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hunanos;

é o Minotawo que

receba,

en

cada ano, um imposto em vidas

humanas.

o øutomóvel faz anuaúnente mais vítimas que o conjunto de todos os
cmftitossangrentos incluindo rerroluções, guerrilhas e terttcisrno. Mas ninguém
p¡otesta nas ruas, Em mriltidões mo,bilizadas com dísticoa e band:Eimlas.
As mo,rtes por acidente rodoviário são mais oneïosas para a sociedade do
que as de o,rigan cardio-vascular. Estas atingem; gmalrnenæ, genæ velha e só a
fful €nquanto que os aaidmtes automobilístico,s envolveno-mortos e feridos,
de vrÍrias idades.
o autormóvel é um paradoxo: é o objecto maís desejado, pelo homern que
se csnsidera civiüzadq rnas é o escravo mecânico que, à truição, mais nortes
crrusa ao homem livre. Muitas vezes limita-se a ser mEio de atingir o suicldio...
O homem que é proprietário de um automó¡¡el juþaier
_ __li*!
a LIBERDADE DE TRANSPORTE. Esquece-se que qualquer libedade tern
por fronteiras as liberdades dos outro's...
F*te cørflito de libendades é uma peça importante nos srrbrechados que
constitu€rn a coordenaçfu dos transportes e o ordenamento tnbanp.
são dois puzzles estes que serão ¡nalisados nas palestras qu€ se segu€m.

ARTEFACTOS INDÍGENAS BRASILEIROS
EM PORTUGAL
THEKLA I{ÀRTMANN
lEtnóloca do Museu Paulista da Univenidade de São Paulo, Brasiì

A amabilidade do Dr. Carlos Lopes Cardoso, mostrando.'me o artefacto
da Figuira 1, integrante ds acenro da Sociedade de Geogfafia de Lisboa, dá-me
enseio para algumas considerações sobrc a ifnportânciä dos antþs materiais
originários de tribos indígenas brasileiras que se €ncontfaûr em ilnrseus de

SUMMARY
THE TRÀIN ARRIVED LATE
versary

Portugal.

Ve ¡efer to t.he opening address in a seminar organised to commemotate the l50th ¡n¡iof the inauguration of the first section of the main line rai[way in portugat.
It is emphasised that the railway were o¡re of the causes of the economic and social

that too{< place a{l over the world during the last century.
The address begins with an historical digression on wheeled vehicles and land transport.
From 1821, rail transport revolutionised industry in the United Kiodom with the rapid
outflorv and distibution of products.
on t]¡e contiqent of Europe the railway companies always did very bad business as
govef,aments, contrary to what they had promised, never awarded ther¡
úar$port monopolies
and always made them pay fixed tariffs.
Although they were subsidised tle companies e¡ected their infrastructures ât their own
expense i. e. they laid the tracl<s and built the stations. Roadô were built by public
authorites
changes

and

all

competitors of rail could circulate on them.
Êntering ínto the History of the Railways in Portugal, the Àuthor states that ttre train
arrived late in this country, as the Napoleonic campaigns, the ensuing social
revolutions and
the civil wars only eclded in 1g34.
AJter this year there was a period of political and revolutionary instability that only
esded with tle governments that íncluded the great
technici,an and stâtesmâû, A. M. Fontes
Pereira de Melo.
The first section of ttre mein rine Fornrguese railway was only
inaugurated on tre
- October
28th
1856.
rn Portuga the ra'way ¡vas the great mixer of social
crasses and the means by whicb
the P¡ovices made contad with
the Capital.
Tbe article memions the dates
of the extensions made to the main
and secondary
li¡es of the poftuguese railway.

