Extraído do volume 3 (Arte índia) da
Suma Etnológica Brasileira.
Disponível para download em
http://www.etnolinguistica.org/suma

r,
1 .'j. · o'

t'"1

Coordenação Gráfica
Cecília Jucá de Hollanda
Projeto Gráfico
Cláudia Zarvos
Fernando Bueno
Diagramação e artefinalização
Cesar Medeiros
Ângela Souto

• 1

Revisão Técnica
Berta G. Ribeiro '
Revisão de Texto
Sandra Regina Barros Dias
Paulo Sérgio da Conceição Gomes
Katia Brêtas de Araujo
Composição
Ururay Jorge Araujo
lára Knauer
CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

A952
7 v.

Suma etnológica brasileira. Edição atualizada do Handbook of South American lndians. Darcy Ribeiro (Editor) et alia.
Volume 3. Arte lndia. Alfred L. Kroeber, Anthony Seeger, Berta G. Ribei ro, Darcy Ribeiro, Elizabeth Travassos. Lux Vida!, Maria Helo(sa Fénel on Costa, Regina Aparecida Polo Müller, Sonia Ferraro Dorta, William Murray Vin
cent

1. Etnologia - Brasil. 2. lnd1os da América do Sul
85-0124

coo -

301.2981
CDU - 572(81)

Brasil.

O presente volume contém uma tradução de;
Julian H. Steward, Editor
1949 Handbook of South American lndians.
Volume 5: The Comparative Ethnology
of South American lndians. Washing·
ton. Smithson1an lnstitution, Bureau
of American E thnology, Buli 143,
818 p. 2~ edição fac-similar: New York,
1963, Cooper Square Publishers, lnc.
Copyright
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)

2
ARTE INDiGENA DA
AMERICA DO SUL
A. L. Kroeber

Nota: Mantiveram-se, na traduc~o. os grifos do original. As abreviac<5es
D, E, depois do numero da figura, indicam, respectlvamente: il direita,
'esquerda. A numeracao das figuras e pranchas e a do original: Hand·
book of South American Indians 5: 411-492, Julian H. Steward (Ed .I.

Neste trabalho, sob o titulo de Arte, s6 estao incluldas as produt;:oes nativas que possuem um grau mensuravel de valor ou
significancia estetica intrinseca. A tecnologia, como tal, nao e
considerada, embora seja dada aten~;:ao a base tecno16gica que
toda arte precisa ter. Os desenvolvimentos internes de diversas
artes e as conexoes hist6ricas entre elas - desde que conhecidos seus aspectos hist6ricos - sao tratados, embora com o esforc;o em evitar meros problemas arqueol6gicos e especula~;:6es
cronol6gicas.
Os nativos da America do Sui nao conseguiram atingir qualquer das artes realmente grandes da hist6ria humana, embora
diversos desenvolvimentos aproximem-se deste estagio. Nao ha
nada no continente que iguale os melhores produtos dos Maya.
Entretanto, e alta a qualidade de algumas artes sul-americanas,
especialmente Chavln e Mochica, no Peru, e ha muitas outras
que atingiram urn grau de distin~;:ao. 0 que falta mais, no todo,
e liberdade e imaginac;ao. Dentro da faixa do simplesmente
decorativo, e as vezes tambem do simb61ico, as artes da America do SuI frequentemente ex ibem originalidade e fantasia.
Sao frageis no acrescentar interesse e habilidade na representa<;ao, que levaria a produtos como os dos Maya - ou eglpcios
e chineses - nos quais a semelhanc;a com a vida, uma aproxima~;:ao as realidades da natureza, e conseguida com a retencao
bern sucedida tanto da expressao decorativa quanto da religiosa. A notavel excec;ao na America do Sui, a realistica escultura
Mochica, e mencionada por isso, embora seja, afinal de contas,
apenas uma arte ceramica. Em geral, as expressoes estthicas
sul-americanas devem ser caracterizadas como deficientes no
que diz respeito a inspirac;ao, com algo de pedestre em sua qualidade, como se seus pes permanecessem urn pouco atolados na
tecnologia que e uma predisposic;ao essencial de toda arte. Os
artistas sentiam predominantemente com suas maos, mais do
que com emoc;ao estetica que lhes controlasse a habilidade
manual.
A consequencia dessa tendencia e que OS distintos feitos da
arte sui-americana sao menos da escultura, pintura e arquitetu-
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ra do que dos campos de ceramica, texteis, lfticos e metaltirgi·
cos - nas artes industriais, aplicadas ou decorativas. A cerami·
ca e os tecidos do Peru podem ser comparados com quaisquer
outros do mundo. As rurnas de edifica~oes sao mais famosas
pela excelencia inigualavel de sua cantaria do que pelo plano
estrutural. Objetos metalicos raramente atingem grande encanto ou profundidade de forma, mas sao frequentemente de alta
qualidade artistica. A motivacao religiosa contribuiu ocasional·
mente para a eleva~ao da arte sui-americana a um grau mais
alto - Chavfn e San Agustin, na Colombia, sao exemplos disso.
Mas em outros casos, o prop6sito ritual (stico a pen as cooperava
com os impulses dominantemente artesanais para desenvolver
um simbolismo repetitive e convencional, a que tambem faltava carga fortemente religiosa e /ou estetica.
Parece que tendencias analogas permearam as artes da expressao verbal: a formula ritual e a simples hist6ria folc16rica ainda
predominavam, e formas literarias espec(ficas permaneceram
rudimentares na America do Sui. lsto e paralelo ao fato de que
o Peru desenvolveu os mecanismos praticos da balan~a de pesar
e do quipo (ml!todo numeral mnemCinico), mas nem mesmo
as primeiras tentativas de escrita, de modo que a transmissao
de conhecimento e as formas de relat6rio eram simplesmente
o rais, e daf flutuantes, se nao amorfas.
Os pontos mais altos nas artes visuais e tateis do continente
foram atingidos no Peru, no qual o planalto interandino da
Bolivia esta inclu fdo. lsto e verdadeiro para quase todas as
artes. Do Peru, as influencias esteticas e tecnol6gicas irradiaram por alguma distancia em dire~ao ao sui, ao Iongo do sistema das cordilheiras. bem menos Ionge na dire~ao do norte, e
menos ainda na floresta tropical para o leste. Fora do centro
peruano, e dificil apontar qualquer foco antigo de alto desenvolvimento. A ilha de Maraj6 na foz do Amazonas chega mais
perto de ser tal centro, e as rela~oes ate ela podem ser tra~adas
entre as modernas tribos primitivas ate o sope dos Andes, mas
a marajoara, tanto quanto se saiba, foi Iimitada por ser restrita
A ceramica. San Agustfn, na alta Colombia, com sua monumental escultura em pedra, e um outro foco, mas parece ter sido
um desenvolvimento altamente localizado. 0 noroeste sul-americano da Venezuela ou talvez das Guianas ate o Panama e mais
alem, e em dire~ao ao sui ate o norte do Peru, era uma area de
intenso desenvolvimento metalurgico, mas seus progressos tee·
nol6gicos facilmente ultrapassam os progresses esteticos.
Houve uma serie de tentativas para conectar as artes dos nati·
vos americanos do Norte e do Sui, mas parece que sao prematuras, exceto aqui e ali, em grau menor ou local. As tecnicas
metalurgicas sul-americanas penetraram a America Central,
tendo talvez uma influencia no Mexico, e, sem duvida, levavam

algumas formas com elas. Mas as formas deveras relevantesd!
arte mexicana e da arte Maya foram desenvolvidas em outr:
meio e nao no metal. Uhle, desde que se retirou dos estudo!
especificamente peruanos, tem sido um proponente de urge~
cia galopante das influencias Maya nas artes equatoriana e
peruana, com conexOes que se estendem tao Ionge quantot
vale do Mississipi e a Argentina; mas seus pontos de vista ter
tido pouca aceita~ao. 0 impacto do Caribe no sudeste nont
americano ja foi sugerido ha algum tempo, especial mente r•
ceramica; e os Aruak e Karib das Antilhas eram descendent~:
de fam flias amplamente espalhadas na America do Sui. MesmG
assim, as ceramicas do sudeste, em sua melhor expressao, slo
pelo menos iguais as das Antilhas, se nao superiores, embori
uma resposta afirmativa, conquanto hist6rica e etnografiu
mente, ainda deixaria em aberto o problema do desenvol1
mento estetico.
A inform~ll'o sobre as artes maiores sul-americanas sao inextr
cavelmente entrela~adas com a arqueologia, pois as mais avan~adas civi Iiza~oes do continente for am amp Ia e total men~
liquidadas pelas conquistas ibericas, especialmente em seu~
aspectos intelectual, estetico e religiose. A consequencia e~
todos os mais finos produtos da arte nativa do continente sac
pre-hist6ricos. As artes menores ou mais humildes sobrevi~
ram entre algumas das menos expostas tribos primitivas e
assim sendo, chegaram a esfera do etn61ogo.
PERU-BOLIVIA: CARACTERISTICAS GERAIS
A antiga arte peruana-boliviana, como um todo, e
vel como segue:

caracteriz~

A arquitetura e baseada em volume ou solidez, ou ambos. Sua~
formas sao excessivamente simples: piramides, paredes e corro
dos providos de terra~os, estruturas e torres retangulares Oll
ocasionalmente circulares, portas emolduradas, frequentes ni·
chos e recessos, poucas janelas. A coluna e pouco desenvolvida
como truque estetico ou estrutural, o arco desconhecido exceto por algum uso menor em tetos em domo; os exteriores sao
geralmente s~veros, se nao simples, e os interiores tamberr
- quando existentes. A enfase e na qualidade da cantaria, na1
Terras Altas; na costa eram amplamente substitu rdas por tijo
los secos ao sol, com os quais os efeitos estthicos eram obtido1
atraves de tratamento da superHcie, assim como tinta sobre
gesso, ou mosaico em arabescos. A melhor cantaria das Terras
Altas, como em torno de Cuzco, e extraordinaria, as vezes pelo
tamanho dos blocos usados, mas frequentemente pela sua per·
feita tecnica de fixa~ao. As pedras apresentam muitas vezes
uma face poligonal. Parece que isto era devido menos a indite·
ren~a pela regularidade do que avontade do artesao, ou avidez,

em enfrentar os problemas. A melhor cantaria parece que era
colocada sem argamassa - "uma lamina de faca nao entrava
nas juncoes". Mas muitos desses trabalhos nao tiveram o interior inspecionado, e e provavel que, em alguns casos, s6 as fachadas fossem fixadas tao bern, sendo o interior do bloco afi1ado e os intersticios calafetados. Paredes de segunda classe eram
frequentemente feitas de argamassa de lama, e os s61idos intenores usualmente enchidos de cascalho. Onde ocorre a melhor
cantaria, ha usualmente alguma escultura e invariavelmente
utensilios e receptaculos de pedra de bel issimo acabamento,
com ou sem incisoes ou relevos. Nao ha, portanto, grande exagero em dizer que a tendencia (bern sucedida) da cu ltura
peruana era mais na dire~ao do trabalho da pedra em si do que
no da arquitetura tal como a entendemos. Nao se sabe se a piramide com degraus como base para urn templo era um desenvolv•mento local ou uma introdw;ao do Mexico. Sua ocorrenCia no Peru limitou-se essencialmente a metade norte do pais.
Mas a ausencia de piramides no Equador e na Colombia torna
provavel que nao mais que uma simples ideia de tais estruturas
foi transmitida, no maximo.
A escultura peruana nunca se libertou do uso da pedra. Todas
as estatuas conformam-se ao bloco; aderem notavelmente a
sua forma original; nenhuma e de fato independente. Se impressionam, e atraves de sua decora~ao de superficie, roupas,
adornos de cabe<;:a ou simbolos. Urn a exce~ao deve ser feita em
favor de algumas cabec,:as, especial mente no estilo Chav in; mas
uma cabeca imaginativa pode ser elaborada de urn bloco sem
mudar muito a sua forma basica. Em geral, os escultores peruanas conseguiram melhores resultados com os relevos - tanto T1ahuanaco quanto Chavin. Aqui novamente ve-se a mudanca de pensamento do artesao: o material e algo para ser pacientemente removido de fora para dentro e nao atacado como se
fora plastico. 0 mais bern sucedido tratamento plastico e encontrado na cultura Mochica, em modelagem da ceramica no
tamanho ordinario do receptacula; dai, e reduzido, nada de
esculturas her6icas ou de tamanho natural. Essas vasilhas Mocluca eram prensadas em moldes, como se modela urn original,
tJrando dele uma forma e depois fundindo. lsso, no entanto,
jamais degradou a arte numa arte de multiples. As vasilhas
mediocres eram sempre duplicadas, mas os melhores especimes
como as assim chamadas cabec,:as de retrato - parecem ter
sido encontrados como especimes (micos; e licito imaginar que
os moldes fossem quebradas depois de urn a unica impressao.

Oue a ceriimica era o metier peruano por excelencia e mostrado nao somente pelos utensflios de ceramica escultural Mochica, mas pela alta qualidade da textura, polimento, cor e desenho das ceramicas de muitas culturas; e, tambem, pela relativa

ambic;:ao de forma tentada mesmo em tempos primitives, com
corpos quase fechados, bicos tubulares retos e curvos, pontes
ou alc;:as, e relevo ou moldagem de imagens. A ceramica e tao
variada, e era feita em tal abundfmcia, que serviu como a principal gu ia para os arque61ogos em suas descobertas de periodos
e culturas.
Nao menos eminente e o antigo tecido peruano, notavel pela
finesse do trabalho, variedade de tecnicas, e ambi<;:ao do desenho. Nao ha melhores texteis conhecidos em nenhuma parte
do mundo. Toda tecnica maior basica, e inumeraveis outras,
superestruturais, estao representadas. ~ tambem de interesse
que basicamente todas elas ja estivessem representadas em pec;:as primitivas - entre 1000 a 2000 anos passados - de modo
que os estag1os formadores da arte no Peru estao ainda alem da
nossa percepc;:ao. A maioria dos exemplos sao dos climas deserticos da costa; na serra, e mesmo na costa norte, as condic,:oes
de preservac;:ao sao muito menos favoraveis. Desenhos eram
transferidos da ceram ica para 0 bordado' presum ivelmente
como entre Nazca e a necr6pole de Paracas, e novamente, e na
mesma regiao, da tecelagem para a ceramica, na cultura lcaChincha. Os relevos de pedra Tiahuanaco parecem que podem
ter derivado de desenhos de tapec;:aria. Os texteis tambem eram
pintados, em certas culturas, e resistentemente tingidos. 0 alto
desenvolvimento da arte textil no Peru era ajudado pel a disponibilidade tanto do algodao como de tres variedades de Ia Auche·
nia, da lhama, da alpaca e da vicunha; assim como pela populac;:ao densa e sedentaria numa terra que, embora nos tr6picos,
requeria roupas quentes devido a altitude ou a neblina costeira.
0 trabalho em metal ja foi mencionado como fe ito, em sua
maioria, pelos artesaos e nao pelos artistas. As formas mais
bern sucedidas eram em cobre, em prata ou em bronze. Como
ouro, vinha o desejo da suntuosidade, levando a urn empenho
em expor o maximo de superflcie, com a consequente dimi·
nuic;:ao da espessura do material e a inevitavel lim ita<;:ao do de·
senho. As pec;:as de metal esteticamente melhores sao as pequenas esculturas macic;:as das Terras Altas (Handbook*, vol. 2,
pr. 58, d -f).

