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Introdução

A Etnobotânica consiste no estudo das aplicações e 
dos usos tradicionais dos vegetais pelo homem. É um 
estudo multidisciplinar que envolve diversas áreas e 
profissionais como botânicos, antropólogos, 
farmacólogos, médicos. Essa Ciência define a Jurema 
como a “droga mágica” do Nordeste [1] Atribuindo-se 
também uma importância econômica e na medicina
popular do Nordeste, projetando-se como uma das 
expressivas plantas do repertório tradicional do 
sertanejo [2].

A palavra jurema apresenta diversos significados, os 
quais não se resumem a usos distintos do seu emprego, 
na medida em que podem aparecer interligados. 
Poderia supor-se ter havido um significado inicial, 
progressivamente encoberto pela perda de memória e 
por uma mentalidade popular confusa [3]. A jurema 
pode ser uma planta, uma bebida ou uma entidade e de 
fato há uma série de espécies botânicas referidas como 
jurema [4]. Seu nome vulgar ou popular vem do Tupi 
Yu-r-ema e há pelo menos sete espécies de árvores ou 
arbustos conhecidos, usados e classificados como 
Jurema. Na classificação popular: Jurema Mansa, 
Jurema Branca, Jurema de Caboclo, Jurema de 
Espinho, Jurema Preta, Jurema das Matas e Jureminha.
[5]. 

Dentro dessa perspectiva esta pesquisa justificou-se 
pela importância de se fazer um levantamento 
histórico-etnobotânico e aprofundar o conhecimento 
sobre a utilização da jurema nos cultos afro-indígenas, 
na região Nordeste, visto que existe uma insuficiência 
de trabalhos realizados com esse tema, como também, 
tentar esclarecer como esta espécie vegetal é vista sob a 
ótica daqueles que a utilizam.

Material e métodos

A metodologia se baseou em pesquisa de 
campo, realizada na forma de visita a um Centro de 
Candomblé, no Município de Moreno. Além de 
levantamentos bibliográficos que permitiram historiar o 
uso da Jurema nas culturas afro-indígenas do Nordeste 

brasileiro em diferentes períodos, mostrando a evolução 
das pesquisas ao longo do tempo. Para isso, foram 
utilizados um aparelho gravador – com o consentimento do 
Ba Gigan de Oxalufã Alan, entrevista não sistematizada, 
máquina fotográfica (marca da máquina) e caderneta de 
campo, onde foram notificadas as observações.

Resultados

Foi constatado que há três espécies sendo usadas como 
Jurema entre os indígenas nordestinos e nos cultos afro-
brasileiros: a Mimosa hostilis Benth., hoje reclassificada 
como Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir (fig. 1). E que seria 
a Jurema Preta; a Mimosa verrucosa Benth. ou Jurema 
Mansa. A estas acrescentamos a Vitex agnus-castus (fig. 2), 
uma Verbenaceae, usada entre os Cariri-Xocó como Jurema 
Branca ou liamba [5].

O vinho da jurema preparado entre os indígenas varia 
consideravelmente do preparado nos cultos afro-brasileiros, 
mas possuem em comum a planta jurema como elemento 
obrigatório e fator de aproximação. Os grupos indígenas 
que não utilizam a bebida fazem referência constante à 
planta como dotada de forças mágicas ou cósmicas que são 
cultuadas, ou pelo menos reconhecidas como portadoras de 
influências oriundas das matas nativas [4]. O uso da jurema 
compõe atualmente não apenas os ritos indígenas, mas 
acha-se também difundida entre diversos outros cultos, 
praticados em áreas rurais e urbanas, como xangôs e 
candomblés [6].

Os resultados encontrados indicam que a jurema ainda 
possui uma forte influência na cultura popular e que sua 
utilização permanece um segredo como descrito por 
Camargo (2002) em que sua utilização em determinados 
ritos fica restrito a quem prepara .

Há uma mudança referente ao uso afrobrasileiro, em 
especial nos cultos de candoblé. Já que os altares 
juremeiros (fig. 2) não são mais escondidos, embora a 
preparação da bebida ainda seja um segredo dos mestres 
juremeiros.  



Discussão

Não restam dúvidas quando à importância que 
têm a Jurema para os nordestinos, principalmente para 
os  seguidores das crenças afro-brasileiras. À medida 
que o tempo passa, contribuíram, contribuem e, 
acreditamos que, continuarão a contribuir afim de que 
as práticas rituais que celebram a Jurema permaneçam 
no meio desses povos. Essa planta é muito mais que um 
vegetal, quando assume o papel de uma cabocla, uma 
entidade, uma bebida. A própria planta é  uma 
representação no âmbito afro-brasileiro, que 
acreditarem ter sido atrás de uma Jurema que a Sagrada 
Família escapou de Herodes.

Vale ressaltar também, como o Homem pode 
utilizar de tantas maneiras os recurso que a natureza 
nos oferece, a partir de seus costumes, crenças, 
tradições; daí o legado cultural dos afro-brasileiros para 
nossa gente. Já que permanecem contribuindo para a 
manutenção das práticas rituais que celebram a Jurema.
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Figura 1. Desenho esquemático de Mimosa hostilis Benth. Figura 2. Exsicata de Vitex agnus-castus L.

.
Figura 3. Altar Juremeiro: representando um mestre


