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ABSTRACT
First information about the ethnographic coHection made by Alexandre Rodrigues
Ferreira during his 1783-1792 expedition to Amazonia, recently studied by the author
at the University of Coimbra, Portugal. The article describes the three snuff-tablets of
the collection attributed to the Mawe Indians.

Em 1968, Otto Zerries publicou uma revisão crítica da ocorrência do instrumental para a aspiração de rapé na América do Sul. Detendo-se nas bandejas esculpidas com motivos zoomorfos, chamava a atenção para o fulcro arqueológico do complexo nos Andes meridionais e o seu centro etnográfico entre os Mawé do rio Tapajós, uma evidência a mais a apontar para a estreita conexão entre a Floresta Tropical e a área sul-andina.
Por seu turno, o pesquisador sueco S. Henry Wassén vem investigando há
anos o uso de alucinógenos na América indígena e tem publicado significativos
trabalhos sobre o assunto, inclusive sobre a composição dessas substâncias.
Tal interesse levou-o à Memória sobre os instrumentos de que usa o gentio para tomar o tabaco paricá, redigida por Alexandre Rodrigues Ferreira, em 13 de
fevereiro de 1786, na localidade de Barcelos, às margens do rio Negro. Nessa
Memória, o sábio baiano que, a serviço da Coroa portuguesa empreendia uma
Viagem Philosophica de nove anos pela Amazônia brasileira, descrevia com
impressionante riqueza de detalhes o instrumental usado pelos Mawé para tomar o paricá, as ocasiões e a função de seu emprego. Como a descrição se referia a artefatos efetivamente vistos e recolhidos para envio a Portugal, Wassén
enfatizou em duas ocasiões a importância da coleção etnográfica de Alexandre
Rodrigues Ferreira, lamentando que ainda não tivesse sido localizada (Wassén, 1970 e 1981).
Tinha razão o etnólogo sueco. Essa é a primeira coleção etnográfica reunida por um homem de ciência que realizou a pioneira das expedições de cunho naturalista ao Brasil.
Grande parte dos artefatos indígenas recolhidos pelo naturalista durante
sua memorável viagem, nos anos de 1783 a 1792, encontra-se no Museu e Laboratório Antropológico da Universidade de Coimbra, para aí transferidos de
Lisboa em 1806 (Gouveia, 1978).
Com o intuito de evocar essa primeira grande expedição ao Brasil, o Con( *) Etnóloga do Museu Paulista da Universidade de São P aulo.
(**)Do Museu e Laboratório ·Antropológico da Universidade de Coimbra.
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selho Diretivo daquele Museu, por iniciativa de Manuel Laranjeira Rodrigues
Areia, decidiu organizar, por ocasião do 2? Centenário da Viagem Philosophica, uma publicação comemorativa. Dela constarão um histórico do atribulado
destino da coleção etnográfica, a cargo de Henrique Coutinho Gouveia, e um
catálogo pormenorizado dos artefatos de que se compõe. Tendo em vista arecente publicação dos materiais indígenas oriundos da viagem de Spix e Martius
(1817-1820) por Otto Zerries, o conhecimento da coleção organizada por Alexandre Rodrigues Ferreira permitirá estudos comparativos e certamente ampliará o interesse pelo que os museus brasileiros possam guardar de artefatos
antigos em seus depósitos. Pois, como já o entreviu Alexandre Rodrigues Ferreira em 1787, "Quaesquer que sejam as armas, de que usão os Gentios des~a
Parte da América, eu ·as tenho remettido no intuito de completar algum dia a
Historia da Industria Americana; sendo certo que para se chegar a adquirir
hum perfeito conhecimento do seu principio, e progresso, he preciso mostrar o
Americano em todas as diversas situaçoens, em que a Natureza o tem collocado; seguir os seus passos nos differentes graus de sociabilidade, por onde elle
tem passado; avançar gradualmente desde a Jnfancia da sua vida civil, até a
madureza, e a declinação do seu estado social; e observar os esforços que em
differentes tempos tem feito as "ias Faculdades activas, em todos os ramos da
sua Industria na Guerra e na PaL. O que certamente se não pode emprehender
com pruqencia, senão em vista das suas obras. Persuado-me que·tenho respondido aos que me iinpacientão com me perguntarem, para qur ajunto eu, e remetto similhantes armas, e galanterias" (Ferreira, 1933:65-66).
