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A'lcebíades Viana de Paula 
José Elias Murad · �:: ::: · 

"Sopro de simpatia irresistível fez das obras do ro

mancista admirável uma delícia para a alma brasileira". 

Raimundo Girão 

Uma série de observadores do século passado, botânicos, 
médicos, etnólogos e principalmente o grande romancista José 

de Alencar, com sua literatura privileg!ada, impressionaram a 
intelectualidade brasileira sobre· uma planta do Nordeste, a 

Jurema, que foi usada pelos indígenas em libações cerimo
niais, além de continuar a figurar nas práticas de medicina 

popular e de ritos religiosos na região. AtuaJ.mente, a planta 
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é estudada sob o ponto de vista cientffico. Entretanto, foi, 
principalmente, uma obra literária do século passado, o ro
mance indianista de José de Alencar, Iracema (1865), que 
chamou a atenção dos estudiosos para a referida planta. No 
presente artigo, pretendemos apenas relatar, de forma sumá
ria, este interessante· caprtulo da farmacologia histórica bra
sileira. Passados mais de cem anos do imortal poema-ro,man
ce Iracema, é justo que se comparem os dados das pesqui
sas e os frutos da ideação do magnífico poeta, tendo em 
mente, em primeiro lugar, que o grande escritor foi um eru
dito e U·m curioso previsor dos conhecimentos, que, mais tar
de, se·riam descritos, pelas observações científicas. 

CONSIDERAÇOES GERAIS 

Uma das primeiras referências à utilização da jurema foi 
a do livro de viagens de Henry Koster (1817). A copiosa re
fe·rência de trabalhos antigos sobre o assunto pode ser vista 
nos artigos de Gonçalves de Lima(s), Oliveira(16) e Costa(S). 

São designadas co·m o nome popular de juremas diversas 
mimosóides próprias da flora do Nor·deste brasileiro, perten
centes aos gêneros Mimosa e Pitheco/obium. A identificação 
da espécie alucinógena foi feita, por assim dize·r, paralela
mente aos estudos antropológicos. No interior do Estado de 
Pernambuco, permaneceu, até data rece·nte, um grupo indí
gena que fazia uso da planta. Em 1930, neste reduto, entre 
os rndios Pancaru, C. E. de Oliveira(15) docu,mentou a utiliza
ção da beberagem. Cerca de uma década após, Gonçalves 
de Lima(8) tornou a fazer observações entre os me·smos ín
dios, tendo coletado espécimes vegetais, que, com a colabo
ração do botânico Dalmo de Olive·ira, foram identificadas como 
Mimosa host/1/s Benth, vulgarmente denominadas jurema preta. 
Gonçalves de Lima(8) constatou também que um alcalóide, a 
nigerina, por ele isolada da planta, possuía proprie·dades alu
cinógenas. Finalmente, Pachter e col.(17), em 1959, conse
guiram isolar das cascas da planta u.m alcalóide com as ca
racterrsticas semelhante·s às da nigerina, e cuja estrutura foi 
deter·minada como sendo a N,N-dimetiltriptamina (D.M.T.) . 

• 
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Outros estudos farmacológicos sobre o vegetal, os extra
tos e os alcalóides, foram fe·itos por Cavalcanti(4), Mello(ll), 
Melo e Bandeira(10), Moussatché e cols.(13), Paula, Sarsur Neto 
e Murad(lB) e Moussatché e cols.(t4) 

Sob o ponto de vista etnológico verificou-se que 0 uso 
da jurema é um traço cultural Cariri ou Gê, visto que os usuá
rios da mesma foram, segundo Schultes(19), os Cariri, os Tu
chá (do grupo Cariri), os Guegue, os Acroá e os Pimenteira 
(do grupo Gê). Outrossim, Gonçalves de Lima{8) observou que, 
além dos Pancaru, faziam uso da jurema os Fulniô (Gê) e os 
Potiguar da Baía da Traição, do grupo Tupi, sob influência de 

tribos vizinhas. Jurema é um nome· do idioma Tupi. Os rndios 

de outros grupos tinham ·denominações próprias para a mesma 

bebida. Em espanhol é utilizada a denominação yurema e, e·m 
if'glês, freqüentemente, o termo "yurema drink". 