'ine

tt-

Acredito que esse arrtefacto faça parte da coiecção etnográfica reunida por
Alexandre Rodrrigues Ferrei¡a dr¡rante a viagern çpe empeendeu pela Amazónia
brasileira en 1783-1792, çxtt ordem da Coroa Portuguesa, e que se colrstitui
na primei,ra erqpedição de cu¡ho natualista Enviada ao Brasil. A colecção
etnográfica dispersou-se po,r várias instituições porflrguesas: cerca de 300 peças
estão ûo Museu e Laboratório Antropológico da U¡iversidade de Coinrbra
que prepara uma publicaSo courernsrativa do 2." Centenário da Viagem
Philosophica. Dela consta,rão um histórico do atribulads destino da colecção,
a cãrgo do Dr. He,nrique Coutinho Gouveia, e urn catálogo conaentado (1).
O 'artefacto em ques,tão é urna prancha retangulal de madeir4
nrente lavrad4 de 34 crn de cornprimtntq sendo, o cabo, escr:lpido em folma
de cabeça de cobra. Ns eixo maior da peça vê-se ur rosto hutnano, seguido
de outra cabeça de rreptil, €sta ûabalhada €r¡. ,Í€levo, de modo â forrnaf unra
saüência. Logo abaixo, ainda sobre o mesmo eixo, a madeira foi lavrada no
sentido de repesentar o guizo dE uma casc¿il¡el (Crotalus teti"ticus), composto

i"

I
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(a) Graças a um coovite do Dr. Manuel lntatjeira Rodrigues Areia, ao auxílio de
viagem coccedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e ao afastamento autorizado pela Universidade de São Paulo, foi-me possível realizar o estudo dessa
colecção em fins :de 1981 e participar do ¡rrojecto do Museu e Laboratório Àntropológico de
Coimbra que visa homenagear um sábio brasileiro que viveu a serriço de Pomrgal.

ÀRTEFÀCTOS INDÍGENAS BRASILEIRoS,rM PORTUGÀL

SOCIEDADE DE C¡EOGR{FIÀ ÐE LISBOÀ

176

177

po¡ detemrinados grupos indígenas do curso médio do rio Amazonas durante
a aspiração ,ritual de pós narcóticos.
Alexandre Rodrþes Ferreira descreve cour irnpressionante riquøa de
detalhes os apetrechos usados pa.ra essa finalidadE em sua Memori,a sobre os
'i,nstn¡mqntos de que us,a o gentio para tonør , ¡aþa¿6:pøictí, redþida em
Barcelos, povoação do,rio Neg'ro-um dos grandes afluEntes da ma,rgerr
esquorda do Amazonas-em 13 de Fevereiro de 1786:
<<Todo este aparêlho he precizo a o Gendo Magué, pa¡a rcmå¡r a seu
modo o tabaco : Paricá : Consta de hum alnwTatiz: Induá : coIrÌ a suÍ!

:
xiti :

Induá-mena : huma es'csvilha : tupixúnâ : hum carasol - Yapuruhuma planchêta de madeira, e dous ossos das ázas de huma .ave, irmtos
hum ao outro. Veja-se a exptricação segu'jnte.

ûrão

Serve de aimof.ariz huma das ametades, em q divideur acapsula das Casanhas chamadas : do Maranhão :. Pizão dentrs, oelle e teduzem apó subtil
os fructos da arvore : Paricá : de pois dE to¡rrados. NellE consiste o seu mais
estimado tabaco.

Àque parece escovilha, he hum fêche de sêdas da cauda do Tamanduá.
O seu usq hé o de alimpar o almofariz, e o de Estender o tabaco pelo vazado
da planctrêta.
O caracol (Helix terrestris) pela serventia que tern, toma o nolrrc de:
Paricá-reru : quer dizer : C-aixa de làricá. C,om algum o,utro pedaço de
coNxclm da mesrna especie u@o abôca do caracol: grudãeno' corn a r€sina
do : A¡;any :; e sem rnaús cus'to fica feita a caixa do tabaco. Pana o induei¡er¡ nella e para o vasarem na planchêta, ábrcrn o vertice da espi'ra, e na
abeftura g,ïudão o bocâI, que hé o, gargalo de hum cabaço.
A planchêta coshrma ter a figura de aþú anirnal: a que tem a da'åmostra,
dtna s Indío szu dono, que eta a d,e hum Jacaré: a figura, e os lavôres são
feito,s co,m os dentes das Cutias e de outros anrimaes; estes são as sua$ goivas,
fortnoens, plainas, etc. Da mad,re perola da csnsha : Itaã : fingEm os olhos
Fíe'

ernbutidos nas cavidades, que os dwem representar. Astrernidade da peça

I

rcp,resenta huma pá vazada do meio pa,ra baixo: chama-se
lryar, Lsm q se vaza o Paricá:.
val o mes.ino q