A pintura, quando nao como auxiliar da ceramica, raramente e
praticada por povos nao sofisticados. 0 Peru desenvolveu uma
escola de pintura paisagistica representativa entre os Mochica.
Essa arte e sumaria e depende pouco da cor, mas representa
linhas, especialmente de ac;:ao, com muito espirito e consideravel fidelidade. Melhor conhecida pelos potes, onde e monocro·
matica, tambem ocorre em afrescos com areas de cores simples
(fig. 102); e pode ter sido usada em outras situac,:oes; de que
meio se originou, e incerto. Em outras culturas peruanas, a pintura e geralmente conhecida s6 pelas ceramicas, onde esimples
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ou convencionalmente decorativa e simb61ica. Ediflcios publicos de adobe parece terem sido pintados, usualmente, em padroes repetitivos de vermelho e amarelo ocre. Tecidos de algodao pintados sao comuns como mobflia sepulcral na costa do
Peru central, durante o periodo pre-hist6rico recente; os desenhos podem ser elaborados, mas sao esquem~ticos, e o trabalho de pincel e pobre. Muito poucos exemplos de tecidos pintados do perfodo remota sobrevivem em Nazca (pr. 44, a) e
Paracas, e sao muito superiores em execu9ao. Sao semi-realistas
e exatos na pincelada; parecem representar uma transferencia
da ceramica.
68

Ali ada a pintura, ha a pirografia em cabe9as (Lagenaria), que
tern equivalentes orientais e ocidentais (na regiao do Xingu,
Chiriquano, Guat6, Calchaquf, Atacameflo). Os melhores exemplos peruanos conhecidos ate agora tambem vern d.e Nazca e
Paracas (fig. 101 ). Em periodos posteriores, a arte era me nos
praticada; e nas Terras Altas as condi96es de preservacao sao
tao inferiores, que ficamos incertos se urn desenvolvimento
conectou ou nao as pirografias da costa com as da Montana
florestada.
Outras artes menores sao o marcheteamento, o mosaico e o
corte de conchas. Estes ocorrem na forma de metal em concha,
concha na madeira (Handbook, vol. 2, pr. 56, e; 58, a). turquesa em ouro, combina9oes de concha e pedra, etc. Nenhuma e
bastante frequente ou representada por grandes e ambiciosos
exemplos como os do Mexico. Os desenhos sao tornados da
ceramica, pedra ou tecido.
0 entalhe na madeira tern urn papel moderado no Peru, embo-

ra implementos de madeira para a agricultura e a tecelagem tenham sido preservados em abundancia. As artes bern desenvolvidas de pedra, metal e da ceramica, talvez tenham a talha em
madeira como pano de fundo. Os tipos mais conhecidos sao
uma especialidade. Uma delas eo quero, cal ice alto e cil indrico
das Terras Altas meridionais, sua superficie coberta por uma
incrusta9ao ou cloissone de laca. Muitos dos especimes preser·
vados sao do periodo colonial, ou mesmo p6s·colonial. Os de·
senhos mostram uma interessante mistura de velhas influencias
nativas e europeias. Vasilhas similares ocorrem na ceramica das
culturas Tiahuanaco e Inca e, em outros lugares, em prata ou
ouro; mas algumas das formas ceramicas sugerem uma imita9a0
de madeira na retenc;:ao de uma faixa em relevo em torno do
cal ice cillndrico; e os de metal podem ter tido sua forma mol·
dada em torno de um centro de madeira. Na cultura lea-Chin·
cha posterior, grandes remos ou pas tem seus cabos ou pontas
elaboradamente entalhadas com fileiras de homens ou p~ssaros
geometricamente estilizados, que eram cobertos com finas
folhas de metal precioso pregadas; em outros exemplos, a dura

madeira da alfarroba parece que era deixada nua (Handboot.,
vol. 2, pr. 56, f). Ha ocasionais caibros de madeira, caixas,
tabletes, etc. com relevo de entalhe decorativo, os desenh
usualmente repetitivos e possivelmente influenciados por pa
droes tecidos. Se houvesse estatuaria de madeira, nao teria~
brevivido ao tempo e aos padres espanh6is. Algumas pequenas
figuras preservadas de madeira do periodo posterior tinha11
toda a dureza dos tipos mais convencionalizados da estatuar··
de pedra, e tentavam compensar sua mediocridade de form~
com tinta vermelha ou marcheteamento de concha.
Pode parecer, das alusoes incidentes ate agora feitas, que;
mais tina arte peruana floresceu no perfodo primitivo, e quea
maior parte do que era de baixa qualidade ou mecanico ep<l~
terior. No total, esta e uma generalizac;:ao verdadeira, temper~
da, entretanto, por muitos despreparos e falta de desenvolvi·
mento e por diversos exemplos de crescimentos de estil01
medievais ou posteriores, de considerc}vel originalidade, tais
como os de Tiahuanaco, lca-Chincha e Cuzco (Inca). Entretart
to, e universalmente reconhecido que os estilos que chegam
perto de atingir grandeza ou plasticidade variada; aqueles elli
que a inspira9ao e mais manifestada; aqueles, em uma palavra,
cujos produtos sao reconhecidos e benvindos tanto num museu
de arte quanta de antropologia - sao relativamente primitivos:
Chav in, Moch icha, Nazca, Paracas. Apesar de reoupera90el
temporckias e novas contribui9oes locais, a extensao total atr~
ves do tempo da arte peruana era herdada. A habilidade manual fot retida, mas o fogo queimava progressivamente rna~
baixo. 0 melhor resultado era uma elegancia refreada mas sem
profundidade; o pior, uma pseudo-elegancia autom~tica.
Contra esta perspectiva, os diversos estilos culturais do Peruse
rao, agora, examinados em sua ordem cronol6gica aproximada,
0 grupo Chavln de estilos: Chavln propriamente dito

A cultura Chavin e denominada segundo Chavin de Hu~ntar,
na alta drenagem do Marafion atr~s da cordilheira Blanca, em
Ancash. 0 Iugar, marcado por uma piramide-templo de pedra,
foi primeiramente visitado cientificamente por Raimondi. 0
conceito de um imperio ou cultura Chavin emerge com Mid·
dendorf; foi aceito mas pouco usado por Uhle; e teve seu prin·
cipal desenvolvimento nas maos do Tello, que foi espertamente
bem sucedido ao tra9ar as relac;:oes, especialmente a expressao
simb61ica, entre Chavin propriamente dito e outras localidades.
Estilisticamente, entretanto, Tello muitas vezes falhou na dis·
crimina9ao de manifestac;:oes puramente Chavin, Chavin6ides,
ou s6 problematicamente relacionadas; as vezes ignorando que
urn conceito que ocorre em Chav in talvez possa ser expresso
alhures atraves de uma outra cultura ou estilo, o que e tambem

IITl fato objetivo de importancia.
A arte Chavfn propriamente dita e Htica e possu(da de grandeza no sentido de ser carregada de forte sentimento, tanto simb61ico quanto decorativo. Suas linhas sao, ao mesmo tempo,
pesadas e fluidas, com urn efeito de solidez exagerada mesmo
em pequenas areas; e a maioria dos objetos parecem maiores e
mais pesados do que sao. As curvas predominam, geralmente
dentro de um contorno implicitamente retangu lar. Linhas retas
n1o sao evitadas, no conjunto, especialmente nos relevos, mas
sio empregadas para atingir urn contraste secund;kio com as
curvas, ou como parte da moldura. 0 efeito total e de movimento vagaroso, frequentemente intricado mas nunca flamboyant, sem leveza de toque, todos os detalhes similarmente
siflificantes, e mais impressionantes que agradaveis a vista. De
fato, na"o se evita a monstruosidade. Tanto o t ipo de linha
quanto a carga de simbolismo carregam uma sugestao da arte
llaya, mas a semelhan~a somente uma analogia generica, nao
h8 evidencia de conexao hist6rica, apesar de Uhle.

e

Fog 87 • Cabe~ de pedra redonda. Chavin
de Hu~tar IApud Tello 1929. fig . 221.

Os especimes mais livres sao as cabec;as, em redondo, como na
figura 8 7 (e no Handbook, vol. 2, pr. 17 ). A maioria delas tern as
faces escavadas, e em algumas os sulcos ou cabelos sao convertidos e m cobras.
Urn segundo tipo e constitu {do pelo lanzon mono I itico, cerca
de 5m de altura (fig. 89, D) e o obelisco, de quatro lados (fig.
88). A superficie entalhada do primeiro transforma-o na imagem de urn deus-monstro; 0 ultimo tern quatro relevos altamente estilizados do deus jaguar em seus quatro lados, s6 um
deles sendo mostrado na fig. 88. Urn terceiro tipo consiste de
entalhes ou relevo em Iages; fig. 90, 91, acima, abaixo (tambern no Handbook, vol. 2, fig. 1). Desses, os felinos sao, talvez,
os mais caracterfsticos; o condor de asas esticadas (fig. 90), o
mais prontamente apreciado numa primeira aproximac;ao da
arte. A famosa Raimondi Stela (fig. 89, E) e aliada a este grupo
em assunto e simbolismo; mas, como ja foi apontado ha muito
tempo, ela tambem tern semelhanc;as Nazca; os raios tentacula-

Fig. 88 - Relevo entalhado em obelisco de pedra. Chavln de Huantar IApud
Tello 1942. pr 1 0) .

6~

res da ponta retorcida, a repetic;ao de faces na "tiara", as suic;as felinas nas faces. Pode, portanto, ser considerada como
pertencente a uma tendencia diversa ou, talvez, a uma fase de
desenvolvimento dentro da arte Chav(n. Finalmente, h~ algumas francas representac;oes de jaguares (Tello 1929, fig. 27-28),
cujo peso de linha e monstruosidade de conceito coloca-os
entre as pec;as Chavin menos atrativas.
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Tello (1923) analisou com sucesso o simbolismo parte-par-parte do mais completo desses espekimes. Representam principalmente uma divindade felina, ou demOnios com atributos
m1stos: humanos, de jaguar, de condor e de serpente. Um trac;o
dominante sao OS caninos OU presas que se projetam ah~m dOS

labios. 0 autor (Kroeber 1944) tentou uma classifica~
toda a escultura Chavin conhecida.
Alem dessas classes de pec;as de pedra, agora quase todas
Museu de Antropologia de Magdalena, perto de Lima, t
originais quanta moldes, o sitio tipo do Chavin propriame
dito rendeu pouco. A ceramica nao e muito abundante ee
presentada principalmente por cacos, simples ou grav
(Handbook, vol. 2, fig. 3); uma vasilha inteira e mostrada
pr. 42, a. Nao se achou metal em Chavin, propriamente d1
!:, portanto, necessaria voltar aos remanescentes de ou
localidades, que mostram o estilo Chavrn em varios graus
pureza, modificac;ao ou degenerac;ao.

Fig. 89- Escultura Chavln de Huantar. El!
Ia Raimondi. Dl Lanzon (Apud Tello 19
fig. 66; e Lothrop 1937a. fig. 168).

90 · Lage com relevo: condor . Chavln
IApud Bennett 1942, fig. 3; veja
l lllbliografia, Manua/, vol. 21.

fig. 91 · Lage incisa, Chavln de Hu antar. A es·
querda: desenho de felino na face da lage.
ld1reita: desenho de felino no Iado da mesma
... !Apud Tello 1929, figs. 37, 38).

Estilos chavin6ides

Chav fn . Outras pee;: as, entretanto, most ram o puro estilo Cha·
v(n na forma, no modelado da superficie, ou nos padroes enta·
lhados (fig. 92, 93; tambem no Handbook, vol. 2, pr. 61, 63,

l'rimeiramente, h~ urn nucleo de arte ceriimica centralizado no
Vale Costeiro de Ch icana, ha muito reconhecido por Tello de
especimes esporadicos cham ados por ele de Chav fn, mas agora
lltlbelecidos por Larco Hoyle como uma cultura distinta, co·
mecidagra~asatumbas escavadas, e redenominada Cupisnique,
de um sftio dos primeiros s itios descobertos. A ceram ica Cupisnique e de tonalidade escura a preta, raramente pintada, usualtnente modelada ou gravada, altamente pol ida, de paredes finas
epeso leve, mas com urn efeito de solidez como se fosse feita
de pedra. As vasilhas mais caracterfsticas tern a boca em estri·
bo Mochica, que nao poderia ter tido urn prot6tipo em pedra,
e deve ter sido inventada em argila. Muito da ceriimica mais
~les tambem nao tern relac;:ao visfvel com a escultura

64). Algumas dessas, como a da fig. 93, sao verdadeiras obras·
primas da escultu ra ceriimica. Associada a esta ceriimica, havia
nas sepulturas entalhes de osso, da mesma especie (fig. 94;
tambem no Handbook, vol. 2, pr. 62). Entalhes menores de
pedra (Larco Hoyle 1941, fig. 141-148) estao relacionados em
estilo, embora de proveniencia diversa, as mais das vezes. !:,
portanto, claro, que Cupisnique e uma cult ura costeira com
sua expressao artfstica primariamente baseada na ceriimica,
estreitamente relacionada a cultura Chavfn das Terras Altas
com sua expressao de pedra escultural. Larco parece haver
demonstrado, por superposic;:oes de tumbas, que Cupisnique
e certamente anterior a conhecida Mochica, posic;:ao que Tello
sempre debateu quanto a Chavfn.
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Fig. 92 · Ceramica Cupisnique. (Apud Kroeber 1926a, .Pr. 12. Ver
bibliografia Manual vol. 2).