Existe grande inte-resse em se verificar os efeitos dos alu

cinógenos, quando utilizados pelos primitivos. No que se re

fere à Jurema, esta documentação, de alto significado, foi feita 
pe·lo etnólogo Curt Nimuen·daju, citado por Lowie(9), que, em 

1938, descreveu os efeitos do uso da infusão entre os Cariri. 

Os índios, sob o efeito da bebida, enxergavam "gloriosas vi· 

sões do espírito da te-rra,. com flores e pássaros", ou vislum

bravam "pedras ressonantes que destruía.m os esprritos .itine

rantes da morte", ou enxergavam "a ave-do-t�ovão, soltando 

re·lâmpagos de um enorme topete na cabeça, que produziam 

estrondos ao redor". Ta·mb.ém os Pancaru, segundo Carlos 

Estevam de Oliveira(lS), pretendiam ter experiências mrsticas 

semelhantes. 

• 

A JUREMA NA OBRA DE ALENCAR 

Cqmo é do conhecimento. geral, José de Alencar (1829-
1877) foi um dos mais famosos, eruditos e fecundos escritores 

da literatura brasileira. Contribuiu para a inauguração da Es· 

cola Romântica e do Movimento Indianista da literatura brasl· 
leira. Entre as suas principais obras figura·m Iracema, poema 

em prosa sobre a primitiva colonização do Estado do Ceará, 

e O Guarani, ro.mance histórico, que foi adaptado por Carlos 
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Gomes à célebre ópera, que leva o mesmo nome. Iracema 

conta com numerosas edições em português, cerca de· uma 
centena, no Brasil e em Portugal. As nossas referências serão 
sobre a Edição do Centenário.(t) Existe·m traduções em vá

rios idiomas, a saber: castelhano, latim, árabe, alemão, fran
cês e duas versões em inglês, consi·deradas, todavia, rarida
des bibliogr�:·icas, com exceção de· algumas traduções em 
espanhol. 

Anexo a Iracema, acrescentou o romancista anotações ou 
observações explicativas. A propósito da jurema informa: "ár
vore rne·ã, de folhagem espessa; dá u.m fruto ·excessivamente 
amargo, de cheiro acre, da qual, juntamente com as folhas e 
outros ingredientes, preparavam os selvagens uma bebida que 

tinha o efeito do haxixe, de produzir sonhos tão vivos e inten
sos, que a pessoa sentia com delícias e como se fossem rea
lidades as alucinações da fantasia excitada pelo narcótico. 
A fabricação desse licor era um segredo explorado pelos pa
jés, em proveito de sua influência. Jure·m·a é composto de 
"ju", espinho, e "rema", cheiro desagra·dável. 

Muito se pode comentar sobre a breve de·finição: o acerto 
em não se designar a espécie, o que seria depois pesqu:sa
do; a comparação com o haxixe, clássico alucinógeno, quan
do utilizado em doses elevadas; a fe·licidade do conceito "alu
cinações agradáveis da ·fantasia", visto que "alucinógenos ou 
drogas fantásticas" seriam os termos da farmacologia, em uma 
antevisão do futuro. 

Na re·ferida anotação, o escritor ,menciona que a bebiaa 
seria preparada com os "frutos", ou seja, com as vagens, como, 

aliás, consta das informações antigas de Costa(5), sabendo-se, 
também, que a bebida se pode pre·parar das cascas ou rafzes. 