Bandeja de aspirar parica, existeÍrte rra Sociedade de Geografia
de Lisboa. Foto: Lopes Cardoso

:

de nove el€fnentos. Segue-se uma cavidade retângutar que sE est€tlde até à base
da peça. Pa¡tes do arrtefacto são vazadas e toda a sua sq)€rücie está rccaberta
de linhas e pontos incisos com vestígios de tinta mineral ou vElEtâI no fundo.

Trata-se de uma bandeja de paricá
(2) Uma

espécie de rapé

do género Piptadenia.

feito das

(') e faz parte da parafemália

sementes secas

utilizada

e pulverizadas de diversas plantas

:

Paricá.¡eod¿ura

::

Os dois ossr's dos braços das azas, escolhem-'se da quell'as aves, que os
t€rn mais compr':dos: taes são os Tujujús, Maguarysr Ayayás, tirão 'o' tutanû a
a,mbos, ajuntão hum a o outro, mediante o tecido de hum fio fino de algodãq
e co,rt a interposição das duas corno cóstas que tern, e são da Palmeira:
Paxiúba :,impedem, que do meio para cinna, se ajuntem tarito, que não fique
medidq e sep,arado o intervallo das ventas. Para os approximarem a ellas,
grudão nas suas extremidades superiores os 2 coquilhos da Palmeira :Yu-hue:
tirado de dentro o miôlo, descascada a cascil €xterior, e abertos os buracps.
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Veja-se o modo de tomar o Pa¡ioí.
Despejada no vazado da planchêta aporção que se ha de tomar, nelle se
espalha por igua:l corm o c¿bo da escuviJha, que rEresenta hum¿ catrabu:ra.
O que ra ha de tomar pqga com a chave da rrão esquerda no enf,ranque da
planclrêta, qu€ parece o pesaoço do Jacar'é, e itEndo voltado para si o vazaÅo
della, corn a dircit¿
às vstas as ex¡eneidades superiores dos dsis
oss,os '€ a o r¡azado d:a planchêta as infe¡iôres. Assim sorr¡e plos doi:s syphoens
a porção que deqpeiog p." a tom'ar. Delle usa o Gentio nas grandes Bacchanaes,
charnadas do Paricá, e para ellas têm huma casa gnnde feita de proposito, sem

repartição algum:a, e porisso denominada: casa do

Parici:.

Principia a cE¡imo¡r,ia das Bacchanaes por hun:a cmetrissima flagellação:
açoutão-se reciprocanrente huns a os outros coqr hum. aämague de couro de
Peixe-boy, Aata, ou Veado: na falta disto supprre huma corda de Pita bem
tordda, do compnim.t" de um.a brraça: qem na extremid." huma trxdra, ou
outro qualquer ,appensq q seja solidq e q fira. Açoutão-se de dois a dois: o
paciente ,fecebe ss aç$rtes de pe, e com os braços abertos, em qto o flagellante o
fustþa à sua vontade: psuco de pois passa flageJlante para {laçllado, e assim
cada parêlha rs€gue o s"eu ttrfiro: ¡risto consomern 8 dias, elles na cetimo[lia da
flagetlaçãq e as velhas na pre,paração do Paricri, e na dos vi¡hos das fructas, e
do beijú. Segue-se a função de pmticiparem delles os que participanão dos
açü.rtes. A virnrde narcotica do Parisá, o modo de osorver e a demazia dos
vínhos, óbrão corn tanta violencia, q os que não rno¡rern algumas vezes suffocados do tabaco, cahem semimo,rtos, e cahidos ficão até lhes passar a borraúEi¡a. Passada apriureira, principia a segunda: hé do estatu,to da festa dura¡
a boøracheira tanto, quanto durarão os açoutes> (3).
A, Memórin, refere-se explicitamenæ ao ctscume entre ûs indios

t79

delimitados a les,te pele Tapajós e a oesre pelo Madeira (Fig. 2).
a primeira
menção desses índios enc:ntra-se no mapa do padre Sa,muei ráu que,
ao ¿"r""¡
o Amazonas em 169tr, Iocalizou-os a oeste dã Tapajós. as c¡ónica,s seguirt€s
mencionam intenso contacto, pacífico e host4 dessa tribo ssm os cotonizadoaes.
90

