amanajé ou Amanajoz entre os Tupis. (38) 
Diz ele que a tribu mais numerosa é a <los Timbé, "que morant 
das cabeceiras do Gurupí até a Barra do Uruaim e se estendetr, 
de um lado até o Pindaré e do outro até o Capim". Mais adian
te acentua que "encravada no terreno desta tribu se acha a 
dos Amanajoz ou Manajoz". 

Em suas observa~óes sobre os Timbim, Tintbé e Amanctjoz. 
afirma que "as diferen~as nos costumes e na lingua, saltam 
nos olhos, enquanto entre os Timbé e Amanajoz parece ha ver 
pouca diferen9a nos costumes" . 

. "Todavia, se distinguem também estas duas tribus pela fi
sionomia, devenqo-se notar principalmente que a cor dos 
Amanajé é ainda mais clara que a dos Timbé, que já é muito 
clara" . 

A julgar pelas observa~óes de Dodt, os Timbé ou T embé 
devem ter exercido uma poderosa influencia sobre os Amana
joz, impondo-lhes os seus elementos culturais nitidamente Tu
pis. O vocabulário T embé recolhido por Snethlage nao deixa 
dúvidas sobre a natureza Tupi daquéle idioma (39) e seria 
difícil que os A manajoz menos numerosos e mais fracos, nf. 
hipótese de náo pertencerem ao mesmo grupo linguistica, re
sistirem 11 for9a de acultura~ao que o povo Tupi-guaraní sem
pre demonstrou possuir. Os .4muuujoz também chamado" 
Manaie, Amanajé, Menajoz ou ainda Ararandeuara, segundo 
Métraux (40), isolado entre tribus Ge e Tupis, apesar dos ele
mentos linguístico, Tupis observados, apres-entam .aspectos 
culturais (desfigura9áo corporal e enfeites característicos) 
que deixam dúvidas sobre sua verdadeira origem etnológica. 

Neste ponto vale acentuar as importantes investiga~oes de 
Francisco de Paul. Ribeiro no "Roteiro da Viagem as Frontei
ras da Capitania do Maranháo e da de Goiaz, no ano de 1815, 
em servi~o de Sua M. Fidelissima". 

Na nota 1 á' página 62 do vol. X - 1.0 trimestre de 1848 
da Rev. do Inst ., informa: "Parte desta na~áo A manajó ori
Illlda dos desertos do Pará e deHes expulsada por outros indios 
em o anno de 1760 sahiu em Pastos Bons na Fazenda Boa Vis-
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t~, pertencente ao velho André Cursino, (que ainda me con
tou o modo por que os recebera). e situada nas vertentes do 
no Alpecarla, que ncssc tcmpo eram povoadas·'. Náo teve di
ficuldade alguma em se redu7.Ír ao estado das out ras na~óes 
domésticas da Capitania, situando-se a meia légua do lugar 
matriz do dito distrito, aonde ainda habitam esses mesmosfpou
cos que lhes restam". 

"Numerosa entao como qualquer das suas compatriotas, ¿ 
nao adulterada na qualidade, se fazia admirável pela cor bran
ca dos seua corpos extraordinariamente entre os selvagells 
americanos, dos quais a qual e propria é aquella que todos sa
bem". "Suas fei~oes eram contudo as mesmas, cabellos gros-
ros e olhos estreitamente rasgados" . (41) . 

As tribus juremeiras que Baena referiu foram estudadM 
também por Noronha, que escre\'e a pág. 38 do Roteiro: "Hu· 
ma legoa 'por Tefé acima está situada na sua margem orien
tal a Villa Ega habitada de indios das na~óes Sorimao, Ua
VU'{ti, Core/Jú, CO€1'una, l uma, 11t'picuá, Tamuana, Achoua1'i" . 

"Em distancia de duas legoas e meias pelo rumo Poente 4.' , 
de Noroeste, está na margem occidental do rio Tefé o lugar 
!'iogueira povoado de indios das na~óes: Ambuá, luma, Ya na· 
ii<Í, Cyru, Ua""jJi, Catauixi e Mariaiann". 

A' página 45: "na margcm austral do Japurá, da sua Bar , 
ra até as cata<lupas, desaguao pela ordem seguinte os Rio~: 
Acauaui, Maurapi", etc. 

"Nos rios acima no meados habitam os indios das na~óes Mu
mná, Ca,yuuioena, Pa'r'iana, Yupiná, Tam.uanu", etc. 

"Os da na~¡¡o Tarnuana tem bei~os inteiramente negros. OH 
da na~áo Ge¡rllá, Coretú e Coeruna trazem no furo do bei~o 
inferior urna chapa branca da grandeza de urna moeda de 10 
reis, feita ou de lou~a branca e grossa . que comprao ou de l'e
zina de juta!" . 

Ainda a página 49 ele diz: .. as linguas sao diferentes urna 
com pronuncia aspera e outras suave", 

Pela exposi~ao de Noronha verifica-se que as tribus Curetu, 
Tamu.ana e Achouari habitavam na regiao as margens do rl" 
Tefé enquanto os Yananá fica vam um pouco mais a oeste, a 
duas e meia léguas do Tefé, nas proximidades do J uruá, 011-

tro afluente austral do Amazonas . Os Tamuana se estendiam 
até o Japurá ou Caquetá. A regiiío cm apre~o é muito com
plexa sob o ponto de vista etnológico. Encontramos envolven
do e penetrando aquela área geográfica os Mana.o da conflu, 
encia dos rios Negro-Amazonas, os outros POyOS aruaques: 
Passé, Pa1lÍchana, Juni, Ticuna, ao norte, oeste e nordeste; 
e PU1'iná, Jantnmadí, Piro ao sul e sudoeste. Enquanto parc-
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ce ter i>ido pequena a influencia caribe coro O~ Peba no osdc 
t! UliWU(~ ao norte, foi éllorme n importancia dos TupíS corr. 
os Cocamu., Parilltintin e Omagua, ero tildos os quadrllntes . 

Também o::; Pmw sao alí representados pGlos A.rauF((., J,fa
sor/I.Na , CmwmfJres, enquanto o::; tllcano Ham rcpr()Bentadc;, 
pelos CnerUlw., 1'UCC/11O e Ia.hww. Taríallil e outros. 

Fóra déstes g'rupos mais importantes encontl'am-se tríf:·u~ 
primitivas e ísolaclai;, na cJas~ifica<;ao de Schmirlt. SaL dus 
os Mura, Uitoto, Macu. 

De qualquer modo, l'csta-llO:-l caracterizar as tribus que se
gundo Baenn utilizavum a .Jurcma. Houolfo Schl1l1er (42) in
dica urna tribu al'uaquc de llame Uainumá que bem pode sel' 
Jai/Umá. do comentador do "Tei:'ouro Dcscoberto" _ ~:lte povo 
haLitu\-il a margem direita do Japurá. entre 05 JIiranha C! 