Fig. 94 · Cabo de osso esculpido Cupisnique. (Redesenhado de Larco
Hoyle 1941, fig. 163).

Uma pequena linhagem de ceram1ca Mochica - nao mais de
1%, quantitativamente - · mostra desenhos felin6 ides gravados
que, apesar de simplificados, sao indubitavelmente aparentados
aos Chavin (fig. 95), embora figurem em vasi lhas puramente
Mochica na execuc;ao e nas associac;oes. Esses casos esparsos
sao obviamente explicaveis como "transportados" da precedente cultura Cupisnique- Chavin, da mesma area.
Ao sui de Cupisnique, na costa, o vale Nepena contem dois
monumentos esculturais do tipo Chav in, Puncuri e Cerro Blanco. 0 primeiro e um idolo em argila, superd imensionado, de
uma div indade-gato, feia e monstruosa, colocado em frente a
um lance de escadas (fig. 96); o ultimo, um relevo em gesso ou
adobe colorido (fig. 97) em puro e caracterlstico desenho de·
corativo Chav in.

Fig. 93 · Cabeca de ceram1ca Cup isnique
Metades esquerda e direita em estilos difere~~<
tes. ( Redesenhado de Larco Hoyle 1941, ~

pal .

Em Casma, o proximo vale em direc;ao ao sui, estao Cerro Sechine Sechin Alto. 0 primeiro e uma plataforma de adobe de
frente a uma impressionante file ira de pedras naturais ou sem~
adornadas consistindo alternativamente de "stelas" verticais e
lages quadradas. As lages eram talhadas com cabec;as-troteus;
as "stelas", ora com gue rreiros conquistadores, ora com con·
quistados, e tambem com cabec;:as convencionalizadas, o lhos
ou vertebras (fig. 98). A execuc;ao e simples e expressiva, bas·
tante reallstica, e possui poucos atributos dos Chav in, seja da
linha decorativa seja de tema, como a cabec;a de gato, dentes
ou · garras. Especificamente, o estilo e quase unico no Peru e
com somente uma relac;ao generalizada com o Chavin. Os
monumentos de Sech in Alto nao foram adequadamente pu·
b licados; e les parecem mais decorativos que representativos.

Fig. 95 - Desenho Chavin6ide, gravado em
jarra Moch1ca. ( Redesenhado de Tello 1923,
fig. 64, a).
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Fig. 96- ldolo Chavin6ide de argila, Puncuri,
Vale Nepeiia, (Redesenhado de Larco Hoyle
1941, fig. 7).
F1g. 97 · Oecora~ao de canto de parede Cha·
vm6ide, estuque pintado, Cerro Blanco, Vale
Nepeiia (Redesenhado de Larco Hoyle 1941

fig. 81.

Fig. 98 - 'Stelae ' Chavin6ides entalhadas, J.
q , e, c, b, Cerro Sech l n, V ale Cascua. (Ap ud
Tel lo 1943, p r. 17; veja bibliografia Manual,
vol. 2 ).

Tambem no Vale Casma, em Mojeque, fica uma rulna piramidal, onde Middendorf primeiramente reconheceu o estilo
Chavln fora de Chavln. Os relevos em argila colorida ou estuque com urn motivo de cobras (fig. 99, esquerda) sao na boa
mane ira Chav (n.
No extreme sui, em Supe, diversos vales para al~m de Casma,
uns poucos remanescentes de uma cu ltura prim it iva foram descobertos ha muito por Uhle, que reconheceu sua importancia,
mas interpretou variadamente como obra de pescadores, como
'primitivos', como derivados de Nazca. A ceramica prova que
sao Chavin6ides; e o desenho entalhado num osso chato (fig.
99, direita) e puramente Chavln na maneira.
Ao norte da area Cupisnique especifica, na Costa, Chiclayo
produziu urn trompete de concha 'strombus' gravada (Tello
1937), com urn desenho Chavin6ide mais aparentado a Cerro

Sech rn que ao Chavin propriamente d ito; urn a jarra de pedra
gravada (fig. 100, E); de filia~ao similar; e. mais acima no vale,
no pe da Sierra, em Chongoyape, onde jarras do tipo Cupisnique (Handbook vol. 2, pr. 18, a, c) foram encontradas em
associa~a'o com ouro lavrado e recortado (pr. 45, d, e. f; fig.
100, direita; tambem no Handbook vol. 2, pr. 19, embaixo,
esquerda e direita). Os desenhos neste ouro variavam algo em
grau de semelhan~a ao Chavfn especffico; mas sao todos, in·
questionavelmente, Chavin6ide.
Na costa sui, Paracas e citada como relacionada ou derivada de
Chav fn. Das duas cu lturas Paracas - am bas sao nao-1fticas a
de Cavernas (Cerro Colorado) inclui extraordinarias ceramicas
pintadas, marcheteadas, negativas e talhadas, das quais alguns
peda~os mostram afinidades Chavrn bastante definidas no
tema ou na linha (pr. 42, g, h; tambem no Handbook vol. 2, pr.

20, 21, d, e). Similarmente, puros desenhos Chavfn ocorre.;
na pirografia de cabe<;as (fig. 101 ). Por contraste, a culturad:
necropolis de Paracas (Cabeza Larga) tern poucas afinidad~
Chav In, se e que as tern, exceto especulativamente via cultun
Nazca.
No interior, a arte do Callej6n de Huaylas, o vale do Santa ~~r
perior tern sido as vezes inclulda na esfera Chavfn, por cau~
de sua proximidade geogratica, mas as rela<;oes positivas ~
fracas e a arte deve ser considerada separadamente, comoaba'
xo. 0 mesmo pode ser dito de Pucara.
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Fig. 99 · Decoracoes Chavin6ides. E) Parede de estuque de argil a em
quatro cores, Mojeque, Vale Casma. 0) Palheta de osso, Supe. (E, rede·
senhado de Tello 1945, pr. 13 (veja bibliografia, Hdk. vol. 2 ). D) apud
Kroeber 1944, fig. 5).

Fig. 100 · Desenhos Chavin6ides. E) Figura talhada em jarra de pedra,
Chiclayo. D) Ourivesaria cinzelada ( Repousse), Chon goy ape (Apud
Kroeber 1944, pr. 33, e apud Tello 1929, fig . 109).

0 conceito de Chavfn tornou-se vago na pre-hist6ria peruana;
for<;a de inclu Irem nele tres coisas diferentes: urn estilo de arte
um culto religiose e uma cultura. 0 estilo nao e somente inw
bitavel; talvez seja o maior dos que surgiram no Peru. t achado
caracteristico no sftio de Chavln; certas radia<;oes especlfica:
dele podem ser tra<;adas fora, como em Cupisnique e Nepena
e reflexes mais tenues ou absor<;oes parciais em outros lugares
como em Sechln e Paracas. As ideias religiosas e slmbolos que
ocorrem em Chavfn repetem-se mais amplamente do lado d!
fora, e, em parte, estendem-se em epocas subsequentes, ma1
numa variedade de manifesta<;oes estillsticas. Se o temple
Chav in foi o verdadeiro foco hist6rico desse culto, ou somente
sua mais alta expressao estetica, nao e sabido. A cultura tam·
bern tern uma cerne de realidade indubitavel e deve ser primit~
va; mas nada se ganha estendendo-a ate incluir tudo que e pri·
mordial ou notavel no Peru. Do ponto de vista da arte, talvez
urn ter<;o dos restos associados com Chavln tern mais que um1
leve rela<;ao estillstica com ele, e outro ter<;o s6 uma rela~ao
parcial ou remota.
Estilos Mochica - Chimu
A costa norte do Peru produziu a arte de modelagem ceramica
Mochica - a mais alta do continente. Foi tambem chamada
Muchik, Proto-Chimu e Chimu Primitiva. Ha diversos estilos
relacionados, entre eles, o Chimu Posterior, ou Chimu propria·
mente dito, que e uma recrudescencia Mochica pesadamente
alterada.
A cultura Mochica
pre-Tiahuanaco em periodo, orientada
mais para representa<;ao que para simbolismo, e de altlssima
qualidade na pintura e na modelagem. Os Mochica construlram,
em adobe, casas maci<;as mas toscas; nao desenvolveram a es·
cultura em pedra; entalhavam pequenos objetos de osso, con·
cha, e talvez madeira; e fundiam o cobre eo ouro. Seus tecidos
pereceram, exceto por alguns retalhos. A cultura Mochica ti·
nha como centro os vales Chicama e Moche, com extensoes
para o sui ate Viru, no baixo Santa, e provavelmente nos vales
Nepel'la, mas somente intrusoes esporadicas ao norte de Chica·
ma, se tanto.
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F1g. 101 · Desenho Chavin6ide pirografado sobre cabac;:a. Cultura Para·
cas, Cavernas em Ocucaje (Apud Kroeber 1944, fig. 5 ).

erte ceramica

e grandemente funen!ria e reduz-se

a umas

formas fundamentais de vasilhas. lsso contrasta com a

· e variedade sem fim da pintura e da modelagem
Illes acrescentam. A mais caracterfstica dessas form as e en·
pela 'boca em estribo', um tubo semicircular do qual se
um b1co cillndrico do mesmo diametro; o corpo varia de
subglobular ou cilindrico ate cabec;as, corpos humat de an1mais, form as vegetais; relevo ou pintura pode subs·
a modelagem tridimensional. lgualmente frequentes sao
prras de boca bastante larga, parcialmente modeladas em
Dois tipos menos comuns e distintos sao uma grande tigede fundo chato e boca larga com Iados concavos e um canetirar agua com asa. Outras tigelas, jarras de duplo corpo,
ocorrem raramente. A louc;a e queimada ate ficar vermelha,
depois e pintada de vermelho sobre uma massa-creme, para
superficies contrastantes na modelagem; ocasional·

mente, toques de preto eram acrescentados, usualmente depois
do forno. Uma boa porcentagem das bocas-estribo, e muitas
das tigelas redondas na'o tern modelagem, substitu ida por desenhos ou cenas pintadas a bico de pena em vermelho ou massas
na face plana, na maneira livre e vigorosa dos afrescos (fig. 102,
103, acima; embaixo, 104). Esta pintura e tao expressiva quan·
to a modelagem, e quase tao realista quanto ela. As vezes, o
baixo relevo substitui o desenho pintado, ou o acompanha.
Talvez uma vasilha em cad a 30 ou 40 era de terra preta fum ada;
e nesse caso, modelada ou, ocasionalmente, talhada. A super·
trcie de quase todas as vasi lhas era bem polida. Todas as vasilhas mais elaboradas eram prensadas em moldes e as metades
unidas; mas parece que havia pouca repetic;ao de moldes, exce·
to em jarras mais simples. A competencia tecnol6gica geral da
louc;a e extremamente alta.

F09 102 • Afrescos de parede, Moch1ca. P~ram1de lunar (Apud Kroeber
1930,pr. 15, v. bibliografia, Manual, voL 21.

104 • Oesenho em ceramica pmtada, Mochica. lnsetos antropomor·
correndo (Apud Larco Hoyle 1939, fig. 95).

Fig. 103 · Desenhos de ceram1ca pintados, Moch1ca. Ac1ma CarangueJO.
Emba1xo: Caracot (Apud Larco Hoyle 1938, p. 66, e 1939, p. 47).
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0 climax dessa arte foi atingido pelos assim cham ados retratos
ou cabelfaS. Se eram ou nao retratos no nosso sentido, de uma
tentativa de separar 0 que e peculiar a urn indiv fduo, 0 que 0
distingue dos demais - e incerto. Algumas autoridades assim
acreditam; mas os Mochica podem ter sido como os gregos,
egipcios e chineses, mais interessados no tipo. Entretanto, eles
faziam o tipo espantosamente natural (pr. 42, c, d), e frequentemente ideal, tambem. Eram igualmente bern sucedidos em
separar deformidades, mutilalfoes, paralisia e outras doenlfaS, a
abje9ao dos prisioneiros (Handbook,-vol. 2, pr. 30, e; 70, f),
puni96es, caricaturas tao ironicas quanto macabras e cenas
er6ticas. Tinham o dom de captar e reproduzir a caracterlstica
ou postura saliente. 0 realismo estritamente anatomico e frequentemente violado, muitas cabelfaS sao desproporcionalmente grandes para o corpo, ou olhos para a face; mas isso torna-se
evidente s6 a posteriori na reflexao anal itica. Ha pouca representalfaO do fantastico ou do quimericamente simb61ico, como
na arte Chavln. A principal fusao Mochica do animal e do humane indica os deuses por 4 presas ou dentes projetando-se da
boca de uma face humana. A preferencia por uma cabe9a,
livre, urn corpo de homem, de animal; menos comuns sao duas
ou tres imagens juntas; grupos de 5 ou 6 imagens pequenas
ocorrem, mas principalmente em cenas de sacriflcio religiose, e podem n:presentar uma influencia da modelagem cenica Callej6n (v. abaixo), a nao ser, talvez, pelo contrario,
a lou9a Callej6n-Recuay, que selecionou esse travo mencr dos Mochica para seu proprio desenvolvimento especializado. As pranchas 30 e 31 do volume 2 expressam a
preponderancia dos coleciqnados europeus de interesse nai"f
por assuntos como casas, barcos, avao, coisas do genero.
Os Mochica mostraram-se como possu idos completamente por
urn sentimento verdadeiramente escultural, ao preferir o movimento plastico ou a forma permanente im6vel (Handbook, vol.
2, pr. 31,a, b, d, e;70,h),doquea "est6ria" (Handbook, vol. 2,
pr. 30, c, f; 31, q; 70, c, e). Certamente toda a sua melhor modelagem do ponte de vista estetico, assim como o grosso de sua
produ9ao artistica, expressa mais a forma que o evento.

e

Os Mochica foram escassamente menos bern sucedidos na pintura, tanto no vermelho ou no marrom monocromatico contra
o fundo creme de sua ceramica, quanto nos grandes afrescos de
cor simples, dos quais alguns fragmentos vieram a luz aqui e ali
(fig. 102). Em sua pintura mais ambiciosa, eles preferiam casais, grupos ou procissoes (fig. 104). A representa9ao e quase
totalmente de perfil. Em contraste com a modelagem, a enfase
e na a9ao e nao na imobilidade. E a avao e geralmente rapida,
frequentemente veemente. 0 fundo e limitado as indicavoes
essenciais. Animais, imaginaries e fantasticos (fig. 103, abaixo;
104), bern como de livre inspiravao realista (fig. 103, acima),

eram tambem representados;- e desses ha uma transi9ao pan
imagens meramente decorativas e geometricas, incluindo <
modificavao do espiral gradativo do motivo arabesco peruaoc
e mexicano. Exemplos abundantes sao convenientemente reunidos em Baessler, nos volumes de Larco Hoyle sobre os M~
chica (1938-1939), assim como no vol. 2 do Handbook, fig. 20a
22. 0 tra9o da pintura era firme, rapido e seguro -:- indicati1~
de urn controle paralelo ao do modelador. 0 pintor de afres·
cos delineava suas figuras com incisoes longas e largas, pr~
enchendo as areas com massas de cores unidas, em diverso;
matizes.
As artes da miniatura em madreperola, osso, incrusta9ao {pr.
45, a; tambem no Handbook, vol. 2, pr. 70, d, f; 71, d, f)!
madeira sao menos conhecidas, e parece que tinham em vista
mais urn padrao repetitive (fig. 105) que a representa9ao rea·
lista do modelo, e, consequentemente, diferem menos da arte
Chimu e outros trabalhos posteriores que a pintura. Mas os
exemplos dispon iveis indicam tambem urn controle tecno16gico seguro combinado com sentimento pela forma gratifi·
cante.