T AUHg
0

0

r5
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s

Mauhé-

e descreve o instrumental que Rodlþes
Magué na gra,fia do nanrralista
Fsrreira enffie eles reco,lheu para-envi'ar a Portugal.
Esses Mauhé constituem um grupo de fala tupi cuio habitæ tradicional
compreenclia o,s baixos cursos dos afluentes da mur,gern dir,Eita do rio Amazoaras,
L¡LÂêHËt9ll¡

(3) Transcrita do original

da Bibliotecâ Nacional do Rio de Janeiro.

A

Revistø Nacional

fu Educa4ão publicou a Memória em seu n.o 8, Rio de Janeiro 1933, pp.74-76.-Encontra-se
também em S. Heory Wassén, <(A traturalist's lost ethnographic collection f¡om Br¿zil-or
the case from 1786. Arstryck 196% Gothenburg Ethnographical Muser¡m 1970, pp. 32-52;
essa transcrição apresenta alguns erros que levaram Ilassén, na tradução liwe para o iaglês, a
certos mal-enteodidos.
O trabalho de Wassén, em tmdução de Rui Alexandre Correia da
Costa, foi reproduzido -em Vera Penteado Coelho (org.), Os alucínógenos e o munilo símbólico,

pp. 157-176. São Paulo, Editora Pedagógtca e Universitána/ÊÅitora da Universid¡ade de São
Panto, 1976.-Out¡a foate é a edição do Conselho Federal de Cultura, datada, de !974, dø
Viagem filosófãca peløs capi.tøtias do Grã.o Pøá, Rio Negro, Møto Grosso e Cuinbå. (Memórias. Antropologia).

90

75

43

o

Fig. 2
Distribuição do uso do paricá. Âpud J. H. Cooper, <<Stimulants and narcoticu.
In Julian H. Stward, op. cítu vol. t pp. SZ5-SSS.

os Mauhé continuaram numetorso,s, apesar das sequelas do contacto: enr lg62
rqgistavanr-se quatro aldeias na âtea do Tapajos com runâ, população de
3657 índios que vinham foruecendo contingentes wa a fundação, por leigos e
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religiosos, de povoações neo-brasileiras. Tornarainr-se conhecido's pelo cultivo do
guaraná (Paúinie sorbilis) cam o qual praticavam movirnentado csrnérciq até
o final do séqilo XIX e). Em 1957 eram tidos como inægrado,s na socied¿de
nacíonal e, de acotdo con Darcy Ribeíro, <<csnssfi¡arem sua identificação tribal
e a despeito de falariem pornrguês e viverem corno caboclos aûlazonenses típicos,
cunsideram-se índios e assim são considerad.o> (5).

Fica evidente pela descri@o de Alexandre Rodrigues Fereira que a
bandeja
o'u planctreu
cbletada não corresponde ao exemplar da Sociedade
- de Lisboa. -Corno
de Geografia
natural:ista de formação, o sábío não s,e lindtou,
porérq à coleta de especimes únicos, co:lto o ate$tå, a colecção de Coirnbra (o)
em que cada género de artefacto é representado por diversos exønp1ares. AIém
disso, do ponto de vista tipológico, a bandeja intEgra o 1rylueno coniunto de
peças congéneres que se €ncontram em diwrsos l1ìuseus eurorlleus e brasileiros.
Zetnes menciona os exemplares de Osþ Mrmique, Roma, Viena (4 peças),
Estocolmo e Rio de Janeiro (6 peças), todo,s de procedência Mauhé, documentada ou atdbuída, e datados do secuio XIX ('). A série amplia-se aggta em
nrinaero
tÉs bandeias em Coimb¡a e uma em Lisboa
e aprofunda-se no
- existentes apont¿Íi,
ternpo, puretrando no sécutro XVI[. Os potrcos exernplares
pois, para o valor de raridade das b'andejas de aspirar paricá recentemente
registadas em Pornrg'al.