08 aruaques Pass«. . 
Quanto aos Jo '11((7/(1,.';, soam como Jarancís também chamado:'! 

Jalwha?lá, Jaba·/l r1., JabU(li/ fL, ,Tap1ta11am, Jab(ChlJllc, HiauaUiw, 
Chapoalla, um ramo dos Baré qlle habitai-am entre os rios. Ina
tú () JI:tr!tuiá, misturados com. 0;,1 C1l'ranao. (43) 

Pericot y Garcia Jocali!:\a (44) os aruaques Ya/)(x((¡w, no al
to Pasimoní e no Marania, afluente da esqucrda do do Negro. 

Os C70··/'tú. do Japurá e do afluente Mal'ití -pal'aná sao tuca
nos . 
~a descr¡~o oo.') iml!gena5, Noronha separa os Coret-'¿ e Cu

YeW¡a (Jos Tamocwa. Os prímeil'03 usavam o furo no lúbio in
ferior e a introdu~áo oe urna chapa. de lou~a ou de resina de 
Jutaí, enquanto os segundo tínham 01\ lábíos inteiramente neo 
gros. 

Há urna tribu inc(lJ!O de nome Tama nas rta8cent.es do Uau
pe. Oa ll(('MIO náo usum gel'ulmente-;\ pcrfurac;áo llos Jábkl~; 
nariz e orelhas, pelo que há pOf;sibilidade de que os Tamuana 
sejam um ramo dos Toma sinñ.o mesmo um dos seu,", designa
tivos. 

Fíca pois evidente que da s seis tribus ídelttifícada¡;, sómcrL
te urna, a dos Amana.1oz do Tocantinil, é pelo menos tupiniz?
da, sendo ul'uaqutl::¡ OS Jfuila(¡S, Janllnws, e Jaunanás, ellquatl
to sao tucanos os CU1'1lt'Ús e, possivelmente, os TamnQ11(s. 

Obi'íen:ando-f\e do ponto de vista hi$t6rico e cultural, a re
giáo onde se situam as tribus jUl'emeiras de Bacna, verifica
se que enquanto a dos Anunwjoz de Noronha (Tocantins) é 
relatiral1lente homogenea ('Cultura primária) - o Japurá 
aparece como domínio de uma grande interpcnetralfao de tres 
círculos de cultura: primário, totemico-patreline~r (bastante 

. débil), e matrilinear livre. muito forte na margem set(!ntrio~ 
nale débil nn austral, segundo Schmidt. 
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Admltindo, poi~. O USO do "vinho da Jurema" na Amüzonia, 
resta-noil allali~ar as pos:;ibilidade:-. de contacto entre as cul
tura:> ge-carirí do Nordeste e as popt11a~ócs do Túcantins e dü 
longínquo Japurá. 

DC\'e-Sle de ioído, ter presente que áO me l'eferír ao ",·jnho 
Gil .rul'f~ma ,. nao tenho em vista dü,;cutír u qucstño da cxistén. 
da no Amazonas da~ e!-.l)écies botimicas que estudamos no 
Norueste. Nem t.'\l fato seria deei ;,; ivo para consid\:rar-se um 
elemento cultural da índole do que apreciamos. 

O indígena conheccdor das c~pécies boblnic8:::' utilizú\'eis 1\() 

preparo de sua bebida mágica nao escolheria substituto na re
giiio ollde cxistissem a Mimosa ho:nilis on Mimosa t'errucosa. 

Outra Heria a sua atitude quando deslocado para o vale. AJí 
élc, na falta das éspécies adequadas, parece ter encontrado su
cedanco, cuja identifica~áo dc\'e ser tentada por outros pe,,· 
quisadore~ daquela regíiio. CarIo!'; Esteváo jl¡!ga que a il1fo1'
n1:lCiio de Baená resultou talvez de uma confu~ao desse autor 
entre Jurema e Caapi, beberragcm fcita com o BaHiBterÚt O(!
o,pi, 

gu, pelo contrário, Jou mais importancia a palavra jurema 
como de"ignati\'o de urna bebjda mágica, do que a ntiliza~ao 
de um détm'minado vegetal. Isto equiYale á dizer que o apa
l'ccimento do "vínho da Jurema" no Amazona~ tem um signi~ 
fitado histórico-cultural incontestávcl. 

11:sk contacto entre os grupos indígerias do Nordeste e 0:-1 

do Vale é c\"idenciado por intermédio da informac;ao de N,orQ
nr.a que foi um excelente observador. Seu tl'abalho data de 
1768 enquanto Oli comcntários de Baena S30 de 1843. Curiosa
mente sabemos pelo test.emunho de Paula Ribeiro, em 18Uí, 

( 	 que os ArnrrJ'!.(J.j6 chegaram a Pastos llOllS Jl() Rio Alpecarta, 
cm 1760, isto ú, sómcnte oito anos antes dc serem ·vistos por 
Noronha. 

) Dizenc1o-~c procedente!'; do Pará, ~:xpulsos por autros PQYOil, 
aqm!JE'iI índios com cal'actel'e~ antropológicos hem distintos d0S 
tupb e gé que os cercanml apresentavam cont.uoo o fato sur
lll'ecndente do U¡;;O da Jurema: um. elemento cultural norde::l~ 

A 
\ tino. 

¡ Já vimos como a Jl1r~ma, ape~ar de nao parecer proceder da 
ch-ili¡:;a\ao tupí, foi contuna veiculada amplamente por aque
le POYO detentol' ele l:m idioma "onoro e de um nomadismo in
cesllante. 

O designativo encontrado entre os Am.anajó mostra a pro·~ 
cedencia tupí. IIá duas pos.sibilidades para a penetra~,áo do 
vinho !la Jurema no vale arnazonico. 
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Admltindo, poi~. O USO do "vinho da Jurema" na Amüzonia, 
resta-noil allali~ar as pos:;ibilidade:-. de contacto entre as cul
tura:> ge-carirí do Nordeste e as popt11a~ócs do Túcantins e dü 
longínquo Japurá. 

DC\'e-Sle de ioído, ter presente que áO me l'eferír ao ",·jnho 
Gil .rul'f~ma ,. nao tenho em vista dü,;cutír u qucstño da cxistén. 
da no Amazonas da~ e!-.l)écies botimicas que estudamos no 
Norueste. Nem t.'\l fato seria deei ;,; ivo para consid\:rar-se um 
elemento cultural da índole do que apreciamos. 

O indígena conheccdor das c~pécies boblnic8:::' utilizú\'eis 1\() 

preparo de sua bebida mágica nao escolheria substituto na re
giiio ollde cxistissem a Mimosa ho:nilis on Mimosa t'errucosa. 