Sob forma literária, o artista imaginou a bebida como 

"verde licor", em vez da cor "vermelha e espumosa", como 
era de fato. Ignorando, provavel:mente, a verdadeira aparên

cia da bebida, o escritor pôde escolh-er uma figura poética. 
Aliás, outro escritor, Ariano Suassuna(20), que também versou 

sobre a jurema, porém, mais recentemente·, teve de compor 
uma cor, misto de ficção e verdade, a cor "verde-vermelha", 

para o vinho se·lvagem. 
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"A fabricação desse licor era um segredo explorado pelos 

Pajés, em benefício ·de sua influência." Com esta frase adotou 

Alencar o conceito tradicionalista de interpretar-se os fatos 

culturais. O grande escritor devia acreditar na influência ma
lévola dos sacerdotes indígenas, co�mo se admitia, idéia evi

dente·mente equívoca, sob o ponto ·de vista estritamente et

nológico. 
Quanto à etimologia da designação jurema, da Hngua 

Tupi, Alencar adotou a versão por el'e mencionada. 11: conve

niente lembrar, contudo, que o traço cultural do uso da be

bida não foi originariamente Tupi. No romance, os Tabajaras, 

indígenas Tupi, faziam uso da planta. Em realida·de·, muitos 

anos depois, Gonçalves Lima(8) demonstrou a utilização do 

"narcótico" pelos remanescentes dos Tupi, os Potiguar, sob 

a influência de outras tribos. 
Descrevendo a hipotética ce·na da libação ritual pela ju

rema, já no texto do célebre romance, assim se refere o poeta: 

294 

"Vem lrace·ma com a igaçaba cheia do verde licor. 
Araquém (o "pajé", sacerdote indígena) decreta os 

sonhos a cada guerreiro e distribui o vinho da ju
rema, que transporta ao céu o valente Tabajara. Este, 

grande· caçador, sonha que os veados e as pacas 
correm ao encontro às suas flexas para se trans

passare�m nelas; fatigado por fi!m de ferir, cava na 
terra o bucã e assa tamanha quantidade de caça, 
que mil guerreiros em um ano não acabariam. Outro, 

fogoso em amores, sonha que as mais belas virgens 
tabajaras deixam a cabana de seus pais e os se

guem cativas de se·u querer. Nunca a rede de chefe 
algum e.mbalou mais voluptuosas carícias do que 

el�e fruiu naquele êxtase. O herói sonha tremendas 

lutas e horríveis combates, de que sai vencedor, 
cheio de glória e fama. O velho renasce na prole 

numerosa, e, como o seco tronco donde rebenta 
nova e robusta seb�e, ain·da cobre-se de flores. To
dos sentem a felicidade de tão viva e contfnua, que 

no espaço da noite cuidam viver muitas luas".(1) 

(pág, 90). 



Nesta formosa descrição ve·rifica-se que os indfgenas são 
levados ao estado alucinatório. :�: mencionada, aliás, a pala
vra "sonho". E cada guerreiro tem a visão (alucinações vi
suais) que deseja, de caça, de lutas e de volúpias. Até ilusõ�s 
quanto ao espaço e ao tempo; os animais correm ao encontro 
das flexas, os ve·lhos renasce1m. Há euforia, e também sen
sações desagradáveis, "dos terríveis combates". 

Em outro tópico do romance, o herói, Martim, após beber, 
s·entiu um estado de exaltação, assim descrito: "o gozo 
era a vida, pois o sentira mais forte e intenso, o mal era sonho 
e ilusão." 

Sobre o estado onfrico, a que levam os alucinóge·nos, 
Alencar fornec·eu descrições igualmente sugestivas: após ter 
ingerido o suco da jurema, o guerreiro viveu o idflio com a 
bela indfgena; mas, u!ma vez acor·dado, sentenciou: "os beijos 
de lraoema são doces no sonho ·e o guerreiro branco encheu 
deles a sua alma. Na vida os lábios da virgem de Tupã amar
gam e doem como o espinho da jurema". Uma era a reali
dade, a vida consciente; outra, a perturbação onírica causada 
pela droga. 

Aliás, um dos sutis comentaristas do grande escritor, José 
Valdivino(21), afirma que Marti:m, o herói da epopéia ale·ncari
na, passou a viver como em estado oniróide após a ingestão 
do misterioso licor, "o guerreiro branco sonhava quando Tupã 
abandonou sua virgem", isto é, quando se cele·brou o conúbio 
entre os dois amantes. Outro comentarista, Braga Montene
gro(t2), também é acorde em admitir o cuidado que o escritor 

teve para comunicar a idéia de que o herói esteve sucumbido, 
não só pela paixão, �mas pela influência tóxica da planta. 