Mais do que isso. EIas E todos os materiais indígenas recslhidos

nos

primeiros seculos da ocupação luso-brasiLeira são os ú¡icos documentos objectioos
de que dispomos sobre a realidade etnográfica da época. Das primeiras inforrnações escritas sobre as tribos que ocupavam as ma{gens do ,Amazonas e dos
baixos cursos deszus uibutrírios, datadas do início do sécr¡lo XVII, extraem-se
etónimog localização de grupos, dados sobre fomras de subsistência, e não muito
mais. Trata.æ de relatos que visavam ao interesse do administrador de en6o e
não ao do etnólogo de hoie. Estudos etno*históricos recentes vêm con¡qguíndo
reconstfilif, pexlosamente, do ,esnrdo cocrparativo dessas cronicas, um quadro de
denso pvoarnento indígena que pertnite inferir a existêucia de uma elabonada

ç+) Apud Cu¡t Nimuendaju, "Tne Maue and Arapium". fn Julian H. Steward (ed.),
Høtàbook of South Atneri¡øn Indiøzs, vol. 3, pp. 245-246. Vashington 1949.

(a) Os índî.os e a

cfu:ilizøgão.

A

integração das populøções índígerms no BrasiL moderno,

p. 42. Petópolis, E<litora Yozes, 1977.
(8) Deu-se em 1806 a transfer&rcia, para Coimbra, de parte da colec$o trazida por
Rodrigues Ferreira, de acordo com Henrique Coutinho Gouveia, Museu e Lß,bonøtótío Antropológico 1772-1978. Exposíção temporáría, p. 8. Coimbra 1978.

(7) Otto Z*nes, Unter Indimern Brø¡íIiens. Sammlung Spix und Møtius
I¡nsbruck/Fra¡kfurt,

1980.

1817-1820.

organizaiao sócio-política (8). Esse quadro

foi
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profundamenûe alterado pela

acção 'cada vez mais intensa e sistemática do procesw de ocupação da área pelo
luso-brasileiro. Às observações de viaj,antes com formação, científica
m¿s ainda

-

XVIII, quando o contacto
desaparecer tribos iutei¡as ou descaraff€rizar-se
culturalmente as que ainda existiam. Decor,re dessa ,situação a importância dos
artefacto,s irdígEnas recolhidos nesses primeiros seculos de ocupação, me$mo
quando desprovidos de info,rmes sobre co'ntexto o,riginal ou procedência: submetido,s a análises de cunho tecnológico, es'tilístico, ou simbólicq eles podein
esclarecer determinados pÍoblenras etnográficos sobre ors quais a documentação
escrita da época silencia e que a arqueologia não abrange. E o desenvolviurento
de m,etodologias que permitam explora,r as po'tencialidades das expressões
rnateriais de culturas indígenas além do nível adaptativo em que geraknente são
considerradas, vincula-s€ à própria <<raison d'êtro> dos museus; caso, contrário,
ele$ nunca deixarão de s,er os depósito's de velharias da imaginação poputar,
não antropológica

inter-étnico

iniciam-se em fins do século

- feito
já havia

protegidos po'r um v4go sentimento de respeito pela <antþidade>> de seus
acefvos.