Outra Heria a sua atitude quando deslocado para o vale. AJí 
élc, na falta das éspécies adequadas, parece ter encontrado su
cedanco, cuja identifica~áo dc\'e ser tentada por outros pe,,· 
quisadore~ daquela regíiio. CarIo!'; Esteváo jl¡!ga que a il1fo1'
n1:lCiio de Baená resultou talvez de uma confu~ao desse autor 
entre Jurema e Caapi, beberragcm fcita com o BaHiBterÚt O(!
o,pi, 

gu, pelo contrário, Jou mais importancia a palavra jurema 
como de"ignati\'o de urna bebjda mágica, do que a ntiliza~ao 
de um détm'minado vegetal. Isto equiYale á dizer que o apa
l'ccimento do "vínho da Jurema" no Amazona~ tem um signi~ 
fitado histórico-cultural incontestávcl. 

11:sk contacto entre os grupos indígerias do Nordeste e 0:-1 

do Vale é c\"idenciado por intermédio da informac;ao de N,orQ
nr.a que foi um excelente observador. Seu tl'abalho data de 
1768 enquanto Oli comcntários de Baena S30 de 1843. Curiosa
mente sabemos pelo test.emunho de Paula Ribeiro, em 18Uí, 
que os ArnrrJ'!.(J.j6 chegaram a Pastos llOllS Jl() Rio Alpecarta, 
cm 1760, isto ú, sómcnte oito anos antes dc serem ·vistos por 
Noronha. 

Dizenc1o-~c procedente!'; do Pará, ~:xpulsos por autros PQYOil, 
aqm!JE'iI índios com cal'actel'e~ antropológicos hem distintos d0S 
tupb e gé que os cercanml apresentavam cont.uoo o fato sur
lll'ecndente do U¡;;O da J urema: um. elemento cultural norde::l~ 
tino. 

Já vimos como a Jl1r~ma, ape~ar de nao parecer proceder da 
ch-ili¡:;a\ao tupí, foi contuna veiculada amplamente por aque
le POYO detentol' ele l:m idioma "onoro e de um nomadismo in
cesllante. 

O designativo encontrado entre os Am,anajó mostra a pro·~ 
cedencia tupí. IIá duas pos.sibilidades para a penetra~,áo do 
vinho !la Jurema no vale arnazonico. 
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Sabemos que o povo tupí foi encontrado pelo colonizador 
portugues, em fluxo migratório. A cren<;a na descoberta da 
"terra onde nao se morre", levava aqueles homens as terras 
desconhecidas do Norte até as margen s do Amazonas que nao 
ultrapassaram todavia, fletindo para o Oeste até as fraldas 
dos Andes. 

Nada sabemos quanto a época em que surgiu a Jurema no 
vale, se foi em era histórica ou pré-cabralina. S6mente O apa
recimento de vel!;los informes ainda nao compulsados poderá 
elucidar esta questiio. 

A outra possibilidade que encontro é a de ter sido tal bebida 
levada para alí pelos indígenas nordestinos que acompanha
l'aro os luso-brasileiros na luta contra os franceses. 

Em documento precioso publicado nos Anais da Biblioteca 
Nacional, constante do "Relat6rio de Alexandre Moura sóbre 
a expedi~ao a i1ha do Maranhao e expulsáo dos Franeses (45), 
1616", há O seguinte trecho: "Mandame V. Mgde. o iniorm" 
do estado em que achei a conquista do maranháo quando a ella 
f u i por seu mandado, o como ficou. E o que Ihe con v. para se 
Ihes haver de po\'oar co a brevidade que importa a seu ser
ví~o" . 

""Partí de Pernambuco a cinco de outubro de seiscentos e 
quinze em hua armada de nove vellas, e nella melhor de seiR
centos soldados entre pagos e aventureil'os" etc. 
, Ve-se assitú, que, sem contar com expedi~oes anteriores, a 

influencia cultural do indígena pernambucano deve ter sido 
forte nas terras do Maranháo sabido como era ponderoso o 
emprego de aborígenes nas lutas da coloniza,áo. Ainda mais 
explícita é' a rela,ao de Sebastiao Lucena de Azevedo, capitáo 
de Pará en:t 1647, pela qual se verifica a existencia alí naquela 
época de indígenas de Pernambuco. Diz éle: "Por meus modos 
e inteligencias tenho baixado a V. Mgde. setecemtas almas 
de melhor gentio que tem toda esta América da na~o topinam
ba, e sinquenta cazaes da na~áo pinaré e prometem os ditos to
pinambas d.ecerem mais cinco tantos mais, porém pedem me 
socorro para sel'tos pasos que com facilidade Ihe empedem seu·' 
inimigos de outras 'na~oes a que chamam carajas eu Iho tenho 
prometido e os vou entretendo athe dar conta a V. Magde. co
mo agora fa~o porque' sem ordem expressa de V. Magde. o nao 
¡losso fazer nem o governador deste stado ma pode dar o que 
sey dizer a V. Magde. he que convém muito no aumento des
ta comquista termos tambem gentio em nossa companhia por
que he gente lial e valente e valem mais coatro desta na9áo que 
muitos de outra qualquer, entre elles "em alguns conhecidos 
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meus de pernúobuco por cujo respeito os tenho avassalados ao 
servi~o de V. Mgde., de que tem feito juramento", etc. (46) 

O indígena pernambucano e do Nordeste, caMelo juremeiro 
radrí ou tupí, foi um elemento preponderante no trabalho de 
aproxima<;ao dos europeus colonizadores com as tribus do V &r 

le, pois no "Journal de Jan Bautista Syens, d'Amsterdan (de 
Son voyage) a Moncurú en 1600", encontramos este importan
te trecho: "De la (cabo Blanco) nous fimes route vers sud
ouest et sud-onest-quart-sud, une liere, jusqu'a une ríviere ou 
iI y avait marée viere a pleíne mer" ... 

"A partir de la haute pointe nou 10ngeameR le bord jusque 
dans la riviere de Camucipe" ... 
, "La plupart des sauvages de cet endroit se Ront ' rendus a 
hord des deux chaloupes hollandaises et fran~aises pour etre 
transportés, a Maranhon" .. . (47) 

, As vi as de acesso do ceremonial da J urelJ]a e a utiliza<;ao do 
"vinho" entre as popula"oes indígenas do Amazonas em épo
cas pre e post coloniais nao sao hip6teses inaceitáveis, princi
palmente se se medita sobre o fato das migra<;oes indígenas 
cm busca da "Terra onde nao se morre", algumas das quaia 
ocorreram historicarnente . 

A. difusao de um elemento dioni .• íaco de cultura como a .Tu
rema teria de ser muito ampla, ultrapassando mesmo os limi
tes geográficos da espécie botiinica, porque o caMelo juremei
ro nao esqueceria .iamnis os transportes deliciosos que uma 
vez experimentou. E <,m suas noites melanc6licas, ao redo~ da 
fogueira, ele havia de contar aos seu s novos irmaos das ter
ras-sem-J urema, o que era a J urema, - urna árvore sagrada 
capaz de fazer ver "muita coisa bonita mandada por Deus"; . . 