Fig. 105 - Ental he convencional em tampac
de ouvido de osso, Mochica. Moche (AjW<:I
Kroeber 1944, fig. 8).

0 trabalho em metal Moch ica incl u i form as representativas,
genericamente semelhantes as modeladas em ceramica (pr. 45,
a, a, b, c). Especificamente, talvez, sao mais como as figurinhas
de ceramica semiformais {Handbook, vol. 2, pr. 31, c), que nao
logram atingir - a rigor, nao o almejam - o realismo vigorosamente expressive de melhor modelagem em vasilhas ceramicas.
Houve uma rela9ao entre as duas med ias, entretanto: o lagarto

da prancha 45, a, e a exata contrapartida dos lagartos modelados em relevo sobre jarras de bico-estribo. Essa arte metalurgica Mochica e importante nas suas bases tecnologicas, que
domina cobre, ouro, liga tumbaga de ouro-cobre, um pouco de
prata, os processos de derretimento, fundic;ao, solda e doura·
~. alem do trabalho a frio. Ainda ha uma ausencia total do
bronze, devido a distancia do estoque boliviano de estanho;
mas e a antiga arte genuinamente metalurgica e bem desenvol·
Yida de que se tem not Icia ~o Peru; e, portanto, possivelmente,
a mais antiga do continente. De qualquer forma, marca o
significante avanc;o sobre o simples martelar, cortar e gra·
war 0 ouro, que parece ter sido 0 unico metodo de traba·
lhar·se o metal nas culturas precedentes ou contempora·
neas de Chavin, Cupisnique, Nazca, Paracas, Supe Anterior
etc. Apoiada em sua habilidade tecnologica relativamente avancada, a arte em metal dos Mochica e superior a dos seus pre·
decessores tambem em val ores esteticos.

Parece estabelecido, atraves do trabalho de Larco Hoyle (193839, 1941). que a cultura e a arte Mochica foram precedidas no
local pela cultura Cupisnique e, provavelmente, tambem pela
rultura Salinar, recentemente descoberta. Como vimos, a ceramica Cupisnique ja possu fa o bico-estribo, bem como corpos.
efacas modeladas; e dela e posslvel derivar OS desenhos Chavinc\ides entalhados dos Mochica (fig. 95). A ceramica Salinar e
muito menos tina esteticamente que a Cupisnique ou a Mochi·
ca, mas e total mente ceramica e nao lftica no tato e no sentir;
e, tambem, livre dos desenhos simb61icos e implicac;oes reli·
~osas dos Cupisnique. !: uma louc;a vermelha, as vezes pintada
de branco, e tenta modelar alguns assuntos Mochica - cabec;as,
figuras sentadas, animais, passaros, frutas, casas e mesmo cenas
er6ticas com e sem bocas-estribo. Parece um estilo formativo
etenteante que se libertou da maioria de suas influencias Chavin6ide, mas ainda nao atingiu a padronagem Mochica. Se os
Salinar provam ter sido o ancestral direto, os Mochica nao so
desenvolveram os impulsos Salinar, como eliminaram alguns de
seus mode los, tais como a figura-em-ponta-e-em-bico, certas formas de vasilhas e decorac;ao com botoes appliques. Tal processo de canalizar a eliminac;ao concordaria bem com o carater
seletivo da arte Mochica, que exercitou sua enorme riqueza
inventiva dentro de uma gama bastante limitada de materiais,
tecnicas e formas basicas. Como arte, Mochica nao e explorato·
ria de novos caminhos, mas uma culminfincia, comprazendo-se
na variedade do que pode conseguir com seus limitados recur·
sos.
A qualidade proto-Mochica de Salinar fica patente nas pranchas 66 a 68 do volume 2 do Handbook.
~ pequena a influencia atribu ivel a arte Mochica fora de seu

proprio territorio. Pode-se citar apenas o ja mencionado (e pe·
queno) grupo de modelagens de Callejon-Recuay, onde nao
esta provado em que direc;ao a influencia se exerceu. Pode ter
sido sobre os Mochica; e um Modelo Cursivo ou Abigarrado de
ceramica representado por pec;as esporadicas, sem data, mas,
presumivelmente, pos-Mochica; pec;as do litoral, que tanto
mostram semelhanc;as Recuay como Chimu na forma, alem d~
sua propria pintura caracterfstica.
A cultura Mochica, e certamente o estilo, parecem ter-se esfacelado sob o impacto de influencias com um componente indubitavelmente Tiahuanaco. Dar por diante, surgiu o estilo
Chimu, que dominaria ate a Conquista Espanhola, com uma
posterior injec;ao, ja perto do fim, de um ingrediente Cuzcolnca. Principalmente, a cultura Chimu e parte da cultura gene·
ricamente pre-Colombiana posterior da costa, e sua arte precisa
ser entendida nesse contexto. Mas sua cedimica mostra mais
claramente quais as caractedsticas que os Chimu retiveram dos
Mochica, quais as que receberam dos Tiahuanac6ide da costa,
e de como combinaram essas influencias e acrescentaram-lhes
suas proprias reenfases, que aqui e dado um breve relato.
A cedimica Chimu da prosseguimento a muito da modelagem
Mochica e a determinadas formas de vasilhas, especialmente ao
artificio do bico-estribo. Abandona os canecos, a tigela que se
alarga para fora, a jarra prosopomorfica, a pintura de cenas
representativas. Multiplica enormemente a frequencia da vasilha com formato de duplo corpo. lncorpora abundantemente
formas recebidas da precedente corrente Tiahuanac6ide: o
duplo bico e a figura-em-ponta-e-em-bico. Da mesma fonte provern suas caracteristicas superficies nao-realistas, feitas com
moldes - relevo granido e arrepiado, por exemplo, paineis
arqueados e representac;oes de divindades de frente e hirtas.
As pranchas 27, 40 e 41 do volume 2 mostram essa transfor·
mac;ao progressiva da ceramica Tiahuanac6ide costeira para
o Chimu ja total da prancha 49 (tambem pr. 43, f, neste volume). A louc;a Chimu e 80% preta; a pintura ocasional ~
secundaria e simplesmente decorativa, sem maior significado.
As cabec;as-retratos Moch ica desapareceram, substitu fdas por
faces e figuras estereotipadas. Alguns dos temas Mochica per·
sistem, mesmo ocasionalmente, as cenas eroticas. Mas os assuntos sao tao ech~ticos quanto as origens da arte. A louc;a Chimu
tem uma facilidade antiga, as vezes uma certa eleg§ncia, mas e
rasa, feita sem sentimento, e o seu gosto tende para o superfi·
cial. ( na verdade, uma arte Mochica aviltada, inovada para o
pior, na maioria dos casos. Chimu e Mochica eram consideradas como uma arte unica, quando as colec;oes nao passavam de
meros ajuntamentos de ofertas de cac;adores de potes. Foi
Uhle quem reconheceu suas diferenc;as estilisticas, buscou e
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achou confirm~ao hist6rica dessas diferenr;:as em suas escavat;:oes.
Os Chimu vieram tao depois dos Mochica que razoaveis amostras de seus texteis foram preservadas. Parecem semelhantes
aos tecidos do periodo posterior de outros lugares do litoral.
A escultura em pedra nao conseguiu maior importancia do que
tinha entre os Mochica. Ha imagens de madeira, com incrustat;:oes de madreptkola, mas rudes na postura e nas formas; e
algumas pontas de cabos entalhadas, fluindo em curvas faceis
mas repetitivas (Handbook, vol. 2, pr. 56, a, b). A arquitetura
ainda estava no tijolo de barro (Handbook, vol. 2, pr. 51), com
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arabescos ou frisas em relevo substituindo os afrescos Mochica.
Essas frisas podem ser convencionalmente representativas (fig.
120, 121 E) ou francamente geometricas (Handbook, vol. 2,
pr. 52, abaixo). Cobre, prata e ouro eram abundantes. Os objetos de ouro eram, as vezes, elaboradamente entalhados repousse
(fig. 121, D); mas a forma bidimensional Chimu e mais rfgida
que a ceramica tridimensional, e a inerente falta de gosto e
ate mais conspfcua. 0 trabalho em metal, como a cedlmica,
e melhor quando francamente geometrico ou sem significado;
como na pr. 50 do vol. 2, na qual o ouro e de Huarmey, naperiferia meridional da area Chimu.
Chimu ocorre nos mesmos vales que Mochica e, alem, nos vales
costeiros para o norte de Pacasmayo ate Piura e Chira. Variar;:oes locais nao foram verificadas sistematicamente, mas parecern nao ser grandes, exceto que Piura-Chira no extrema norte
mostra menos lour;:a preta, mais pintura e algumas propensoes
especiais nas formas cerlimicas modeladas. Nenhum equivalente seguro em tempo de arte e cultura pre-Chimu foi encontrado na area Chimu setentrional ate agora, exceto pelas esparsas
descobertas Chavin6ides em Chongoyape, Chiclayo, etc., ja
mencionadas. Ao sui do velho territ6rio Mochica, a cultura
Chimu nunca foi dominante, mas ocorre aqui e ali ou entre as
lour;:as locais; ou sua influ~ncia e perceptfvel, embora va decrescendo ate Lima e Pachacamac, e, de maneira dispersa e
esparsa, mais alem. Comparada com a arte Mochica nitidamente definida e limitada em area, era um estilo difuso, intrinseca
e geograficamente, assim como era superficial e facil. Para o
fim, influencias Inca aparecem aqui e ali em Chimu, usualmente como uma mistura ou um hfbrido dos dois estilos.
Decorre de tudo isso que a hist6ria do desenvolvimento da arte
no litoral norte do Peru, no perfodo pre-caucasiano, consiste
na sucessao de meia duzia de estilos claramente diferenciados:
Cupisniqtie, Chavin6ide, Salinar, Mochica, Tiahuanac6ide Costeira, Chimu e Chimu lncaizado; mais fases ou subestagios, tais
como os Tiahuanac6ide A e 8 de Bennett, e as cinco fases Mochica de La reo Hoyle; mais estilos e artefatos importados que perm a-

neceram predominantemente estrangeiros (Negativo, Cajamr
ca, Abirrogado). Certas formas (bocas-estribo, fundos chat01
e certas propensoes (modelagem) persistiram na area atrav
dos mil ou mais anos que a sequencia de desenvolvimen~
levou. Mesmo assim, Cupisnique e Mochica eram radicalmen:~
distintas em estilo, como o era, tambem, o TiahuanacM
trazido de fora; e embora este ultimo nao se tenha tornn
dominante na regiao, conseguiu desviar o Chimu do MochJ
em perspectiva e espfrito.
Estilos Nazca e Paracas
0 estilo Nazca e os dois estilos Paracas sao distintos, porerr
filiados, e ocorrem na mesma area: a costa sui-central. Sao t~
dos primitivos no periodo pre-Tiahuanaco, usam s6 adobe
oonicos feitos a mao; e nao tem metais, exceto por pepill
de ouro trabalhadas a frio. Faltam-lhes estruturas arquiteton
cas e escultura em pedra, mas produzem excelente ceramic.1
extraordinarios texteis.
A cultura Nazca tem como centro o vale do Rio Grande (Naz
ca), mas e tambem achada em lea, para o norte - onde, li
verdade, foi primeiramente descoberta - e, em forma progr~
sivamente dilu(da, em diversos vales para o sui, provavelmen~:
tao Ionge quanto Camana. ~ notavel pel a ceramica, tida com:
que rival da ceramica Mochica em qualidade. ~. entretanto
inteiramente distinta, com um mfnimo de modelado, mas especializando-se em desenhos policromclticos. Estes variam do pi~
t6rico ao simb61ico, mas nao sao nunca genuinamente realista!
no sentido Mochica. A lout;:a e de granular;:ao tina, metalica
delgada, altamente polida, e tern de tres a oito cores, inclus-ri
um cinza azulado. As combinar;:oes de cores sao seguramen·:
harmoniosas. A forma mais caracterfstica e o bico duplo, umz
vasilha globular da qual se projetam dois tubos curtos verticai1
ligados por uma pequena ponta. Esta, como sua equivalent!
Moch ica de bico-estribo, e urn dep6sito de agua desenhado
para reduzir a evaporar;:ao, facilitando, ao mesmo tempo, o ate
de servir.
0 estilo Nazca divide-se em duas fases, A e 8, com uma tran1
r;:ao, A8 ou X. Essas fases nao foram relacionadas estratigraf
camente, mas ocorrem separadamente, em 'pureza', em pequenos s ftios. A seria a mais antiga, a julgar pelo desenvolvimento
estilfstico, na opiniao de quase todos os especialistas·. Tern me·
nos formas, menos cores e mais sombrias, e uma faixa de desenhos mais estreita: demonios zoom6rficos, passaros, peixe1.
frutas, cabet;:as troteus (pr. 42, e; tambem no Handbook, vo1
2, pr. 25, a, b, c, f). Fase 8 acrescenta formas mais esp~cializa·
das, tais como um copo alto e cil indrico e urn bico duplo acha·
tado; mais cores, tendendo as tinturas pastel; e toda uma serie