Poucos são o,s pesquisadores vo'ltados Wa E" tarefa de valorização do
artefacto indígena como documento <<capaz de fala¡>. Em outro cont€xto) mas
co,m 'ã meslna preocupação, acentuei que <é pc,ssível que modismos, a que
tarnbém a 'antropologia está sujeitq sejam 'responsáveis pelo desimøesse por
cultura materi{ o,u en6o a suspeita de que o investþador preocupado com
cultura material está realmente interessado em questões corno inv.enção inde.
pendente, convergência e história'cultur4 questões julgadas desacreditadas em
função de excessos co,metidos durante o perlodo formativo da antropo,lo,gia coûno
ciência>> ('). O alcance desse tipo de evidência pod.e ser ilusuado, por um
uabalho de Gür¡ther Hartrnann ds Muszu Etnogrráfico, de Be'dim ('o); Ele
conseguiu mostrar no artdacto a erq)ressão iconográfica de duas funções ass,e
ciadas dentro do complexo xamânico dos índio,s do norroes,te amazónieo. TaI
associação já tora observada nos üabalhos de carnpo: existianr, pois, condições
de verificabilidade para las;trear os res¡rltados ,a que a análise iconográfica havia
levado o pesquisador.. Mais ainda, deu fo¡os de documento ao afiefacto e de
<<coisa séria>> aos trab'alhos 'sobre cultura material.

(8) Antonio Por.ro, "Os

Omagu,a do alto Amazonas: demografia e padrões de povoamento
Hartmarm e Vera Penteado Coelho (orgs.), Contribuíções à annopologin em homenagem 'ao Professor Egon Schaden, pp. 207-231. Colecção Museu Paulista,
Série Ensaios, vol 4 São Paulo 1981.-Miguel Menéndez, Contribuição à etnohístórãa da

no

século

XVII". In T.

área Tapajós-Madeira. Díssertaçáo dþ mestrado inédita. Ilniversidade de São Paulo, 1981.

(e) T. HaÍmann, "Cultura material e emohistória",
vol.

XXIII, pp. 779-1.97' São

lto;

Rez¡is¿a

do Museu Paulista,N.5.,

Paulo 1976.
G. Hartmann, Sitzbank tmd Ziganenlnker. Tribus n. 24, Suttgan 1975.
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outro etnólogo vortado wa" a meüna problenrática é otto zetnes da
u¡íversidade de. Munique na Aremanha. publicou ern 19g0
a colecção spix e
num primoroao y4"e" ("), provido de ilustrações
f!$us
q*
facilitam sob¡enrodo o trabalho *r"';;mareriais aa viagem "toot*ù*,r*,
"o-d*ánio,
vez que as duas expedições ptrcoÍer¿m' ã mesmãr ,irea ern
¡otEiros *-pt **ures. vem t¡aba,lhando há anos com artefacto,s indígenas aesp'oviaos
ae
docunerração €xist€,ntes e* diwrsos museus Eu*peus, procurando
atribuir-lhes
o coot€xto faltante atrav& da análise conjuna ¿eìon"s ¿as mitologias
tribais e

eqpressões icourogníficas eno artefactos de uso cerlrronial.
Recentæreite, publicou

uma síntese, a partir de algumas das
trreças estudadas, no artigo uÀoib,rro,
instrumeotos rituais do xarnã da América ds sul uão..andina
ã o * sisifi_"

("), sn que tambem tomam rugar as bandejas de aspirarr paricá-prõio*u
de escrdturas zoomorfas, m especial ,as
$re repr"r"ot n réfu, e ferinos,

TORQUATO TASSO, POETA ÉetCO ¡.¡
JOSÉ DA COSTA MIRANDÀ
Prof. de Literatr¡ra Italiæa aa Faculdade de Letras de Lisboa

câdo>

animais de presença marcante na mitologia sd-arnericana.

Por oufto lado, o pesquisador sueco S. Henry Vassén foi ler¡ads ao
estuds da panafennália empregada na aspkação ae pa¡ø pelo seu irnæresse
de
Ionga dat" pelos narcóticos e estirnul*t*r ãor i,,*g"ouu'$f-"*oi"**. po,
ambos os estudiosos, os lavrados zootmofos das tandejas de aspirar
parici
constitursn chaves para o mundo das representações de uJbou qo"
ao
ftrd"ram,
contacto com o branco, seus modos de vida tradicionais. bE -aco¡do
com
(13), a língua pÍ)ruberanre
Y:tff
Mauhé m'ais a'tigas. Trata-se