Visita aos re?nane .• centes Tu¡,ís da Baía da Trait;fio 
(Paraíba) 

A necessidade de verificar a existencia do emprego da Ju
rema entre os POyOS de orígem Tupí levou·nos a fazer urna 
I'iagem até a Ba!a da Trai~áo onde ainda existem descenden
tes dos antigos tu pis, hoje soh os cuidados do Servi~o de Pro
te<;iío aos tndios . Estivemos entre eles no dia 6 de fevereiro 
de 1!l44, em companhia do coléga Pedro Correa de Oliveira. 

AqueJes indígenas possuem muito pouco da cultura primi
tiva, desconhecendo por completo o idioma de orígem. 
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Custou-nos obter informa~áo sobre o emprego da Jurema, 

assunto sobre o qual pareciam temer informar. S6mente de
pois de longa palestra, convencendo-se too os do caráter amis
toso de nossa visita, resolveram falar. 

ll:ste receio acerca da Jurema resulta, sem dúvida de crueis 
reminiscencias da violenta repressao policial que se proeedeu. 
nos primeiros tempos, tal vez mais por intolerancia religiosa. 
do que pelo interesse que se pudesse demonstrar, evitando-Ihes 
os perigos decorrentes da ingestao de um entorpeeente. 

Os "CaMelos juremeiros" foram sempre perseguidos do mo
do mais cruel, resultando dessa conduia dos colonizadores, 
conservarem, até hoje, suas práticas em absoluto segredo. O 
temor que eonservam é ainda táo nltido que, no inicio de n03-
~a palestra, o Indio Pedro Ceríaco, sexagenário, negou conhe· 
cer o próprio nome "Jurema". Diante disto, nós desviamos 
ó assunto para o preparo das bebidas fermentadas em geral 
encaminhando, a medida que a confian,a se fortalecia, gra
dativamente, para o "vinho de Jurema". Em dado momen
to, quando já desespera vamos de resultado útil, a india 
Guilhermina, também sexagenária, declarou que no lugar Paos 
1<'erros, distante alguna quilometros da aldeia atual, eram 
usadas antigarnente Iiba~¡;es da Jurema ao som de cánticos, 
que ela, disse, esquecera, descrevendo-nos contudo a elabora· 
~áb da infusao, em tudo identiCA as já referidas pelas outras 
tribus do Sertáo. 

Há nas terras habitadas por aqueles Indios cluas espécies 
de Jurema, branca e preta, esta utilizada para as festas reli
giosas . Colhemos raizes e ramos com legvmes de ambas as 
espécies para a identifica~ao qulmica e botanica. Pelo que nos 
informaram, existem sómente alguns exemplares de "Jurema 
preta" na regUlo em apre~o, enquanto que a branca é abun
dante. 

Orígent dos indígenas da Baía da Traif áo: 

Acerca da aldeia indlgena existente na B • .ía da . Trai~áo, 
cm Para Iba, ternos a opiniao de Jofflys de "que tOdas as al
ueias ao ' sul do Cabo Branco foram fundadas por indlgenas 
tabajaras e disso dao ainda hoje testemunho as vilas de Ja
coca e Alhandra e a povoa~ao de Taquara". 
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"Os potiguares por muitos anos aliados dos franceses, es
tcndiam-se da margem esquerda do Paraíba, aos confins da 
Serra de Ibiapaba, no Ceará". 

"Tinham aldeias nas ribanceiras do Mamanguape e Cama
r,tuba e nas praias da baía de Acajutibiró, núcleos que fo· 
mm orígem das atuais Mamanguape e Vila da Trai<;iío ... · (48) 

Nieuhof também nos informa que "cerca de duas pequenas 
milhas ao norte do rio Mamanguape há urna baía que os por
tugueses cbamam de Baía da Trai~áo", 

E mais adiante diz: "os índios da Paraíba habitam eeren 
de sete aldeiamentos, o maior dos quais se cbama Pindauna. 
que em 1634, eontava perto de 1.500 habitantes .. . ' (49) 

A aldeia Pindauna é referida por Herekmanns (cf. XLI -
258-9) como tendo sido o seu nome devido ao Potiguar que 
a fundou em Gramame. 

Bor.o:es dos Reis localiza aqueles tupis na zona estudada co 
",~u int.e modo: Pothruares ent.re ,Taguaribe e Parafba do Nor
te; Taba.iaras e Caetés, daí a S. Francisco. (50) 

Contudo. no precioso manuscrito de Hessel Gerritsz. há um 
documento sob o título: "Dec1aration de Gaspar Paraoupaba. 
de' Siara. a¡ré de 50 ans. d' Andreus Francisco, de Siará, agé 
de 32 an~, de Pieter Pot.v. de la baie de Traicaon. l' Anton.v 
Guirawassann.v. d' Anton.v Franciséo et Lannvs CaAPar.touR de 
la baie Traicño. un des (lucIs de natíon des Tygv.ars de la cote 
~ptentrionale du Brésil", Notée nara le sipur Kilian de Re·· 
senIaer le 20 Mars de 1 an 1628. a Amsterdam" , 

Pelos indíl!'enas Que envolve. indígenas interessados em dar 
a mais fiel informacáo nos conhp.cimentos aue tinham de sua 
¡,orra. ~ste documento teria a maior imnorlancia. Entre os in
formantes destaca-se a figura de Pedro Pot!o um potiguar cé
¡eh,·. da baia da Traicáo . 

Dizem "les: "Les gens de Phernambuco. Jarousou, Tamara
cA. Araruba et Guagana sont de Tabayars". "Ccux de Par iba 
Rio Grande, Pindag'uassu et Potiguars , Ceux de Monguang'a
pe des Tyg'uars. Les Tyguars ' vont habillés" . 