de novos desenhos, tais como divindades antropom6rficas ou
esplritos, e fileiras de faces femininas amarelas, com olhos
amendoados (pr. 42, t· Handbook, vol. 2; pr. 24, d, e, q). Os
desenhos de 8 tendem para o flamboyant e para o exagero,
tDmO na mu\tiplica~ao das faces dos demonios, e na atribui~o
a tais faces, raios tentaculares - ja mencionados como ocorrendo na Stela Raimondi da arte Chav fn.
Para o fim, Nazca 8 degenerou em Nazca Y, de manufatura
mais rude, freqiientemente sem polimento, pintada as pressas,
t wn desenhos por vezes degenerados e sem sentido, como
abecas·tentaculos soltas, parecendo-se superficialmente a esb!las ou bolhas. Aparentemente da mesma epoca sao as vasi\hase ornamentos tendendo a mane ira Tiahuanaco ou outra qualIP' das ierras Altas \Handbook. vol. 2, pr. 24, i, k; 25, d, e. q).
Nazca A foi descoberta somente nos vales Nazca e lea. A fase
B. especialmente, se converge para Y, e, incluindo varia~oes
tocais tern uma distribui~ao muito mais ampla, nos vales costeiros.do sui e na regiao de Ayacucho, na Sierra. AI, a ceramica
"Chanca" parece uma mistura de desenhos das Terras Altas e
Nazca degenerado. Quanto mais Ionge de sua origem, mais
diluido parece tornar-se o estilo Nazca.
0 ouro Nazca, que e simplesmente batido, cortado e, as vezes,
rrpousse, ocasionalmente contorna ou copia desenhos de ceramicas; o mesmo faz a pirografia em cabe~as. Os texteis, que se
c:onservam admiravelmente na costa meridional, sao de alta
qualidade na tecnica e no colorido, mas nao chegam aos pes
dos bord~dos da Necr6pole de Paracas na sua suntuosidade
elaborada, embora possam ser prot6tipos deles, se bern que
singelos. A prancha 44, a, mostra col~bris pintado~ _so~re
pano - uma provavel transferencia de pmtura ~uase 1dent1ca
em oeramica. As fig. 106, E e 107 mostram uma f1gura bordada
e uma faixa de Nazca; a figura 106, 0, uma franja 'tricotada'
de flores e colibris.
A peninsula esteril de Paracas, entre os vales de Pisco e lea,
contem os sitios tipos adjacentes de duas culturas: Cavernas
(ou Cerro Colorado) e Necropolis (ou Cabeza Larga). Ambos
sao praticamente sitios funebres inabitaveis. Os centros de ha·
bitac;ao de ambas as culturas sao desconhecidos; na verdade,
nenhum outro cemiterio foi ainda descoberto, exceto urn do
tipo Cavernas, em Ocucaje, no vale lea. As rela~oes de uma cui·
tura com a outra tem, para n6s, um unico fundamento estil istico.
Aarte da Necr6pole de Paracas pode ser urn derivativo da arte
Nazca, com desenhos em ceramica transferidos para bordados
em Ia. Estes sao OS famosos 'tecidos Paracas', incomparaveis
em finesse e riqueza de colorido e desenho (Handbook, vol. 2,
pr. 22). Os mais suntuosos sao mantos retangulares, com ima-

gens isoladas mas alinhadas de deuses, personificadores, demo·
nios ou guerreiros, ou numa larga barra que limita urn fundo
vazio, ou centra o pr6prio fundo. Enquanto os bordados
sao de Ia, seu finlssimo fundo e de algodao. Outros tecidos
tern trama de Ia em urdidura de algodao. As figuras ousam
toda e qualquer curva, 0 que, e claro, e atfpico em tecidos.
Uma deriva~ao dos desenhos da ceramica pintada Nazca e,
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Fig. 106. Bordado e 'tricO' de agulha, Nazca. E) Figura bordada. D) Flo·
res e colibris 'tricotados'. (Apud O'Neale 1937. pr. 58 e 62) ·

Fig.

107 ·

Faixa bordada Nazca (O'Neale

1937,

pr. 57).
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portanto, uma suposi~ao natural, especialmente seas represen·
tacoes tern consideravel semelhanya (fig. 108). Esta conjectura
e reforcada pelo fato de que o bordado Nazca, como foi dito
ha pouco, mostra consideravel desenvolvimento na dire~l!'o dos
mais esph~ndidos bordados da Necr6pole. Tambem, conhece-se
uma manta da Necr6pole que e pintada em vez de bordada,
tirante isso, conforma-se ao estilo tfpico;e urn fragmento Nazca
pintado com colibris (pr. 44, a). A suposicao de que os desenhos texteis da Necr6pole sejam urn desenvolvimento do estilo
Nazca e, dessa forma, plauslvel, mesmo que ainda nao confir·
mada por associa~oes arqueol6gicas ou rela~oes de posicionamento. Compare-sea fig. 108 com a 106, da cultura Nazca.
A ceramica da Necr6pole tambem parece urn desenvolvimento
de Nazca, embora no sentido inverso: perdeu seus desenhos. ~
uma ceramica simples, de cor marfim, com predile~ao pela jarra de duplo bico, mas de forma achatada, com bicos mais lon·
gos e delgados (Handbook, vol. 2, pr. 21, a, b, c). 0 efeito e de
uma elegancia refinada, especializada e debil, a ponta morta,
o impasse de urn desenvolvimento estillstico.
0 Cavernas Paracas, ao contnirio, e possivelmente anterior ao
Nazca, ou, de qualquer forma, ao Necr6pole. Seus texteis mos·
tram o mesmo grau de desenvolvimento que os Nazca; ambos
tendem aos desenhos 'geometricos', ao contrario dos bordados
realistas da Necr6pole. A ceramica Cavernas contem urn esfor~o definitivo do desenho Chavln, como ja mencionado; as vezes em desenhos gravados, as vezes em desenhos pintados (pr.
42, q, he Handbook, vol. 2, pr. 20, 21, d, e). Muito da cerami·
ca e de qualidade incomparavel, em sendo uma louca pesada
com a superffcie exterior e os desenhos cobertos com pigmento grosso, aparentemente resinoso, aplicado depois da queima
do vaso. Essa tecnica torna posslvel certas cores, como o verde,
ausentes de todas as outras ceramicas peruanas e raras em qualquer Iugar. A tecnica foi presumivelmente transferida para a
ceramica depois de desenvolvida em algum outro meio: madeira ou caba~as, talvez. Mas outras pe~as Cavernas sao pintadas
antes de serem levadas ao forno, tanto positiva quanto negativamente, ou entao gravadas contra urn fundo preto, unido. A
forma varia igualmente de modo amplo: ocorre o duplo bico,
mas nao e padrao como no Nazca; e ha alguma modelagem de
homens e animais. 0 desenho e tambem variavel, e, portanto,
dificil de definir. Pode-se dizer que tende a ser formado de
figuras audaciosas, firmes, livres na postura, frequentemente de
passaros. Tudo computado, a ceramica Cavernas nao se esclero·
sou em rotinas como as que caracterizam Necr6pole, Nazca e
Mochica. Cavernas ainda esta experimentando em diversas dire~oes. Nao e, entretanto, de nenhuma maneira, uma arte titubeante; possui controle, e seu toque e seguro. Com sua feno-

menal diversidade, a arte Cavernas e ditrcil de caracterizar com
base nas poucas duzias de vasilhas que foram ate agora desro
bertas. Apesar de seu indubitavel parentesco com a arte Chavin
e, possivelmente, Nazca, e uma arte independente, de Vi!J)I
incomum.
Estilo Tiahuanaco
Tiahuanaco e urn famoso sltio com ru (nas arquitetonicas de
escultura, com ceramica propria, associada. Fica perto do lago
Titicaca, no Altiplano boliviano. 0 estilo Tiahuanaco e bastan·
te definido. Sua distribui~ao na Sierra parece ser restrita, exce·
to na direcao da Bolivia, para o sui. Mas a costa peruana, de
Arequipa ate Trujillo, mostra, urn pouco por toda parte, urn
perlodo de influ~ncias especificamente Tiahuanaco, na cerami·

Fig. 108 - Figura bordada Necr6polis de Paracas. (Apud Tello 1940,
fig. 8).

ca, nos texteis e nos metais. A maneira Tiahuanaco-litoranea
parece reunir certos tracos desconhecidos no Tiahuanaco propriamente dito, como o pote de duplo bico, que se alarga para
cima e que parece derivar do pate paralelo de duplo bico, de
Nazca. 0 estilo resultante h ibrido parece, entao, ter flu fdo
para o norte ao Iongo da costa, coletando caracteristicas locais
pelo caminho, tais como, por exemplo, o relevo granitado ('pele de galinha') em paineis. Essa arte Tiahuanac6ide da costa
norte, com apenas uma proporcao menor de caracterfsticas de·
rivadas do Tiahuanaco deixadas nela, mas essas indubitaveis,
certamente seguiu-se no tempo a arte Mochica, e talvez a tenha
deslocado. Dela, por sua vez, cresceu, com alguma ressurgencia
de formas Mochica, e maneiras externas, o estilo Chimu paste·
rior, ja discutido. Ao norte de Chicama, nao foram achados
quaisquer objetos no estilo Tiahuanaco especlfico, nem nenhum dep6sito separado ao estilo Tiahuanaco costeiro. Entretanto, toda esta area, tao ao norte quanto Piura, esteve sob influencia da cultura Chimu com seu ingrediente Tiahuanac6ide.
Tentativas para tracar semelhancas Tiahuanaco na ceramica das
Terras Altas do Equador central tamMm nao sao convincentes.
A ceramica Tiahuanaco costeira vern de duas maneiras; uma
dura, lisa e bern acabada tendendo a desenhos relativamente elaborados, executados com cuidado em quatro, cinco,
is vezes seis cores; e urn a louca mais macia, rude mente feita e
nlo polida, com desenhos simples e desleixados em tres ou
quatro cores. Desde que a segunda maneira parecia decadente,
Uhle chamou-a 'Epigonal', significando subsequente e inferior.
Mas mesmo a epoca em que ele as distinguia em Pachacamac,
e subseqiientemente, as duas maneiras foram encontradas associadas, as vezes, numa (mica e mesma sepultura. 'Epigonal', se
o nome e conservado, denota, portanto, meramente uma variante inferior ou de baixo grau do Tiahuanaco, sem necessariamente qualquer diferenc;:a em tempo. Os do is estilos ou rna·
neiras foram, recentemente, cham ados Tiahuanaco costei ro
A e 8. Exemplos de A ou padrao Tiahuanaco standard sao
mostrados no volume 2, pr. 39, de Pachacamac; ou 8 ou Epi·
gooal, no volume 2, pr. 40, a, c, da Necr6pole de Anc6n e
Pachacamac; e volume 2, pr. 44, a, b, de lea; de 'VermelhoBranco-Preto', ainda misturado com Epigonal, ou tirado dele,
no volume 2, pr. 40, e, h, (h sendo o 'pai' Vermelho-BrancoPreto) da costa central, e volume 2, pr. 41, a, d, da costa norte;
e os ultimos remanescentes de i nflu~ncia Tiahuanaco num esti·
lo local emergente, ode lea, sao visfveis nas formas de anima is
eestrelas do volume 2, pr. 45, b, c.
lou~

0s tecidos estilo Tiahuanaco, que sao conhecidos por terem
sido preservados apenas na costa, nao mostram tao claramente
essa inferioridade, embora tenham, as vezes, sido chamados

"Epigonais" no sentido de "derivados do Tiahuanaco". Ao
inves, estao entre impressionantes panos jamais tecidos no Peru,
especialmente tapecarias, e os desenhos combinam bastante
com os relevos de pedra do proprio Tiahuanaco, (pr. 44, b, fig.
109, tambem no Handbook, vol. 2, pr. 43, acima).
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Fig. 109 • Desenho de tecido Tiahuanac6ide, de Mocha. (Apud O'Neale
e Kroeber 1930, fig. 13, veja bibl iografia, Manual vol. 2).