é um elEmenro típico dos cabos das bandejas
de um critéris de idàtificação irnportante, uma
vez que a procedência
das diversas bandejas nem sempre é docu¡rentada.
E o anrimd aeplesentado
^4¿uhé
tem sido interprretado cqmo s€,ïpente, jacaré
pró_
prio Roùþes Ferreira obteve o dado de .unr informantã- Lú t*a*gu q'r¡.
E o exernplar d¿ sociedade de Geografia dE Lisboa assume particutar ine'rtância nesse smtidq na medida ern que fo¡nece um dado oo'i" qo, penn,ite
o

_o

âvärgo da investigação: de

m,odo

i:dentifica, .*, t*roì, de especie,
das b'andejas. Nos exenrplares até aora regi$uaos

E aqui

Mas, cqisa est¡¡inh,4 nem o texto do poema era colmum a todas as edições,

o seu tín:lo era um só no courjunto das edições.
T,rês ou quatfo títulos, diferentes, pelo rnenos, ostentaÍam essas edições.
Do,is, pnóximos entfe s: Gerusalem.me Làbenøta(') e, Gi,erusalemtne Liberatø(s),
nm, rão muitq distinto desæ ultimo e, apenas, Iigeiramenæ acrrescido: Lø Gíerusalemme Liberøtø (n) e, finalmepte, um o[rtfg tínfo que se diria 'anómalq
nern

face aos Íestantes:

Il

Goffredo (u).

,ela

a- se-rynte da iconografia
CIepresentada por fomras alamente estilizadag

ela é

difrrndiiram-se
No ano de 1581 lvf,s, ptrtanto, contados quaüo século's
em ltália não meuos de sete edições, consecutivas, de um lo,I:go poema, ern
vinte canto,s, identificado cün o poeta Torquato Tasso.
Forarn as referidå,s edições impressas em várias localidades: duas, øtt
Pamra; uma, €rÌ1 Yeneza; duas, em Ferrara; lunå, sm Casalmaggiore e, outrât
em Lyon, naviz:inha Ftança, edição da qual um exemplar se €ûcontlal aliás, na
Secção de Reservados, da nossa Biblioteca Nacional (').

de dtfrcrí inærpretação.

palece aão har¡er dúvidas5 trata,se da cobra cascavel

(x) coarferência profecida em 19 de Janeiro de 1982, na sociedade de Geografia de
Lisboa, em iniciativa coniunta desta Sociedade e do Instituto Italiano de Cultura em Portugal,
para assinalar o IV Ceotenário da publicação do poema GERUSALEMIVÍE LIBER'ATÀ, de
Torquato Tasso.

SUMÀ/ÍARY
Some brazilian aboriginal hand,icrafts, namely a paricå (snuÍf) tablet included
collections of the <<Sociedade de Geografia de Lisboa>, are studke¡d in this paper.

¡r:.) Cfr. nota de torJørpé. 7.
lrz) In T. Hartmann e V. P. Coelho, çp. cit. pp.319-360.
çts) O?. cit. p. 165.
Zecries, oþ. citu pp. l7l-172.

(r*)

in

the

(1) Reservados 4493 P.
(2) Parma, 1581, impressão de Erasmo Viotti; Casalmaggiore, 1581, ínpressão de
Antonio Canacci; Lioner.l58l, ímpressão de Petro Rovssi¡. As duas riltimas edições coæ os
ârgumentos do poerna

por Oratio Ariosti.

(3) Fer¡ara, 1581, impressão de vittorio Baldini, err edi$o da reçonsabilidade de
Febo Bonnà. E, Fer¡ara, 1581, impressão dos Herdeiros de Francesco de'Rossi, ainda sob os

midados de Febo Bonnà.
'
(4) Parma, 1581; impres$o de Erasrno Viotti, cermmeote sob a direcção de Pomponio
Torelrll, com anotações de Bonaventr¡ra Aageli e os argumeEtos do poema por O¡atio Ariosti.
(5,) Venezia, 1581, impressão de Gratioso Perchacino, sob orientação de Celio Malasgina, com os argumeûtos do poerna por Oratro Ariosti e um prefácio de Filippo PEaÍúa.