Durante os trabalhos de levantamento dos artefatos indígenas originários
da Viagem Philosophica para a elaboração do catálago< 1>, destacaram-se pela
sua raridade três bandejas ou pranchas para aspirar paricá, integrantes do
acervo brasileiro de Coimbra. Sem indicação de proveniência ou coletor, as
peças são mencionadas no mais antigo Inventário existente no Museu, datado
de 1825, com o seguintes dizeres: "Instrumento composto d'uma pequena taboa de pao preto marchetado, com um braço pª se-lhe pegar: um tem um palmo e a ponta do braço quebrada; outro tem palmo e 1/2, e outro 2 palmos".
A menor dessa peças - Br 38 (fig. 1) - , a que "tem, um palmo e a ponta
do braço quebrada", é talvez a mais importante das três, na medida em que
parece ter servido de modelo à descrição de Alexandre Rodrigues Ferreira. Lavrada em madeira escura, paxiúba -talvez, é bem abaulada e parece seguir o
contorno do tronco de que foi talhada. Mede 23 cm de comprimento, enquanto a largura da prancha propriamente dita é de 8 cm. O recipiente para o pó
alucinógeno tem 3 cinde largo, estendendo-se até o final da prancha num comprimento de 8,7 cm.
Ou, nas palavras de Rodrigues Ferreira, "A extremidade da peça representa huma pá vazada do meio para baixo: chama-se = Paricá-rendana = val
"

(1) Realizado em fins de 1981 graças a um convite da Instituição portuguesa, a um auxílio de viagem concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e ao

afastamento com vencimentos autorizado pela Unb1ersidade de São Paulo. Às três entidades
apresento os meus agradecimentos.
'
·
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o mesmo q = Lugar, em q se vaza o Paricá = ".(Ferreira, 1933b). De sua conformação zoomorfa a Memória afirma: ''A planch~ta costuma ter a figura de
algü animal: a que tem a da amostra, dizia o lndio seu dono, que era a de hum
Jacaré: a figura e os lavôres são feitos com os dentes das Cutias e de outros
animaes; estas são as suas goiva~, formoens, plainas. Da madre pero la da concha = ltãa = fingem os olhos embutidos nas cavidade·s, que os devem representar". Tais incrustações já não existem na peça, restando cavidades ovaladas forradas de cerol. Toda a superfície da peça, com exceção do recipiente para o paricá, é recoberta de linhas e pontos incisos, aquelas com vestígios de tinta branca, ·estes com fundo amarelo, num motivo que parece inspirado na padronagem da pele de répteis. A "língua" apresenta o motivo de pontos nas laterais, enquanto a sua superfície inferior mostra um desenho inciso, sem revestimento de tinta, de losangos concêntricos em meio a um campo de pontilhado. Tudo leva a crer que esse desenho estendia-se para o lado superior dessa
"língua" que se voltava para cima e que teve a ponta quebrada.
Um segundo exemplar da coleção de Coimbra - Br 39 (fig. 2) - é de madeira negra, medindo 32 cm de comprimento total e 12,6 cm na parte mais larga, enquanto a cavidade central destinada ao paricá apresenta as dimensões de
6,4 x 4,4 cm. A prancha em si mede 16,7 cm, sendo o resto do comprimento tomado pelo cabo. Ao contrário da prancha, praticamente plana, o cabo alteiase entre as duas cabeças esculpidas em seu eixo maior: a primeira, humana, arredondada, com boca aberta e vazada, nariz um pouco elevado e olhos formados por duas pequenas contas inscrustadas; a segunda, de cobra ao que parece,
alongada, de focinho pronunciado e cavidades oculares preenchidas com plaquetas semi-circulares de madrepérola, das quais uma se perdeu. No verso dessa cabeça há um pronunciado rebaixamento triangular na madeira, com o vértice do ângulo oposto ao lado menor apontado para a boca do· animal. A peça
é recoberta de motivos lineares incisos, com tênues vestígios de tinta amarela e
branca nas riscas.