Em torno de Ayacucho achou-se uma ceriimica, a "Chanca" de
Tello, mostrando desenhos que sao uma mistura dos estilos
basicos Nazca e Tihuanac6ide (a nao ser que o ultimo deriva
de algum outro, ainda desconhecido, estilo das Terras Altas).
Esta louca Chanca pode ser urn exemplo de elementos Tiahuanac6ide que flulram de volta a Sierra depois de as terem estabelecido na costa.
Quanta a ceriim ica, Bennett (1934) elaborou estratigr(!ficamente uma sequencia cronol6gica de fases do Tiahuanaco Pri·
mitivo, Classico e Decadente (Handbook, vol. 2, fig. 9, 10, 17)
no sftio do tipo do lago Titicaca. Esta sequencia e estilisticamente convincente, tambem, no seguinte: a fase Classica (fig.
110, A, B) tern seus elementos de desenho arranjados de manei·
ra significativa, e a Decadente (fig. Ill) e, em geral, sem senti·
do. No entanto, outro problema se poe, desde que os exemplos
de Bennett de Tiahuanaco Primitivo (Handbook, vol. 2, fig. 9)
estao Ionge de expressar estagios formativos de ornamentos
representativos ou geometricos, mas parecem o complexo pro·
duto final ou restolho arruinado de algum estilo anterior. 0
problema dos come<;:os ou origens do estilo Tiahuanaco esta a
exigir maior investigac;:ao.
·
A escultura em pedra do sftio arqueol6gico Tiahuanaco e, evidentemente, mais refrat<kia a urn tratamento estratigratico:
estatuas sao raramente achadas em dep6sitos de lixo. As for·
mas de escultura aproximam-se mais da fase Classica Tiahuanaco de pintura ceriimica; mas semelhanc;:as ainda maiores com a
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Fig. 110 · Desenhos em ceramica classica Tiahuanaco, do sltio tipo .
(Apud Bennett 1934, fig. 15).

escultura, especialmente as de relevo, podem ser encontradas
ocasionalmente na costa, como no extraordin~rio sftio funerario de Pacheco, no vale Nazca (pr. 43, a; tamb~m. voL 2; fig.
13, a). Alguns dos artefatos aqui sao quase ultra-Tiahuanaco
em desenho. Bennett (1934 e Handbook, vol. 2, p. 111) classi·
ficou a escultura Tiahuanaco em grupos de estilo, o que provave(mente fornecera as bases para uma sequencia cronol6gica
definitiva.
A classifica~ao de Posnansky (1914) em perfodos Tiahuanaco
I e II parece baseada principalmente no tipo de pedra de constru~ao. ~ especulativa, no que concerne ao desenvolvimento do
estilo e da cultura em geral. Por outro lado, a ceramica das
fases Primitiva e Classica de Bennett parece limitada a vizi·
nhan~a de Tiahuanaco e partes do lago Titicaca, enquanto
que a fase Decadente (ou aparentes derivatives ou influ~ncias
dela) ocorre atraves de muito do Altiplano boliviano - suscitando, assim, outro problema de distribui~ao apresentado pelo
estilo. 0 estilo ceramico Chiripa (Handbook, vol. 2. fig. 11)
constitui outro, ao que parece.
A cultura Tiahuanaco teve sua data~ao fixada tentativamente
em 600 - 1000 d.C., com a fase I ou Primitiva estimada, ate
por alguns, como anterior: de 300 d.C .. Mas 1000-1200 d.C.
parece ser uma estimativa mais razo~vel para o florescimento
de todo o estilo.
A escultura Tiahuanaco rivaliza com a Chavfn (pr. 41, a, b; figs.

F '9· 111 · Desenhos de cenimica, fase Tiahua·
naco Decadente, do srtio tipo (Apud Bennett
1934, fig. 17).

112 - 113; Handbook, vol. 2, pr. 35; 36, embaixo; tamber
vol. 2, fig. 18, de Mocachi). Esses do is sao OS (micas est~~
sul-americanos em pedra que atingiram total controle e u'
certo grau de grandeza. Tiahuanaco e urn estilo severo, m.
evita a representa~ao do monstruoso e a impressao de terrt
que se oculta, como que a espreita, na escultura Chavfn. Qr
todos seus condores, gatos, serpentes - e quimeras compostt<
com eles - as figuras Tiahuanaco permanecem decorativa~W
te interessantes e nao sao nunca chocantes ou repulsivas, er
bora possam parecer barb~ricas. Aliada a severidade psicolilgc
da arte esta sua rigidez, seu gosto por linhas retas, por cord.:
mais do que por arcos. Tornariam arredondados os seus canta
mas o desenho implicito permanece retilfneo, em contran
com a curva fluida que permanece Msica no Chavln, mew.
quando seus contornos aproximam-se do retangular. Elli'
enfase na linha severamente reta no Tiahuanaco pode derivr
de especialidades do tratamento da cantaria, tais como as for
mas estranhamente estereometricas das pedras cortadas do s~
tio de Tiahuanaco (pr. 41, c, d). A escultura dos relevos, co
a do famoso portal mono! ftico, e tao retangular que podi
ser facilmente transferfvel para a tape~aria ; ha mesmo um1
sugestao de sua pr6pria possfvel deriva~ao de padroes textei
tecidos - e na'o bordados.
Alem da severidade arquitetonica da linha, a escultura Tiahu
naco tern organiza~ao arquitetonica. lsto e de novo eviden

83

f'!l 112 Oesenhos de relevos em pedra Tiahuanaco; E) Relevo em
poml monolltico (cf. pr. 43, al. 0) Perfil de figura voadora, sugestivo
de desenho em u!xtil, da faixa de cabe~a de uma estatua monumental
cl. pr. 41, bl. {Apud Posnansky 1944, fig. 1; e apud Bennett 1934,
IJ!I 21).
81'1 compara~ao

com a Chavin, cuja for~a esta na forma do
detalhe a palpebra curva de urn olho, sua pupila excentrica,
acurvatura de uma garra ou unha, o enrolamento de um labio,
donde a compos i~ao total pode ser intricada ou espantosamen12 arrebatadora. Os elementos correspondentes num relevo ou
estatua Tiahuanaco sao possivelmente inslpidos na sua simplicidade esquematica. 0 olho, por exemplo, e um quadrado
perfeito, um oct6gono ou cfrculo; as presas sao dois triangulos
retos apontando cada qual para seu lado; uma garra e indicada
por um quadrado na ponta de um dedo retangular. Apesar
disso, essas unidades geometricas rarefeitas sao reunidas por
um estranho senso de organizac;:ao numa composic;:ao que e
quase sempre impressionante e freqi.ientemente interessante.
Aescultura Tiahuanaco permanece ligada ao bloco de pedra ate mesmo mais que a Chavin, no todo; mas tirou o maximo
partido dessa preocupa~;ao com o desenvolvimento de suas
qualidades estilisticas peculiares e altamente especificas.

0 conteudo material do esti lo compreende muitas insignias.
Tais sao:o olho quadrado circular, usualmente com as metades
direita e esquerda coloridas com pintura contrastante; uma
linha lacrimal, com ou sem gotas de lagrimas, dependendo do
olho; o nariz levado ate as sobrancelhas, freqi.ientemente formando urn T com elas; boca, urn retangulo baixo e alongado;
dentes molares e incisivos, pequenos retangulos; dentes canines

Fig. 113 · Relevo em pedra Tiahuanaco. Esquerda, relevo no bra(:o de
emltua monumental. Dire1ta, pequena estatua barbada. {Apud Bennett
1934, fig. 37,32).

ou presas, urn retangulo maior dividido por uma diagonal (a
forma N de Lothrop); unhas quadradas e usualmente menos
de cinco; figuras de perfil, a maioria correndo ou voando, com
nariz e testa em uma linha eo olho perto do centro da cabec;:a;
figuras de frente, rlgidas, cotovelos dobrados.. com maos ou em
frente do corpo ou abertas dos dois lados e segurando varas,
cetros ou serpentes; ornamentos de cabec;:a radiantes, com ca·
bec;:as de condor, de cobra ou de gato nas pontas dos raios; asas
de condor ligadas e perfis de homens e felines; e muitos outros.
Esses criterios iconograticos ou maneirismos de forma sao res·
peitados com tal constancia, que fazem niro apenas o estilo
Tiahuanaco propriamente d ito, mas suas influencias, por mais
dilu idas ou derivadas que sejam, prontamente identificaveis.
Pucara
0 estilo Pucara da bacia do Titicaca setentrional e menos nota·
vel, menos abundante e mais localizado que o Tiahuanaco, e
tornou·se conhecido muito mais tarde. Os dois sao presumi·
ve lmente contemporfmeos entre si, pelo menos em parte. lsso
e indicado por urn grau de similaridade estil fstica, combinado
com a exclusao essencial de cada urn do territ6rio adjacente do
outro. 0 sitio·tipo de Pucara fica a cerca de meio caminho
entre Cuzco e Tiahuanaco. Tanto quanto se saiba, o estilo se
estende da fate as praias setentrionais do grande Iago.

0 Pucara e, dos dois estilos, o menos impressionante, e nunca
atinge grandeza. As estatuas em bloco Pucara (fig. 144, E; tambern no Handbook, vol. 2, pr. 38), de pe ou, as vezes, sentadas,
parecem-se genericamente as estatuas Tiahuanaco, mas sao
executadas com muito menos habilidade e cuidado, e usualmente fafta-fhes muitos dos criterios tfpicos da arte Tiahuanaco, como o sufco das lagrimas, o tratamento dos dentes e roupas, em bora alguns desses detalhes aparec;:am na ceram ica Pucara.
"Stelas" ou fages sao entalhadas em relevo muito frequentemente, com representac;:oes de peixes ou repteis, ocasionalmente de homens e, as vezes, geometricamente (pr. 41, e, f; fig.
84 114, dire ita; tambem no Handbook, vol. 2, pr. 38). As "stelas"
com pad roes predominantemente geometricos (pr. 41, e, f; fig.
114, direita) sao as melhores esteticamente. As figuras humanas parecem urn Tiahuanaco pobre ou degenerado; as imagens
de peixes comec;:am a ficar interessantes; as "stelas" abstratamente decorativas sao habilmenfe imaginadas ao ponto de, as
vezes, sugerirem relac;:oes Changoyape ou outra Chavin6ide,
embora essa similaridade seja provavelmente apenas secundaria
e convergente.
A ceramica Pucara e conhecida atraves de abundantes fragmentos, mas poucas vasilhas inteiras. A louc;:a decorada traz modefagem, incisoes e pintura (pr. 43, b; Handbook, vol. 2, pr. 37).
Na verdade, a combinac;:ao desses tres tratamentos e mais caracterlstica do Pucara que de qualquer outro estilo peruano, vindo em segundo Iugar, talvez, Cavernas, Paracas. 0 polimento
tambem e altamente cuidado. Ha afinidades positivas, embora
nao estreitas, de forma, com o Tiahuanaco; tambem, na modelagem, temas e detalhes de tratamento dos olhos, lagrimas,
ouvidos, dentes, perfis, etc. Ha, talvez, ate r.-tais preocupac;:ao
com motives felinos que no Tiahuanaco. A faixa de pigmento
parece mais estreita, em contraste com a longamente notada
aproximac;:ao dos Tiahuanaco e Nazca na variedade de cores.
A ceramica Pucara e bem caracterizada, bem controlada, original em estilo, de nenhuma forma diretamente dependente ou
irnitativa de sua irma meridional, embora obviamente da familia generica Tiahuanac6ide.
Nao esta claro como o estilo Pucara conseguiu chegar tao perto
a igualar o Tiahuanaco, e ainda assim parece nao ter tido influencia alem de sua terra natal provinciana.
Recuay, Callejon e Aija
0 estilo Recuay e o mais especial mente desenvolvido no Callej6n de Huaylas, o Iongo vale interandino do norte do Peru
central. A maneira Recuay e muito caracteristicamente expressa em ceramica de alto nfvel: louc;:a pintada em negativo, com
desenhos lineares de felinos altamente estilizados, em posic;:ao
sentada ou extravagante, angular, de boca aberta, cauda longa,

Fig. 114 · Monumentos de pedra Pu cara, Puno. Esquerda,
Direi t a, stela. (Apud Tel lo 1929, fig . 104, 105).

est~t~<

com acess6rios em forma de cabec;:as como formato de serpe·
tes, semelhando quase dragoes (pr. 42, b; fig. 119, \)Squerd;
t ambem Handbook, vol. 2, pr. 34, a- c). As vezes, a convenci~
nalizac;:ao chega ao ponto de ter uma cabec;:a em cada extrem
dade. Essas figuras delineadas vern em paineis; as vasilhas sa.
frequentemente modeladas, e tern especialmente bicos, estrib01
pontes e figuras de homens e animais. Estas figuras modelad?.
sao menores, mais toscas e mais rfgidas que as Moch ica, m!
tendem mais freqi.ientemente a aparecer em grupos ilustran&.
cenas de genero. Podem ser uma conexao hist6rica entre Rr
cuay e Mochica. 0 rio Santa, do Callej6n, alcanc;:a o marr<
ponta sui do territ6rio Mochica. Peculiaridades da ceramic:
Recuay sao labios largos como discos e pequenos bicos latera·;
~ urn vasilhame altamente distintivo. A pintura em negati11
foi recentemente descoberta em diversas partes do Peru, ap;
rentemente mais em horizontes primitives; mas nos outra
lugares e extremamente singela no desenho. S6 Recuay chegl).
a fazer imagens mais elaboradas, reforc;:ando-as com toques!k
vermelho em positive. Pode-se suspeitar que a qualidade liner
ou a anu lac;:ao de massa e area na pintura Recuay e 0 prodUI(
de alguma caracteristica do processo tecnico da negativiza9ac
Oualidade linear (linearidade) significa que as cabec;:as e oscor
pos tendem a ser representados por linhas, e nao simplesment!
que areas sao delimitadas por linhas.
A datac;:ao de Recuay e, de ha muito, objeto de duvida. Osda

dos de Bennett (1944) parecem faze-lo pre-Tiahuanaco, embora uma ocasional pe~a sugira que o Recuay pode ter continuado, que tenha havido uma certa superposi~ao de estilos. 0 desenvolvimento e as rela~oes nao sao al muito claras. Nao ha
tra~os estil isticos especlficos de Chav In no Recuay, apesar da
estreita proximidade dos sltios arqueol6gicos dos dois tipos.
Embora fiquem em diferentes vertentes oceiinicas, ha somente
llkm aereos entre eles. Semelhan~as Chavin6ide apontadas
por Tello em Recuay sao admissivelmente tematicas e nao estilisticas. A modelagem figurativa e uma liga~ao com Mochica,
mas prioridade, d ire~ao de influencia, ou uma possfvel deriva~ comum, silo incertas.
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Ao mesmo grupo de modelagem pertencem dois outros tipos
pouco conhecidos de vasilhame do litoral. Um deles e Negativo, ou Gallmazo. Os mais finos vasos desse grupo sao aceitavelmente Recuay na modelagem; os mais grosseiros (Handbook,
vol. 2, pr. 33) manifestam semelhan~a impressionante, exceto no fato da pintura em negative. 0 efeito geral e de ceramica pobre da costa. Larco Hoyle (1948) acredita que o Negativo ('Viru') seja pre-Mochica. A segunda lou~a. Abirragado ou
Modelagem Cursiva, mostra tanto um genero de modelagem de
pequenas imagens quanto a pintura em linhas cursivas. Uma
Jresumida associa~ao com Chanchan deu a essa ceramica a reputa~ao de uma conexao como Chimu formative. Larco (1948)
rebatizou o estilo como Lambc:yeque, do seu foco de maior
he.quencia e origem provavel, e o classifica no periodo terminal do Tiahuanac6ide costeiro ( 'Huari'). que e, na verdade,
imediatamente pre-Chimu. Nenhum desses dois estilos traz
~alquer elemento dos desenhos Recuay de gatos, altamente
ornamentais e caracteristicamente pintados: el~ permanecem
como peculiaridade toda especial de Recuay.