"La baie de Traieao a eté habilitée eJ!alement par les Ty· 
guars, mais a present y demeurent les Tobavars", 

"Les Tyg'uars demeurent au-dela de la baie de Traicao et 
(A) Copaba. Caalsaguasu. GuirAu, Guire; i1s sont amis <le 
Pcrlugais", (51) 

Nesta informa~iio datando de época anterior as observa~¡;es 
de Nieuhof verifica-se que embora a baia da Trai~iio houvesse 
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sido terra dos Tyguar, foi tomada depois pelos Tabajara, cu
jos descendentes sáo, presumivelmente os atuais indígenas 
que visitei, 

Posifáo botanica da Jurema puta: 

A identifica~áo da Juremn usada pelos indios Pancarú foí 
um dos problemas mais ál'duos que tivemos de enfrentar no 
desenvolvimento do presente trabalho, 

Em excursoes que houvemos de realizar pelos sertoes per
nambucanos, piauíellses e cearenses, tivemos o cuidado de fa
zer identifica~oes e inquéritos sobre as juremas l'sadas pelos 
jUl'emeiros" colhendo material para as pesquisas químicas e 
identifica~áo botanica, ' 

Em tai!! excnrsoes, illcluindo urna a Baia da Trai~iio na 
Paraíba, verificamos a existencia de juremM pl'etas aculeadas 
e inermes, ambas possuidoras do mesmo alcaloide, Compa
nheiro de urna dessas excursiíes, quiz o Dl', Dalmo de Oliveira 
tratar desse apaixonante assunto, o que significou para nós 
um valioso auxilio, 
, Damos em seguida a concJusáo dos estudos do referido bo
tanico: 

'Recife, 26 de fevereiro de 1946, Prof, Oswaldo Gon~ah'"" 
de Lima: ' 

"Em complemento ao parecer que Ihe fornecemoa em mar~o 
de' 1944, apresentamos algo maia acerca da posi.;áo botanica 
da "Jurema Preta" on melhor das "Juremas Pretas", 

"Assim nos referimos porque se há dais anos considera va
mos isso urna ousada suposi~¡¡o, agora podemos sem receio fa- , 
lar da existencia de várias "Juremas Pretas" ocupando di, 
versas espécies do genero "Mimosa", Esperamos futuramen
te ampliar nossos estudos a respeito, verificando o que há de 
verdade sobre "Jurema Preta" fóra do genero "Mimosa", co
mo querem alguns, AJiás, quanto a pluralidade das espécies 
dó "egetal em aprego, ternos o apoio de um testemunho valio
síssimo sob qualquer aspecto, que é o do Prof , Adolfo Duck~ 
em catta que possuimos", 

.. Já podemos adiantar que existem "Juremas Pretas" aCll

leculas e inermes, conforme descri~iio de vál'ios autores e ma
terial em nossas maos, procedente de Arcoverde e Bezerro3 
(Pernambuco), e Bafa da Traigao (Paraiba), 
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"Com elementos colhidos em Q¡;ixadá (Ceará), J. Hube\' 

fez a deseri~áo de urna nova espéeie: Mimosa nigra, indican
do o nome vulgar de "Jurema Preta". Cremo s ser justo e li
dto aceitar a opiniáo de tao abalisado botanico, entretanto, 11 
citada descri~¡¡o nao coincide com os característicos do ma
terial procedente de Arcoverde e utilizado nas presentes pes
quisas. Devido ao exposto é que julgamos haver mais de urna 
"Jurema Preta" e opinamos ser a espéeie eujo material foi 
por nós examinado, MIMOSA HOSTILIS Benth (1875), Le
guminosae-Mimosoidae, identificada com a deseri~ao que se en
eontra na "Flora Brasiliensis" de Martius (Vo\. XV-Pars. 
II-Pág, 359), e que para esclarecimento transcrevemos: 

"Mimos" hOBtilis Benth. Fruticosa, puberula (viscidula 1), 
aculeis sparsis validis redis; pinnis 4-6 jugis, foliolis multi
jugis puberulis parvis; spicis cvlindraceis, floribus 4 meris 8 
andris ; legumine subsessili plaIio viscidulo pluriarticulato. 

Acacia hostilis Mart. Reise I. 555. 
FLUTEX subarborescens . RAMULl, folia et inflorescentia 

pube minuta ex viscidula sordido. STlPULA subulatae. ACU
LEI pauci e basi lata usque ad 5 Iin. longí. PlNNAE vix pol
licares. FOLIOLA 1-1 1h Iin, longa, obtusissima, obliqua, 
crassiuscula, puberula, costa tenuissima v. vix conspicua sub· 
eentrali. SPICARUM defloratarum rhachis pubescens 2 polli
caris; spicas florentes breviores axilares videntur nec pani
culatae. BRACTEAE parvae spathulatae. CALYX parvu3 
minute 4 -denta tus ' COROLLA profunde 4-fide. STAMINA 
corolla duplo longiora. LEGUMEN (nodum perfecte matu 
rum) sessile v. bl'eviter stipitatum, pollice paullo longius, 3 
lin. laturn, viscido-puherulum, valvis rnembranaceis in arti
culus 4-6 secedentibus_ 

HABITAT in inundatls Lagadisse ad flumen S. Franc'. in
ter Salgado et Malhada provinciae Minas Geraes et in silvia 
Sincora provinciae Bahiensis; Martius". 

Alrnejando que estas ligeiras notas Ihe possam ser úteis, 
continuarnos ao seu inteiro dispor_ 

(ass.) Dalmo Oliveira 
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Durante f( n()~,!(\ visita ao aldeiamente dos P:iílN!i'lí, no Br2
';0 dos Pndl'éS, cm 29 de Outllbl'o de 194~, congeg111mos que 0:-\ 
indígenas nos fCl'rnerel!'!('m raizps frp.~eas da JUfema utjlizad~l 

, em !;URR práticas religio~as. 
N.o dia ~~O á tétrde, jft em RE'cift', ü:,túmo:-; de ('~tabilizar () 

material pelo método de Bourquelot llldicado para identificar 
os heterósides. O md:rato a!coúlico. neutro, ohtido foí clí:;;tri
buido em cristalizanOl'es nmplos pam <,\'npor;,<:áo i'< temllera~ 
tura ambiente, O resír1uo obtído árn~S(·ntoll·Sp. (:omo ma~;-t;' 
amorfa vcrm'~·lhlJ-qlt(;im[1rl,~ e tran¡;parente em que ~c con"ta
too a fJ!'es('n~;:¡ ele alcaloide. 

De po;,;se desse resultado, l'e::;olvemos seguir o m~todo de 
F011{e1'3 e cc.a¡ool':'1c1or('~! (52) que paf' :~ am();:; a d(~:-;cre\'el': 

o r('síduo foí l'ecli::>soh'iflo cm água acitlula<la pOI' úC'ido cll)~ 
rídrico até pI! L O (ca), sendQ submdido a repetidas extra
~óes por étér de petróleo até ausencia d¡\ resíduo llO dissolven. 
tl'. Em s,:'guida, procedeu ·s(' a novaS! e repetidas extl'ar.i)e:; 
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!so/am(!lIto,{c Iml U!C(1dn¡(!(' d(1 JIlJlOSA HOSTIL/S 
Bcnth. 
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amorfa vcrm'~·lhlJ-qlt(;im[1rl,~ e tran¡;parente em que ~c con"ta
too a fJ!'es('n~;:¡ ele alcaloide. 
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F011{e1'3 e cc.a¡ool':'1c1or('~! (52) que paf' :~ am();:; a d(~:-;cre\'el': 

o r('síduo foí l'ecli::>soh'iflo cm água acitlula<la pOI' úC'ido cll)~ 
rídrico até pI! L O (ca), sendQ submdido a repetidas extra
~óes por étér de petróleo até ausencia d¡\ resíduo llO dissolven. 
tl'. Em s,:'guida, procedeu ·s(' a novaS! e repetidas extl'ar.i)e:; 



com óxido de etila até a elimina\,ao completa de substancia., 
¡¡cidali e nelltra~ solúveÍs nos di"solventes organico:; puros. 