Finalmente, Coimbra ainda possui uma terceira bandeja_- Br 37 - bem
maior, de 45 cm de comprimento, dos quais 21 cm são reservados à prancha
que apresenta 13 ,3 cm de largura·. Lavrada em madeira de tons vermelhos, a
bandeja é um tanto côncava e o recipiente central - de 7 ,3 x 4,5 cm - tem
bordas salientes de 0,5 cm de altura. A língua dobra-se sobre si mesma, terminando com uma cabeça humana oval que se encosta no focinho do réptil: é
provida de uma boca quadrangular, aberta, nariz em suave relevo e olhos redondos escavados na madeira. Também nessa bandeja a decoração incisa é de
linhas e pontos, observando-se ao seu fundo restos de tinta branca e amarela
(fig. 3).
A Memória menciona explicitamente a origem do instrumental de aspirar
paricá recolhido por Alexandre Rodrigues Ferreira: o "Gentio Magué".
A propósito da bandeja de aspirar paricá da coleção Spix e Martius, dé
procedência Mawé, Otto Zerries (1980) procedeu a um levantamento dos
exemplares existentes em diversos museus, mencionando-os novamente, embora em contexto diverso, numa publicação mais recente (Zerries, 1981). De
acordo com o levantamento, o Museu Etnográfico da Universidade de Oslo
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possui uma dessas bandejas, pertencente à coleção Silva Castro, reunida em
meados do '>éculo XIX na área compreendida pelos rios Tapajós e Tocantins.
Outro exemplar, sem indicação de procedência, foi publicado por Wassén
(1965) e encontra-se no Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini de Roma. Da coleção Natterer constam duas outras bandejas, de procedência Mawé, no Museu de Etnologia de Viena. Em Estocolmo, ainda dentro daquela
parte da coleção Silva Castro que foi para o Museu Etnográfico, encontra-se
outro exemplar, Mawé de origem, descrito por A. Mõrner (1959). E o Museum
of Mankind de Londres conta com uma bandeja do mesmo gênero, sem indicação de origem.
No ·Brasil, o Museu Nacional do Rio de Janeiro possui alguns exemplares
datados de 1873, publicados por Serrano (1941). A esse pequeno conjunto disperso de bandejas de aspirar paricá acrescentam-se agora os três exemplares de
Coimbra. Mais ainda. Na Sociedade de Geografia de Lisboa encontra-se um
quarto artefato do gênero, provavelmente oriundo da mesma Viagem Philosophica. Trata-se de uma prancha de 34 cm de comprimento, sendo o cabo esculpido em form a de cabeça de cobra. No eixo maior da peça vê-se um rosto humano, seguido de outra cabeça de réptil, esta trabalhada em relevo, de modo a
formar uma saliência. Logo abaixo, ainda sobre o mesmo eixo, a madeira foi
lavrada no sentido de representar o guizo de uma cascavel (Crotalus
terrificus), composto de 9 elementos. Segue-se a cavidade retangular destinada
ao paricá. Partes do artefato são vazadas e toda a sua super fície está recoberta
de linhas e pontos incisos com vestígios de tinta.