0 metal parece nao ter sido abundante no Callej6n, e os tecidos nao foram preservados. Ha alguma escultura, principalmente da faixa de Huarez-Carhuaz no Callej6n, e de Aija nas cabereiras do Huarmey, logo fora, mas nao Ionge. Essa escultura
consiste principalmente de vergas de pedra e estatuas. As ver~ (fig. 116, 117) tem relevos entalhados de uma figura humana acocorada ou de pernas estendidas, flanqueada por perfis
felinos cujas cabe~as, dotadas de conspicuas orelhas, sao muitas vezes representadas de frente. A posi~ao da figura central e
levemente reminiscente de relevos no Manabfn Equatorial (cf.
fig. 123); gatos como esses sao um tema demasiado comum no
Peru para que provem qualquer coisa com respeito a rela~5es;
eoestilo dessas vergas nao e muito caracterlstico.
As estatuas Callej6n-Aija sao pouco mais que blocos, levemente talhados de uma pederneira (fig. 115; tambem Handbook,
vol. 2, pr. 34, e, q; e, para uma cabe~il de gato, v. pr. 34, a). 0

Fig. 115- Estatua de pedra
Tello 1929, fig. 43).

em Aija, nascente do rio Huarmey.

(Apud

corte principal na pedra e entre a cabeca e o tronco. A cabeca
constitui cerca de dois quintos do comprimento total, o nariz
e Iongo, o olho sem expressao, a boca fina e rudimentar; e falta
aexecucao tanto a habilidade da linha como 0 sentimento dos
pianos. !: uma escultura bastante inapta se comparada a Cha·
vln ou Tiahuanaco, ou com a modelagem Mochica; e sua po·
breza estilistica tambem torna diflcil relaciona-la ou atribuirlhe data. Certos acess6rios no relevo superficial sugerem uma
conexao, embora de nenhum modo segura, com a ceramica
Recuay; compare-se o relevo da fig. 115 com a felina na fig.
119.
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Fig. 116 · Verga entalhada perto de Aija ( Redesenhado de Tello 192l
fig. 33).

Vertente do alto Maranon
0 Altiplano ao norte de Chavfn e do Callej6n e pouco conhecido arqueologicamente. Huamachuco tern rulnas impressionantes, mas pouca ceramica caracterlstica ou metal. Rendeu algumas esculturas, especialmente cabecas humanas cheias de vivacidade, em redondo, com faixas de cabeca, sobre urn encaixe
macho, presumivelmente para insercao na parede; tambem de
encaixe, cabecas de gatos quadradas, com chifres de serpentes;
e engastes gradativos e outros relevos geometricos perfeitamente executados como mostrado em McCown (1945). Pecas
similares de Santiago de Chuco nao muito Ionge, publicadas
por Horkheimer (1944), sao mostradas em esboco na figura
118. A manipulacao da pedra neste tipo de entalhe e habil e
bern definida. As cabecas humanas aparentemente chegam
mais perto de uma bern sucedida representacao plastica de
cabecas humanas reais do que em qualquer outra escultura de
pedra sui-americana. 0 Chavfn esta por demais interessado no
monstruoso, o Tiahuanaco no esquematico, San Agustfn em
ambos, para serem realistas. Os antecedentes e as relacoes dessa
arte local prometem, portanto, ser interessantes quando forem
descobertos. Por conta de uma representacao qualitativa bern
sucedida, uma influencia da escultura ceramica Mochica e
poss fvel, embora nao de todo provada.
Primeiramente reconhecida na costa norte como ceramica Tdpode Cursiva, o estilo Cajamarca parece centralizar-se nas
Terras Altas, na hist6rica cidade daquele nome. Tello afirma
que e parte de urn grupo maior, a que ele chama Maranon, mas
que permanece totalmente sem descricao. Os caracterlsticos
vasos em trfpode -que, a nao ser af, s6 se encontram esporadicamente no Peru - podem apontar para conexoes equatorianas. As rapidas linhas de desenhos corridos sugerem os estilos
Recu6ides ja discutidos. As formas das vasilhas, das pernas, as
cores, disposicao de padroes e desenhos sao distintos de Cajamarca (pr. 43; e; tambem Handbook, vo l. 2, fig. 16). He! uma
sugestao de semelhanca geral com as loucas costarriquenhas e
nicaraguenses; mas nenhuma identidade especlfica de detalhe

Fig. 117 • Verga entalhada. Ca llej6n de Huay l as (Apud Bennett 1941
f ig. 33) .

Ftg. 118 - Escultura de pedra de Sanriago do Chuco. perto de Hua~
chuco. El Cab~a humana, totalmente em redondo. Dl Relevo !eli.
(Redesenhad o de Horkh eimer 1944, ftg. 30, 3 6).

linda descoberta. A nao ser por sua ceramica, a cultura
desconhecida. Larco Hoyle (1948) situa Cajamarca
perfodo pn!·Chimu e sobreposta com Chimu.
• ilo Inca de Cuzco e o mais recente dos estilos das Terras
, e exemplares dele ocorrem desde o Equador ate o Chile
a Argentina. Dentro dessa enorme faixa, a frequencia de
de tipo Cuzco variam localmente; provavelmente em
do numero de oficiais, guarnic;:oes e colonos Inca
tes. A maior parte dessa disseminac;:ao, acredita-se agora
tenha ocorrido dentro do seculo que precedeu imediata·
te a conquista espanhola; ate Ia, os Inca controlavam s6 a
' ~ de Cuzco. No vale e em torno dele, restos do tipo
slo esmagadoramente predominantes. N~o foi senao em
1 que qualquer cultura nao-lnca (Chanapata) foi descober·
i1L Esta e pre-Inca, mas o intervalo e desconhecido. Nem se
nada que fosse Inca ainda em formac;:ao ou em desenvol·
nto. Sugestoes da derivac;:ao do estilo Inca da Floresta
ropical para o leste, ou de Chincha, na costa, sao ainda espe·
s n3o confirmadas. Embora assim inexplicado quanta
11as origens ou filiac;:5es, o estilo Inca e bastante desenvolvi·
e altamente caracterizado nos mais diversos meios. Mostra
plde controle tecnol6gico, possui um conjunto de firmes
, e foge em geral da representac;:ao.
~

povo de Cuzco prezava muito o trabalho fino da pedra,

ele gigantescos blocos de cantaria (Sacsahuaman) e talhes de
pito (intihuatana), transformados em manipulaveis imple·
1111tos e vasilhas. Todos eles mostram um sentimento por
NSsa, por pianos, por textura de supertrcie e pela forma
tlncional, e sao executados maravilhosamente. Vasilhas de
pedra podem ser redondas (Handbook, vol. 2, pr, 58, q), mas
llo freqiientemente quadrilateros (idem, pr. 79 c). Se tinham
t:lbos protuberantes, a presenc;:a deles provavelmente duplicou
otrabalho de manufatura. Parece nao haver estatuaria esculpida.
Jlllsticamente, o melhor trabalho Inca consiste de imagens em
llliniatura, na maioria figuras de lhamas, pumas ou seres huma·
MIS, entalhados em pedra de grao fino ou fundidas em bronze,
prata ou ouro (Handbook, vol. 2, pr. 58, d, e, f). Essas imagens
slo muito simples, nao demasiado realistas nas proporc;:oes,
mas extremamente expressivas em efeito tatil em seus pianos

ro. 0 numero de formas e limitado; tambem a quantidade de
pad roes, que sao regularmente executados dentro de uma faixa
de bom gosto, sem maior interesse mas tambem sem desleixo.
A representac;:ao e principalmente de pequenos animais, como
moscas, ou de passaros altamente convencionalizados. As cores
tendem para o s6brio; se sao brilhantes, nao tem matizes vividos (v. tambem Handbook, vol. 2, pr. 77). 0 efeito geral e de
controle pretendido e alcanc;:ado. t esta qualidade que a ceramica Inca divide com o trabalho em pedra, mais do que se
houvesse havido uma transferencia total para a argila plastica
de qualidades de forma induzidas pelo uso de pedra resistente
como material - uma condic;:ao que contrasta com a suposta
transferencia do litico Chavin a arte ceramica Cupisnique.
Os texteis Inca mostram preferencia pelos desenhos por toda
a superficie, divididos numa infinidade de pequenos pain1Hs
que contem desenhos usualmente repetidos em diagonal (pr.
44, d; Handbook, vol. 2, pr. 80, acima). A meta e encher a
area do tecido de maneira agradavel a vista, harmoniosa e com
variedade, e nao organiza-la.
Grandes vasos de madeira para bebida chamados queros eram
entalhados e gravados com desenhos em resina ou pigmentos
embebidos em goma. Frequentemente tais desenhos representavam cenas. Podiam ter interesse de enredo como as pinturas
Azteca ou desenhos de Guaman-Poma, mas tambem exibiam
a mesma crueza camponesa de forma. A maidria dos queros
preservada e certamente colonial ou recente; mas o estilo
parece remontar aos tempos Inca pre-Conquista (Handbook,
vol. 2, pr. 80, embaixo).
Tudo computado, a arte lnca-Cuzco e bem orientada, estavelmente controlada, sem exuberancias, bastante deficiente em
composic;:oes ambiciosas e sem outros objetivos que os tecno16gicos. Mantem um n Ivel consistente sem cair na fraqueza ,
mas nao tem nada do movimento da arte Chavln, da criativi·
dade Mochica, do gosto primitivo de Nazca ou da hab ilidade
de composic;:ao Tiahuanaco.
Estilos posteriores da costa peruana

No periodo p6s-Tiahuanaco dos dais ou talvez tres ultimos
seculos antes da Conquista espanhola, um grau consideravel de
assimilac;:ao de cultura ocorreu ao Iongo do litoral peruano,
anterior ate a conquista Inca. 0 metal se tornara assaz abunGIIYOS.
dante, e os processos metalurgicos eram habeis e uniformes
Aceramica Inca e marcada pel a pu reza classica da forma e pel a (Handbook, vol. 2, pr. 50). Os desenhos eram rlgidos mesmo
JObriedade de desenho e colorido. Formas tipicas sao OS "ari- quando figurativos (fig. 121, 0). "Arabescos" uniformes de
balos", de pescoc;:o comprido, boca redonda e base conica (pr. adobes de padroes mais ou menos geometricos (Handbook,
43, c, bastante diferentes de seus homonimos gregos); a tac;:a vol. 2, pr. 52, embaixo), ou talhados em estuque seco ao sol
cilindrica; o prato raso com cabo de casco ou cabec;:a de passa- (fig. 120, 121 E), decoravam as paredes de editfcios publicos,
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rea is ou sagrados. A decorac;:ao texti I tendia, em toda parte,
para a regularidade geometrica (pr. 44, c) e especialmente para
barras e cantos cheios de pequenos elementos repetitivos gatos, passaros ou peixes geometricos (Handbook, vol. 2, pr. 46).
Os desenhos da figura hum ana exclusiva, agigantada, do Tiahua·
naco comec;:avam a ser abandonados, e os paineis abrangentes
dos Inca ainda nao estavam bern desenvolvidos. A talha em
madeira era limpa, angular, repetitiva (Handbook, vol. 2, pr.
56, a, b, e, f) e sem muito sentimento por superficies planas
- certamente nao por superficies curvas.
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Contra a relativa uniformidade dessa tecnologia generalizada
da costa posterior, diversas variac;:oes locais de estilo ceramico
se fazem notar: Chimu, Chancay, Chincha, lea. 0 primeiro,
uma modernizac;:ao de persistencia Mochica e importac;:oes
Tiahuanac6ides, ja foi discutido. 0 Chancay e uma louc;:a carac·
teristicamente preta·e·branca, tecnicamente pobre na massa,
no grao e na aplicac;:ao da cor, feita as pressas com um ele·
mento menor de embelezamento na modelagem, que tende
para o bruto e para o espalhafatoso, mas com um sentimento
interessante e original pela disposic;:ao geometrica do desenho
em paineis, incluindo uma equilibrada assimetria - metades
esquerda e dire ita desiguais (pr. 43, h). Chinch a e lea sao
estreitamente relacionados; na verdade, sao pouco mais que
duas faces de um mesmo estilo. Dos dois, o lea eo mais distintivo e o mais desenvolvido. Suas formas sao parcialmente
imitadas de vasilhas de metal; a pintura e obviamente estimulada por pad roes texteis (pr. 43, q). A. louc;:a preta demonstrando (como a Chimu) alguma influencia de prot6tipos de metal,
ou, no minimo, uma busca de efeitos metal6ides, e mais bern
representada no Chincha. A fase primitiva da louc;:a lea (Handbook, vol. 2, pr. 44, c; 45, c) mostra ainda ocasionalmente
desenhos animais Tiahuanac6ides e chega a usar quatro cores.
A ultima fase e mais rigidamente geometrica, limita·se a tres
cores e e, as vezes, associada a formas Inca (e seus padr5es) ou
hibridizada com elas (Handbook, vol. 2, pr. 44, d, q).
Tendencias definitivamente retrateis da arte da Costa Posterior sao evidentes na pintura ceramica: Chimu, normalmente
monocromatica; Chancay, duas cores; Chincha-lca, original·
mente quatro, e, mais tarde, tres, com uma linha paralela de
vasilhame inteiramente negro; geometricos vermelho-brancopreto (Tiahuanac6ide c, Costeiro), tnh; Inca, nao mais que
quatro cores; a representac;:ao pintada, quase desaparecida de
todos esses estilos regionais. Estas manifestac;:oes ceramicas
tipificam a condic;:iio de toda a arte peruana, especialmente a
da costa, no ultimo periodo pre-Conquista. Esta arte tardia
tinha diversidade, facilidade, habilidade razoavel, gosto ocasional, mas poucos interesses e nenhum sentimento. No Alti-

Fig. 119 · Ceriimica Recuay e Churaj6n. E) Desenho ne gativo em
D) Jarra de Arequipa. (Apud Tello 1923, fig. 11; e Kroeber 1944, ~;
2).