O líquido aquoso <,'leido foi alcalinizado com hidróxido de só
riio até ao pH 7,2 (ca), e extruill0 yária,,; Yeze~ por óxido oc 
etila. O di:'lsolvente foi tratado por agita~aú com ágll:.l disti
ladn tres veZés e em parte evaporado ao nr ümbiente apresen~ 
:ando t'm l'e!'íduo de aspecto rei:\1110S0 que aparentemente st: 
rnodifica\'a <10 ar passando de incolol' no azulallo, tornando-ge, 
por fim, ttn1arel0 queimado. 

Qu¿mdo 1. t:vapor,:lC;ao era fl'itCl cm ÚlClIO o mesmo fellrlmelF: 
se olr.3c¡·vaVH, Di:isoJvcndo-se o rcsídl10 em ácido c1orídrico di
luido. obteve-8c urna so¡t1~ao aprcsentando as rea<;üe!5 de prcci
pita('i'ín (los alcaloide~. 

O 'líquido aquóso pl'imitívú, quasl neutro. fui l:Ilcalínuaclo 
Jl0vamellte <\té pH 8. O (ea) , formando ..se um ahundante I)l'C
cipitado . Repetindo~~c a~ extra<;oe:>. com éter sulfúrico, náo 
conseguimos resultados apl'editn~í:-: . Verificou-se que a um pH 
mai:,l alto (pr<Íximu dI'! ~1.0). os g1'umos formado~ anterior. 
l':wnte. ::;e redissolvíam e qtle a soluC;ñ(l obtitla fOl'necia por no, 
, ';:S exira<;oes Ul\lfl JlO\'~ lnl2s!'-c dI' l"1'.'~ ídl\o nlcalólrlicp de cl'n' 
.rcmwlho "juho, ~em apl'e~elltHl' <J:-: modífic<lC;oc·!< do COl' ob~el'
raoas dl1rallt(~ a e\'aponu;i\u do tli;;::;oln.~nte, como del pl'imE'Íra 
extracilo , 

SO!U<;ÓCR obtidas com é~tt: segullrlo !'e:;í<luo cm CIH N"~. 
n:o,;traram 2- e61' r6."e¡i, eX<lJando 11i) ato um leve orlo!' que fez 
kmbrar o pp.rfmtll' lh:¡~ fl{¡i'cs da3 jm'pma,; !h'grH~. ' 

A~ duas por~oe~ de alCá}oidcs, conesllondenü's as extra\oe:1 
feitas l'e:'ipecth'umente a valores r;H 7.] l~ 9.0, fOTam postas 
I'm de~::{ecadorp~ e :mumeti(b::; a vúcuo, ofereceram cri~ta1í· 
za<:iio ao fím de tres dia:o. O n':!pedo <lo:,; cristaL; e 5lua fusibl
fidllde nao oferecel'am diú'l'el1~:1 aprE'ci;iveI, 

I
Tratnntln-sc, poi~J apal'<!ntcmente. de lima me:ima illlb:3h\l1

~ia. ficotl e\'iden1.e q\H' a1'\ l'I',¡H;oe,') ci)lorírla:'l primith!amf!nt(l 
observadas lHl c::dn; t;:to a 7. () ¡¡(HIt'm ter tído ot'Íg('m 011 lié< 

a<;ao de peróxido;; do étPr utilizado. <ill entfw de imp\u'('Z<lf; 
éter-l'l}lúveb tjue cont:\l11ilI1H'am GIS primeil'as porC:OCi' ('xtra f 
daF- , 

No que diz reR}wito il extrm:ao en1 pH 9, O é p08sí\'CJ explicar 
(¡ fenonwnó, telldo-8e em COl1i'.idel':l<;ao o fato de que ° hiat,) 
\'erificado d(~:,:d¡~ a 1'1'(~cilJihi<;.á() da,o; i:'lIbstf1nCÍ;\s anfóterao; llÍ\; 
h ';lW redi",solu~úo (1r!corren t'¡mplr.~meJlte da cOllA'lutina<;áo do 
:dcaloide pelo!' grumo"', O fatI) de :-ie con:'ot"g'uir Lma llO"Cl m~:1 
~e el,:,:, HkaJoiuc do me;-;mo punto de ftl:-lUO allterior...:.;ómente (! (' 
poi:; da l'crlí:-;sohIGao do,,; gl'Uhlü", deixa percdwl' <1 n~nlll't'za do 
fE>IlÓmenO, 
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Arc¡ui\'Oli du 1. r. A. 

No decurso dessas primeil'as tentativas observamos que o al
caloide ohtido pelo método precedente era excessivamente hi
groscóvico e que o seu ponto de illÚío era indistinto, Ulician· 
do-se debilmente a 'HoC e arrastando·sc. seIl1 chegar a fusáo 
clarn, até depois de 43° C. 

Diante dés:;e fato, resolvemos determinar o seu ;;olvente dE' 
elei~ao, pam estudo de um método que nos assegurasse aK me· 
Ihores condicoes de extra('ao. 

Uti1izamo~ como dissol~'ente, nos ensáios, os seguinte3 li
quidos: oxido de ctila, cloroformio, ligroína, xilol, quinolein:::. 
bcnzello, e acetato de etila. . 

Poi verificado o fato intel'essante de ser o alcaloide mUÍto 
poueo solúvcl em óxido ele etila, o que nao acontece com ()it 

dcmais dissolventcR, que ntuam T'ápic1a e completamente, coro 
exceGáo do xilol que al):e'~ar de disso}vrr b8m o alcaloide deixon 
sempre um resí(luo de aspecto resinoide. o qt'fJ oiwUtou COIn 

seletivo. 
Organizamos Rssim. um método de i.:;olarnento da nigerina 

baseado na precipitac;ao dos nño-alcaloide~ pelo acebto neutro 
de chumbo, segundo o que já se havin feíto na Argentina om 
extnÜos <le quebracho, tendo-o em "bta qlW a Jllr~mn pos",ni 
alta cOllcentra~ao de Úlninos, 

O resíduo seco proveniente da exü'a~fi() do mat.erial por al
cool tartárico. é dissolvirlo etí1 ág-ua, e tratada a Bolu<;ao por 
um exeesso de acetato de chumbo. Fntra.-sc pOY sucC;a.o e Ie.
va-se tres vezes com água quente. O Jí(ll:ido é tratado por 
SII2 até satllra~ao. separando-se al) pfecipilado por filtra~úf) 
e Javagem. 