Entre os manuscritos de Alexandre Rodrigues Ferreira guardados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, encontra-se uma ilustração intitulada
" Instrumentos de música, ornatos e utensílio domésticos dos gentios" que já
foi reproduzida em diversos trabalhos (Fontes, 1966; Wassén, 1970; Ferreira,
1971). Ali se encontra o desenho de uma bandeja de aspirar paricá que difere
dos exemplares aqui descritos por apresentar um cabo tríplice, formado por
uma saliência antropomorfa central e duas laterais em forma de réptil. Wassén
considera de interesse essa característica ''porque solo reaparece en associación con la tabletas encontradas en sítios arqueológicos de la región atacamefta''
(Wassén, 1981 : 168)
Na mesma ilustração figuram alguns dos outros artefatos que, segundo a
Memória, compõem o instrumental de aspirar paricá: o pincel de pelos da cauda do tamanduá e o caracol em que se guarda o pó narcótico. Acima desses desenhos vem ainda ilustrado o modo de aspirar, assim descrito nas próprias palavras de Alexandre Rodrigues Ferreira: "N.3. Cachimbo, em que tomão o tabaco do Paricá . Lançado elle em pó dentro da caçolêta do cachimbo, o que se
destina a toma-lo, com as suas proprias maons applica a caçolêta á .huma das
ventas, enquanto outro assopra o tabaco com força pelo bocal, vindo por este
modo á ser tão violento o effeito do tabaco assoprado, que a primeira assopradella basta, para os alienar dos sentidos, e promover huma extraordinaria descarga da pitúita". Esse texto que tão bem descreve a ilustração refere-se, porém, ao procedimento entre os Mura e encontra-se no original alexandrino da
Biblioteca Nacional intitulado M emória_ sobre o gentio Mura. Observe-se ain-194 -

da que o outro inalador semelhante, figurado na mencionada ilustração, ocorre também, embora de modo menos visível, na aquarela do Mura preparada
por Joaquim José Codina, um dos desenhistas da expedição (cf. Ferreira,
1971 : prancha 120; Hartmann, 197 5: fig. 17).
Para os "Magué" o procedimento é diverso, o qúe os manuscritos de Rodrigues Ferreira deixam bem claro. Eis como ele descreve o inalador mawé:
"Os dois ossos dos braços das azas, escolhem-se daquellas aves, q os tem mais
compridos: taes são os Tujujús, Maguarys, Ayayás etc. Tirão o tutano a ambos, ajuntão hum ao outro, mediante o tecido de hum fio fino de algodão, e
com a interposição das duas como costas que tem, e são da Palmeira = Paxiúba = impedem, que do meio para cima, se ajuntem tanto, que não fique medi- ·
do, e separado 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 miolo, descascada a casca exterior, e abertos os buracos."
Quanto à aspiração, individual e não em parceria como registrou para os Mura, diz Rodrigues Ferreira: "Veja-se o modo de tomar o Paricá. Despejada no
vazado da planchêta a porção que se ha de tomar, nelle se espalha por igual
com o cabo da escovilha, que representa huma catrabuxa. O que a ha de tomar
pega com a chave da mão esquerda no enfranque da planchêta, que parece o
pescoço do Jacaré e tendo voltado para si o vazado della, com a direita approxima às ventas as extremidades superiores dos dois ossos, e ao vazado da planchêta as inferiôres. Assim sorve pelos dois ciphoens a porção que despejou, pª
a tomar''.
Essa distinção nítida entre os procedimentos de aspiração das duas tribos
- individual entre os Mawé e de parceria entre os Mura - é confirmada trinta
anos mais tarde por Spix e Martius. De acordo com a Viagem pelo Brasil, os
Mura "sopram o paricá mutuamente um no nariz do outro, por meio de um
pequeno canudo de um pé de comprimento - feito, em geral, do osso escavado da perna da anta" (Spix e Martius, s.d., p. 134). E à página 295: "Encontramos dois velhos maués a um canto, ocupados justamente em introduzir nas
respectivas narinas o pó de paricá .. . e repetidas vezes o põem a secar num prato de madeira ou de porcelana, antes de o aspirarem, que por meio de dois
compridos ossos ocos, como fazem os tecunas, quer por uma folha de bananeira, 'enrolado em canudo".
As descrições que Alexandre Rodrigues Ferreira elaborou dos artefatos
recolhidos durante a viagem são precisas nos menores detalhes. É exatamente
esta precisão que levanta dúvidas sobre a autenticidade da prancha que, na
edição de 1971 da Viagem Philosophica, recebeu o nome de " Índio mura inalando paricá" (Ferreira, 1971: prancha 121; Cf. também Hartmann, 1975: fig.
19; Zerries, 1980: prancha 85). Nela se vê um representante da tribo Mura aspirando paricá "à la Mawé": a manipulação corresponde à descrita na Memória sobre o grupo tupi; o inalador representado não. Trata-se, é verdade, de
uma das pranchas em branco-e-preto do acervo alexandrino da Biblioteca Nacional e estas, como já disse em outro contexto (Hartmann, 1975: 21 -49), parecem ser apócrifas.