Em diversas outras passagens de Iracema, e também em 

O Sertanejo, Alencar tece suas descrições sóbrias e sugesti

vas sobre a ação do vinho indfgena. Em O Sertanejo, alude 

o romancista ao poder alucinatório da bebida: "Mas ouvia

lhe a voz harmoniosa, e bebia-lhe nos olhos a beleza, que em

briagava como o suco da jurema, da qual provara uma vez" 

(2) (pág. 286). 
-� curioso assinalar que na época em que o escritor viveu, 

no Nordeste brasileiro, houve um episódio de· violências, em 
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1836, correlacionado com o uso da beberagem. Foram os acon

tecimentos de fanatismo, denominados do "Reino da Pedra 

Bonita", muito comentados por estudiosos da história e do fol

clore da região. Câmara Cascudo(3) informa que, na ocasião, 

fanáticos fizeram uso dabebida, uma mistura de duas plantas 

tóxicas, jurema ·e manacá, e excitados, praticaram os mais re

voltantes atas de brutismo, selvageria e s·exualidade. Estes 

episódios, certamente, deverão te-r contribufdo para ampliar o 

conceito de que a jure�ma seria um poderoso excitante, capaz 

de impelir o indivíduo ao crime e libidinagem. Este conceito, 

por sua vez, é muito difundido, principalmente entre alguns 

escritores e leigos, de um modo geral. 

Entretanto, nos romances de Alencar, a jurema não está 
corr,elacionada com a criminalidade, e, se o tóxico leva ao es
tfm·ulo da sexualidade, não é por ser um simples afrodisfaco, 

mas um potente· "narcótico indígena", capaz .de levar aos dis

túrbios da consciência, percepção e personalidade. 

Outro escritor insigne, Euclides da Cunha(6), em Os Ser
tões, além de conc·eituar a planta como alucinóge·na, acres
centa a opinião de que a bebida seria revigorante. São suas 
as palavras: "as juremas prediJ.etas dos caboclos, seu haxixe 

capitoso, fornecendo-lhes grátis inestimável beberagem que os 

revigora de·pois das caminhadas longas, extinguindo-lhes as 

fadigas em mom·entos, feito em filtro mágico." (pág. 47). Esta 
e outras informações de escritores mais antigos testemunham 
que as juremas e·ram recursos supletivos da aJi.mentação nor
mal, por ocasião das fortes secas. 

Alguns críticos irredutfveis da obra alencarina, como se 

sabe, foram incorretos nas apreciações do escritor, quanto aos 

fatos etnológicos. Não pe·rmitiam as mínimas diversificações 

das minúcias dos tratados. Todavia, o romancista não escre

veu apenas uma informação sobre tradições indfgenas, �mas 
uma obra de arte. Como artista, transcen·deu-se em be·las fi

guras lite·rárias, so1mente capazes de ter existência graças à 
sua imensa capacidade· criativa. Mas, como erudito, conhe

cedor das tradições e do panorama cientffico de sua época, 

s.ou.be ser, antes de tudo, criterioso e meticuloso em suas ob
se·rvações. 
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RESUMO 

Os autores focalizam a obra literária de José de Alencar, 
principalmente o fa.moso romance Iracema, publicado em 1865, 

em que o romancista faz inúmeras considerações sobre a ju
rema, planta da qual determinados indrgenas preparavam uma 
bebida alucinógena, o chamado "vinho da jurema". ·!: feito um 

estudo sobre as descrições do célebre romance e os dados da 
Far.macologia, concluindo-se que o literato foi preciso e obje
tivo, per!manecendo ainda a sua obra com interesse para os 
estudiosos das plantas e· substâncias psicoativas. ·!: relembra-

. do este caprtulo da Farmaco-história brasileira. 

' 
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