Na solu<:ao ácida permanece o a!calóídB e sómente em pe
quena média algllma impureza n(lutl'a Oll ii.dc1a.. lipo ·!>olú"cl. 
Estas sAo eliminadas por tralamento$ l'('pdido,; ero fnnil de 
de('anta~ao com xilol rccem-disUlar10. áté a al~éncia (le rcsirhlO 
neste últiIn0, quanc10 cnti'io se alcaliniza a solu<;üo até pH 7.8 
e se extrai com novas pOl'<;Oe3 de ~iJol puro. O:; cristaL" obti
dos pela eV<lpoi'a~ao do,soln~ntc. nao ofeccram a hlg'roscopici
dade obscrvathl. anteriormente que chegava a dificultar M ope
r~oes de pesagem. 

Cara.cterístícos físico-químicos: 

o alcaloide crü;taliza em agulhas finas amareladas que e~
curecem no ar até ao "crn1C'lhó queimado. Tódas as tentati~ 
vas feitas para obter cristais no seío da massa de um dissolven< 
te náo sutiram cIeito, mesmo cmprcgal1do a técnica utilizada 

Arc¡ui\'Oli du 1. r. A. 

No decurso dessas primeil'as tentativas observamos que o al
caloide ohtido pelo método precedente era excessivamente hi
groscóvico e que o seu ponto de illÚío era indistinto, Ulician· 
do-se debilmente a 'HoC e arrastando·sc. seIl1 chegar a fusáo 
clarn, até depois de 43° C. 

Diante dés:;e fato, resolvemos determinar o seu ;;olvente dE' 
elei~ao, pam estudo de um método que nos assegurasse aK me· 
Ihores condicoes de extra('ao. 

Uti1izamo~ como dissol~'ente, nos ensáios, os seguinte3 li
quidos: oxido de ctila, cloroformio, ligroína, xilol, quinolein:::. 
bcnzello, e acetato de etila. . 

Poi verificado o fato intel'essante de ser o alcaloide mUÍto 
poueo solúvcl em óxido ele etila, o que nao acontece com ()it 

dcmais dissolventcR, que ntuam T'ápic1a e completamente, coro 
exceGáo do xilol que al):e'~ar de disso}vrr b8m o alcaloide deixon 
sempre um resí(luo de aspecto resinoide. o qt'fJ oiwUtou COIn 

seletivo. 
Organizamos Rssim. um método de i.:;olarnento da nigerina 

baseado na precipitac;ao dos nño-alcaloide~ pelo acebto neutro 
de chumbo, segundo o que já se havin feíto na Argentina om 
extnÜos <le quebracho, tendo-o em "bta qlW a Jllr~mn pos",ni 
alta cOllcentra~ao de Úlninos, 

O resíduo seco proveniente da exü'a~fi() do mat.erial por al
cool tartárico. é dissolvirlo etí1 ág-ua, e tratada a Bolu<;ao por 
um exeesso de acetato de chumbo. Fntra.-sc pOY sucC;a.o e Ie.
va-se tres vezes com água quente. O Jí(ll:ido é tratado por 
SII2 até satllra~ao. separando-se al) pfecipilado por filtra~úf) 
e Javagem. 

Na solu<:ao ácida permanece o a!calóídB e sómente em pe
quena média algllma impureza n(lutl'a Oll ii.dc1a.. lipo ·!>olú"cl. 
Estas sAo eliminadas por tralamento$ l'('pdido,; ero fnnil de 
de('anta~ao com xilol rccem-disUlar10. áté a al~éncia (le rcsirhlO 
neste últ iIn 0, quanc10 cnti'io se alcaliniza a solu<;üo até pH 7.8 
e se extrai com novas pOl'<;Oe3 de ~iJol puro. O:; cristaL" obti
dos pela eV<lpoi'a~ao do,soln~ntc. nao ofeccram a hlg'roscopici
dade obscrvathl. anteriormente que chegava a dificultar M ope
r~oes de pesagem. 

Cara.cterístícos físico-químicos: 

o alcaloide crü;taliza em agulhas finas amareladas que e~
curecem no ar até ao "crn1C'lhó queimado. Tódas as tentati~ 
vas feitas para obter cristais no seío da massa de um dissolven< 
te náo sutiram cIeito, mesmo cmprcgal1do a técnica utilizada 



Arquivós do 1, p , A. 75 

~or iHaurice Maric Javot e Rohcrt Goutaril (53) na cristali
za~o da corinanteína , e que t'onsiste em clissolver uma púr~~o 
da ua;:c 110 mínimo de alcool absoluto e adicionar, gota a gota, 
água distilada até a op:.desdmcia per::listente a frio e que de
~apare~a llor fruco aquccimento. A SOl11~áo aRsim sattlrada ·ó 
r.osta cm geladPira rlurante uma noite_ 

Orl2l'ulldo COIn os cJoridratos e sulfatos lliio obtivemos me· 
lb)}" exito. Os crbtais cbUdo:; da base procederum sempre do 
seio do xarope aquoso. 

A solubilidade ~m áglla do prodnto, proccd~nte da extra~áo 
pelo xilol, é peqllena II frío, o qúe nAo impcde que lhe comuTli
q:Je urna apreciável l'ea<;ao alcalina (cerc.a de !). O) . 

~\ quente, a solubilidude em úgua é bastante apreciávcl, no
l<Illdo-se uro agractávcl pHfume de flóres. A solubilidade da 
sub::;tanda em so¡u~oes ázidas é muito alta, atingindo-se facil
mente a concentra~áo de "arope. 

Alcalinizando·se a solU/;ao do ¡;al, forma·se uma cmulsa(\ 
abundante. E' mareante a resÍstt'mcia da nigcrina a a¡;ao do 
ácido ~mlfllríco a fria. 

Pelo reativo de Erdmann obtem -se urna colora~ao verde-es· 
Clil'a fugaz qt.;e p::ssa ao róseo ü, finalmente, ao pardo. 

Pelo l'cati\'o de 'Vense!, origina-se lima colora~ao castauha 
~úm d(:,i!p-rendímento gasoso, 

Pela dlasota<;ao de Ehrlich, observuwsc uma colora\ao salmoJl 
em meio alcalino, ineolor em mCÍo ácido. 

l':m solu<;ao aqucsa do clorídrato foram verificadas as rea
~oeii éOmt;n~ d~ precipita<;ao tais como Bouchardat, l\1ayer, elo
roplatínieo e ácido pícrico. 

Nao se observou Cjualquer jnfluencia da nigerina sóbre a luz 
polarizada. 

Observa¡;oes feitas Robre o alcaloide suLrnetido u urna série 
de dissolu<;.óes cm ácido clorídrico diluido e extrac;oes por xilol, 
demonstraram que seu ponto de fusuo nao se alterava por tra
tamento de tal naturcza e que se mantinha sempre cm redor 
de 45,8-46,80 C. 