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Fica ainda por esclarecer um dado fornecido por Martius. Na figura
"Utensílios dos índios", da Viagem pelo Brasil, vê-se, sob o n?49, um inalador que, segundo a legenda, é um "instrumento feito com dois fêinures, por
meio do qual os Muras sopram em si mesmos o paricá; mede quatro polegadas
de comprimento". Zerries reproduz o artefato (1980: prancha 86). Trata-se de
~ois ossos tubulares com as extremidades distais unidas por cerol em ângulo
agudo, de tal maneira a comunicar-se um com o outro. Segundo Zerries, uma
extremidade livre seria introduzida numa das narinas, a outra na boca, e o sopro conduziria o pó às mucosas do nariz; acredita o etnólogo, porém, que a
procedência Mura do artefato é suspeita, preferindo ver sua origem na área do
Japurá - visitada por Martius - de onde provêem exemplares semelhantes,
embora mais recentes, de tribos Tucano (op. cit., p. 173).
A Memória sobre os instrumentos de que usa o gentio para tomar o taba-

co paricá, além de descrever os artefatos que compõem a parafernália e seu
uso, ainda se refere ao local e às circunstâncias em que se aspira o pó narcótico. Alexandre Rodrigues Ferreira afirma qqe para as festas de paricá, os Mawé
"têm huma casa grande feita de proposito, sem repartição alguma, e porisso
denominada = casa do Paricá". Mais adiante descreve a festa, associando flagelação ao consumo de paricá. E aqui encontra-se um problema.
Nimuendajú reuniu os dados históricos e suas próprias observações nos
.capítulos sobre os Mawé e os Mura do Handbook of South American lndians.
Baseado em Marcoy e Martius, fala da festa, da casa do paricá, da flagelação e
do consumo do narcótico entre os Mura, praticamente nos mesmos termos
com que Alexandre Rodrigues Ferreira descreveu as "Bacchanaes" dos Mawé.
Nimuendajú observa que as informações de Martius a respeito foram de segunda mão e que o relato de Marcoy contém inexatidões óbvias. A menção de
Nimuendajú ao paricá entre os Mawé (1946:252) tem Martius por fonte: trata
resumidamente de como esses Tupi reduzem as sementes a pó, dizendo ainda
que o aspiram por dois longos ossos tubulares.
Considerando que Nimuendajú utilizou as fontes históricas e observou
que, a seu tempo, o paricá era pouco usado entre os Mawé e que "Present-day
Mura still snuff paricá but take less of it than before" (op. cit. , p. 263), não
parece haver possibilidade de reconstruir a cerimônia a partir do trabalho de
campo . Resta a revisão mais sistemática da literatura para esclarecer o problema que a Memória de Alexandre Rodrigues Ferreira levanta face aos resumos
de Nimuendajú no Handbook, geralmente aceitos como orientação ampla.
Não é assunto que se possa resolver nessas poucas páginas. É necessário, porém, proceder à crítica de fontes nos trabalhos de Alexandre Rodrigues Ferreira. As aquarelas da Viagem Philosophica já se comprovaram confiáveis (Hartmann, 1975), as descrições dos artefatos recolhidos também merecem crédito,
pois não são contrariadas por outras fontes e têm servido de guia para a identificação dos itens da sua coleção etnográfica. Falta saber - o que nem sempre
é fácil, pois o naturaUsta não chegou a preparar seus manuscritos para publicação - se as suas anotações sobre a festa do paricá entre os Mawé se baseiam
em observações diretas - o que é pouco provável - , se obteve as informações
de terceiros, dignos ou não de crédito, ou se atribuiu erroneamente aos Mawé
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uma instituição complexa que até agora foi descrita com exclusividade para os
Mura. E isso é tarefa para o futuro.
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FIGURA 1
Bandeja de aspirar paricá (n. Br 38) do Museu e Laboratório Antropológico da
Universidade de Coimbra, Portugal.
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FIGURA 2
,
Bandeja de aspirar paricá (n. Br 39) do Museu e Laboratório Antropológico da
Universidade de Coimbra, Portugal.
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FIGURA 3
Bandeja de aspirar paricá (n. Br 37) do Museu e Laboratório Antropológico da
Universidade de Coimbra. Portu2al.
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