No alcaloide oLtido por extrac;ao ao xilol, foi observada a 
uma maior velocidade de dissoh:dio nos dissolvcntcs comUllS e 
ausencia de resíduo resinoso. T~an'lbém foí constatada uma 
maior rapidez de ctístaliza~ao e redu\!ao muito grande da deli
quesc.éncia observada no produto extraído por éter. 

'{'entativas de fracionamento por vía cromatográfica segun
do a técnit:a de Giorgio Remato LeV"j e Felicí Castclli, para os 
alcaloides do ópio, nao resultaram cfica,zes, levando-nos a eo\".
\'í~lio de trat:ar-se realmente de uma espécie pura, 
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DaB dcterminayoe~ da cümposi~áo elementar e da massa mo, 
iclucar, resultou a ¡:;eguinte fórmula da njg~rina: Cl3 R.I ON~, 

B' Ính:ressante obs.ervar a Aua pobreza relativa de hidro
genio. 

P(]1'('fula{/f?iH do nlc%ide 1/(/;~ C(f~('.(l8 dn raú do 
MIMOSA HOST1LIS: 

Em exira~ó('~ efduadas sobre ca~ca::; SecélS <\0 al'. usando o 
método do xilot e acetato de chumbo, conseguimos verificar f\ 

existéncia de O,~H ';~ , 

As pl'imE'iras ol);-Iel'Va~üe~ eom a nigerina "in [mima viIi" 
foram feita~ logo após <lO primeiro i:'\olaruellto, isto ao.s pl"i
meü'os día::; de no\'emuro de 1942. InjetnIDos hipodermich
mente! em forma de doddrato, 0.07·16 grs. do alcaloide lHIS,'! 
em um rato de 170 grs., macho, . 

Oi) fel1Óme110S otorridoii fMl'lOl clt'sel'ilo¡;; P(')o nOSHO eológ'il 
Pedro Conf'R Filho: 

«Obi;el'\'<1clo o animal 10 minlltos após a lUJ€),UO, verificou-· 
se qUé <l}wc:-entaYél l)('rtllrha~óe~ de equilíbrio, caracterizada., 
por L m agachamento sóbre r't "entre e nwrcha de !'ecúo. An 
lado di~so. mallife~tol1-sC cian6~e (la' e'luda, d(\~ pata~ e nari· 
na..;;, ~Rte.B fenúmenos se agnwaré1m continm\mcllte, ao me~mo 
tempo que surg-iram horripiJa~flO, tJ'('móre~, aceleragao dI) 

rítrno resviratório, A sensibílidade ao calor foí ('oI\:;;tnlada. 
Qual'enta minutos tlpó." a inje~áo, ~ul'giram os prlmeil'os 8 ce:, . 
sOs COl1\'u\;"i\'o~ clónicos com emissao rle salí"a. Táis ace~SO-:l 
se rE'petil':tm mais tres \'('zes, com 'ulterior pal'alizil<;ao dos 
membros anteriorc:-:. Seguiu-se a pnraliza\ao da pata poste~ 
rior lIireitn e <Ilguns minuto.'l de}Joi~ ti da esquerda, ¡-¡este mo
n1(mto ceRson a ¡oC()nlO~aO eli) animal que ,iá nao reagia A agl'es
i'ao . A agonia caracterizou-se por uma agravli<;ao súbita (b 
da1l6~e. por trf>m()\,éB do \'cntre, agitadio !los membro.s, p:.n' 
pausa~ l'c:"piratória!5 3eropl'e mais longas e ])01' npl'eciável al'· 
l'itmía cardiaca. A morte 800rendu nos 70 minutoH. A (-,bser , 
ya9aO dos olho:, do animal mostrou desde o inicio, urna dimi. 
11ui~ao dé\ colora~ao normal e do brilho, conservando-se o re
flexo palpebral até 20 minutos ~)ntes da morte", 

O!:l fenómenos acimü de~cl'ito$ foram (Ibsena{]o:s por lló",;. 
vária:-: vezes, no decorrer de no~sas' pÜ:'i(jlli~as, verificando ,se 
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que em dases nao letal::; se v-erificávam atitudc;::; que clem 
[ravam 	 pel'tul'baC;oC's de equilibrio e principalmenl(' a ma 
em recúo. 

tlll de nós que expontaneamente ingcriu 0,040 grs. de 1 
tina, ten~ oporiunidade de experimental' ace1era~ao do 1 
(90) I sensn~rlO de exarceba~áo auditiva, náu~em; Jigeiras, 
toma.'> 	 respiratóri()s (dispnéía lig'eíra) . 

Tedos e$te~ fenómenos dt:saparecl'ram aos 45 minutos 

ABSTHACT 

'l'hé author l'eport:l the obser\'ation~ be made in Oct 
W42 on a magÍc drinle named Ajucá 01' Jurema (a llJ~ 
'l.'Bd by the remaimier gl'oUp oí Panc~ü'ú 11lllians, settle< 
lhe!eft border of the Sáo Francisco Hh'cr, in the State of 
lit.mbuco (JJl'ilzil). 

He studic$ the cel'emoniRl fea:;t of the Ajucá, quoting 
the faithful dcscription prevÍou:;1y made by his compa 
Esteyiío de OJíwira alld ¡tde!;,; to it the l'l:,:;ulh; of his owr 
,earchdl in etbnologic field, induding the use and preparél 
of other drinks ~nd songi:' of the Ajudi. 

Besides hi;,; l'~searches conciÓ!r!1ing th(> ünportallce of A 
drink a~ all (:Iement uf culttln~ of northearthern Braziliall 
dians. he POilll<; out ib itlb'omj~:-;ion in the african l'itual 
lhp. negro populations of Bl'azil. Wíth the botallic idcnti 
tiOll cf tbe .Jurema plallt, he kads his investígation~ te 
geographic (lispersion anc1 its t~thnohotanic ",ol'th. 

Tho chief i-iubject of hi~, paper i:'l the chemic:.d re,;éal'ch 
de in Jurt'ma root~ ,amI the isohltion of an alcaloid. nppa 
tly cRwüng the llarcotic phenomena observed in Ajucá ( 
kers. 

BIBLIOGRA~'IA 

U \ -- E",tEYau de Olivdra (CurIos) - O ossuari" do "Gl1.11 
Padre" elll ltap:lr1ra, l! :¡lglllll:.¡S nolíeias sóhre n'manc. 
h~s índi~(,lIali d(¡ :-':(mk~le - Boletim do Must'11 :\¡ldon 
Vo!. Xl\'-X\'lI - HlJ8. 19·11 - lIi;)-l(¡j. 

(2) 	 - - Lcri (Jean de) - Vinl1cIll Ú lí·I'!'I. 11 .. Bra:·dl - Hibli. 
Histórica Brasilri!·a. Li". ~lL1l·tíns -- S . P. - HI2·195. 

(3) _. I.eri (Jesn de) - ~()tf. n.o 502 - púg. 19L 
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