Fig. 120 · Relevo de parede, Costa Norte. Decorac;: ao de
(Redesenhado de Horkheimer 1944, fig. 61,621.

Fig. 121 · Relevo e ourivesaria Costa Norte. El Decorac;:ao de
Ch anchan. D) Cena de barco em ouro. E) Redesenhado de Horkhe1r.d,
1944, fig. 64. d i(Apud Antze 1930, fig. 1 ).

a arte Inca reteve uma medida de severidade, e dal um
amor·pr6prio, mas exibia pouca em~ao ah~m disso. 0
que tinha levado, em periodos anteriores, a origina·
e criatividade de Chavln, Mochica, Nazca e Tiahuanaco,
~'HIIIOICI51111~5 CeramiCOS

peruanoS

fazer mencao a uma serie de estilos peruano-bol iviaimperfeitamente conhecidos, ou mal colocados em seu re•!Jnv,llm••ntn reciproco. Alguns talvez sejam fases de um estilo
em certos cases, reduzem-se a sinOnimos.
De Arequipa para o sui, no Chile, ocorre uma cera mica pesada,
wnnelha-branca·preta, que, no Peru, recebe o nome de sitio,
011/rajon (fig. 119, D) em Iugar dos 'Atacamefio' de Uhle e
'Chinch~rAtacamefio ', cuja separacao um do outro e afiliacao
cam Chinca sao igualmente duvidosas. IV. sob o titulo Chile
Andino e Argentina, adiante). Tambem incerta e a derivac;:ao
do estilo Churaj6n do Tiahuanaco.
CHUOUIBAMBA - um estilo pouco conhecido, despretensio-

so, do medio rio Majes.
CHIRIPA - uma cultura mal documentada, e estilo ceramico
(Handbook, vol. 2, fig. 11) achado naquele sitio, a pouca dis-

rjncia de Tiahuanaco, estratigraficamente colocavel antes da
ftahuanacodecadente, segundo Bennett (1936).
CHANAPATA - a (mica louca pre-Inca de Cuzco descoberta
ate agora (Rowe, 1944), sem relacao visivel ao Inca, Pucara ou
Tiahuana(;o.
APURIMAC - um estilo sugerido por Kroeber (1944) na base
de umas poucas pec;:as notaveis ou (micas dele (pr. 43, d) atribuido avertente Apurimac no Altiplano.
CHANCA - o nome de Tello para a louc;:a de Ayacucho, mostrando tanto a baixa influencia Nazca quanto o desleixo Tiaide.
LAWA - designac;:ao de Tello para a louc;:a de Pacheco,
soberbamente modelada e, em parte, ultra-Tiahuanac6i(pr. 43, a).
MEOIO CAriJETE - ceramica distinta e de boa qualidade, de
ltura pn!-Tiahuanaco (Handbook, vol. 2, fig. 12), mostrando
lgumas influ~ncias Nazca B-Y.
NTRELACADO - assim denominada pelos seus desenhos cacteristicos, estilo primitive da Costa central, de Chancay a
achacamac; mostra provaveis infl u~ncias terminais Nazca
Handbook , vol. 2, pr. 26, fig. 27, a, f).
RANCO SOBRE FUNDO VERMELHO - suposto por Uhle
;omo imediatamente posterior ao Entrela9ado em Chancay; a
tratigrafia mostra que e anterior. ~ artisticamente ceramica
10bre (Handbook, vol. 2, pr. 26, a, b; 27, b, d, e, q). Salinar no

Vale Chicama (Larco Hoyle, 1944a; Kroeber 1944). um ancestral
hipotetico de Mochica, e tambem branco sobre vermelho, desde que pintado. No Callej6n de Huaylas, Bennett (1944) reconhece um estilo branco sobre vermelho, temporariamente
classificado entre Chavln e Recuay. Mochica e, sem duvida,
um estilo vermelho e branco de facto.
NIEVERIA e ARAMBURO - denominados respectivamente
segundo um cemiterio e um grupo de enormes huacas (sambaquis) no Vale Lima, sao relacionados e sobrepostos (Handbook,
vol. 2, pr. 28, d, q; 29). Estes sao dois estilos compostos,
contendo um ingrediente de Terras Altas nao identificado, um
elemento Nazca decadente, e, provavelmente, um elemento
Entrela9ado; e sao pre-Tiahuanac6ide. Ocasionalmente, ocorrem belas vasilhas. Sao tambem conhecidos como Lima Primitive.
ANCON PRIMITIVO e SUPE PRIMITIVO - chavin6ide, nos
aludidos sitios (fig. 99, D).
ANCON MEDIO E POSTERIOR, PACHACAMAC, ETC., com
subdivisoes - estagios sucessivos de desenvo lvimento de ceramica geralmente mediocre no Vale Lima e perto dele, do periodo de influ~ncias do Tiahuanaco claramente definidas ate
a conquista espanhola. A grosso modo, o Anc6n Medio I corresponde ao Tiahuanaco especffico; o II ao "Epigonal"; o
Anc6n Posterior I ao Vermelho-Branco-Preto geometrico; o II,
ao Chancay (Sub-Chancay ou Chancay baixo). Epigonal, Tiahuanac6ide Costeiro de baixa qualidade, as vezes mas nao necessariamente decadente tambem em tempo (Handbook, vol. 2, pr.
40, Tiahuanaco Costeiro B).
VERMELHO-BRANCO-PRETO GEOMETRICO- maisou menos equivalente ao Tiahuanac6ide Costeiro C, talvez um desenvolvimento costeiro local fora do Tiahuanac6ide do que ainda
uma fase dele. Caracterizado por desenhos gradativos com angules cheios com pequenos quadrados vazios contendo um
ponto, barra ou par de barras (Handbook, vol. 2, pr. 40, h).
Larco Hoyle (1948) chama-ode forma Costeira Norte de Huari-Lambayeque (Handbook, vol. 2, pr. 41, c).
WILKAWAIN TIAHUANACOIDE - distinguido por Bennett
(1944, tambem Handbook, vol. 2, fig. 15). em tumulos profundos forrados de pedra, no Callej6n. Parece derivar mais do
Tiahuanac6ide Costeiro do que da cultura-tipo das Terras Altas
do lago Titicaca. Negativa ou Gallinazo, (Handbook, vol. 2, pr.
33), e Abirragado ou Mode/ado Cursivo - dois tipos de louc;:a
com modelagem de pequenas imagens e pintura cursiva de
linhas finas, ambas nao tao seguramente datadas, mas o primeiro parecendo mais primitive; sao conhecidos desde a Costa
Norte, mas tem filiac;:oes com Recuay-Callej6n, sob o qual toram discutidos.
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Ao sui da faixa dos estilos Nazca e Tiahuanaco, a arte decresce
rapidamente em qualidade. De Arequipa para o sui, atraves da
regiao de Atacama, prevalece urn tipo·base de ceramica de
valor decorativo mediocre, em variacoes rnenores de local e
fase peri6dica. Esta louca foi chamada impropriamente de Ata·
cama e Chincha·Atacama par Uhle, que se baseou num estimulo supostamente Tiahuanac6ide e subsequentes influencias ou
.iJJ9re.dientes Chincha·lca. Exceto pela autoridade de Uhle, a
presenca de urn elemento Chincha·lca na area Arequipa·Ataca·
rna jamais teria sido suspeitada. As influencias Tiahuanaco e
Inca indubitavelmente atingiram a regiao: existem suficientes
exemplos de que seriam ou pecas de comercio importadas ou,
mais provavelmente, imitacoes locais. Mas que o Tiahuanaco
favoreceu o surgimento de urn estilo Atacama que, a partir dai,
foi modificado atraves de Conquista Chincha -como o Chin·
cha supostamente tivera ajuda na formacao do estilo Inca
de Cuzco - e especulacao de Uhle, pela qual e diffcil entender
tanto a motivacao quanta a evidencia. Estilisticamente, a louc;:a
Arequipa-Atacama poderia, possivelmente, ser derivada local·
mente do Tiahuanaco ou de algum estilo das Terras Altas do
sui mais generalizado, do qual o proprio Tiahuanaco tenha
derivado. De qualquer forma, ha pouca diferenc;:a entre os
assim cham ados Atacama e Chincha·Atacama, em louca, forma
ou desenho (v. fig. 119, D; tambem, Handbook, val. 2, pr.
129, a). Ha, tambem, a pirografia em cabacas {Handbook, val.
2, pr. 130, d); e entalhe de tubas de rape de madeira e tabletes
ou palhetas {Handbook, val. 2, pr. 132, c, q, i,j, 1). 0 entalhe
em pequena escala, conhecido principalmente do Chile, parece
ter semelhanca com o estilo Tiahuanaco.

desto, mais ou menos o que seria de se esperar de artes margi·
nais das grandes artes peruanas (Handbook, vol. 2, pr. 139-143).
Uma recente revisao e interpretacao de Bennett {Bleiler e Som·
mer 1948) aproxima·se da situacao do noroeste argentino nova·
mente. Quatro anti gas prov incias de cultura sao reconhecidas.
Destas, a "Norte" consiste essencialmente da moderna provincia de Jujuy, e nao e Diaguita, mas Humahuaca, na terminal(>
gia do Handbook {vol. 2, p. 619). A "Central" compreende
as provfncias de Salta e Tucuman; a "Sui", Catamarca, Sar
Juan, La Rioja; e a "Leste", Santiago del Estero. A influencia
Inca e visfvel em todas as quatro regioes; e tenta-se atribuir tres
perfodos pre-Inca a uma serie de estilos locais ceramicos ou de
louca. Destes estilos, os seguintes chegam perto de manifestat

Diaguita
Sobre o divisor de aguas da regiao Diaguita ou Calchaquf. no
noroeste da Argentina, houve uma importacao ou influencia
Inca, e alegou·se tambem novamente uma "Chinchaizacao";
~.s. l:la1.1m estilo nativo de pintura ceramica e incisoes nas duas
variantes locais; o Diaguita setentrional ou Santa Maria (fig.
122, acima, E) tendendo ~s curvas; eo meridional, mais retili·
neo, ou "Draconiano" {em forma de dragao) {fig. 122, 0). As
duas maneiras foram consideradas contemporaneas. Urn tercei·
ro estilo, o.u 'Belem', e reconhecido pelas urnas funerarias de
crianc;:as (fig. 122, embaixo, E) na parte meridional da cadeia
de Santa Maria; parece tambem ser uma variante local ou fun·
cional. Teorias sobre a derivac;:ao do Draconiano do Tiahuanaco, ou mesmo de Nazca, parecem ser meras especulacoes. Qua·
litativamente, o grupo de estilos do noroeste argentino e mo·

Fig. 122 · Ceramica 01aguita, noroeste argentino. Acima, E) estilo Sann
Maria, com incis5es. 0) estilo Oraconiano. Abaixo. E) estilo Bel~m. ur·
na mortuaria infantil de louca. Vale Yocavil (Acima E. apud Boman!
Greslebin 1923, fig. 24; 0) apud Outes 1907, fig. 30; E) apud Bomor

1908, pr. 4. cl.

algum grau de significancia estetica. No Norte, "Isla" e "Altar·
cito", loucas, interpretadas como Periodo Medio, e "Tilcara"
como Inca (n~o sao diferenciados como "Humahuaca" por
Clsanova, no Handbook, vol. 2, p. 635), contem reminiscencias estilisticas definidas das loucas Atacama e Arequipa-Chunj6n. Na "Central" (corresponde a parte norte da area Diagui·
II propriamente dita), as loucas pintadas Santa Maria, provawelmente do Perfodo Media, sao consp(cuas, enquanto o estilo
policromatico "La Paya" e considerado como se c~ntinuasse
no Posterior. Na "Sul",loucas "Huiliche entalhada" e "Cienegas
policromatica" representam o estilo Draconiano dos autores
qentinos, e sao ambas reconhecidas como primitivas. lsto
diria a elas prioridade sobre todas as outras loucas decoradas
da antiga Argentina. Pensa-se que foram seguidas localmente
pelo "Condorhuasi" e os estilos de urna Belem. Na 'Este' (chaula Chaco-Santiaguense no Handbook, vol. 2, p. 655}, os
notaveis estilos ceramicos foram denominados ou redenomi·
llldos Uajta Manca A, Marias e Represas, e pod em ter sido
desenvolvidos naquela ordem durante os periodos Media e
Posterior. Estes estilos orientais ou santiaguenses sao menos
ll!biciosos que os da area Diaguita propriamente dita, mas
melhor canalizados, controlados e executados. Se a interpre~ precedente for, mesmo parcial mente, correta, e evidente
.,e a hist6ria estil istica de arte ceramica da Argentina e com·
plexa e que foi marcada por mais originalidades menores que
., nivel moderado e execucao leva sse a esperar.
EOUADOR

Aantiga arte equatoriana mostra, surpreendentemente, poucas
lllac&s especificas com a peruana. Ha pecas com obscuras e
espcddicas influencias definidas Inca, parecendo mesmo o
produto do final do seculo nativo; e instancias ocasionais de
-.nelhancas particulares a esta ou aquela caracterfstica de periodos peruanas primitives. Mas, tudo computado, ha pouco
que o analista interessado em relacionamento possa colocar
111 mlo. Mesmo a influencia Tiahuanaco, usualmente tao
flcllmente discernfvel no Peru, permanece bastante dubia no
Equador, embora tenha sido reclamada. A causa dessa prevalescente separa~o do Equador parece ser porque as primitivas
~ culturas do Peru nao foram bern sucedidas na penetracao
efetiva do longfnquo Peru setentrional. lsto aplica-se mesmo
para as culturas Chavin e Mochica, elas mesmas localizadas no
mc!dio norte peruano. 0 norte peruano longinquo permaneoeu
muito tempo recuando cultural e esteticamente, e parece ter
perticipado da esfera peruana geral s6 durante OS ultimos pou·
cos seculos pre-Conquista e, mesmo entao, mais passiva que
criativamente. Com o norte peruano retardado dessa forma, o

Equador, como era de se esperar, tinha que ser menos influenciado.
Do outro lado do Equador, a Colombia nao produziu nenhum
alcance notavel nas artes, exceto em alguns poucos desenvolvimentos localizados, de duracao presumivelmente breve ou
tecnica especializada, assim como San Agustin. Nao havia,
portanto, nenhum estimulo especifico ou influencia de impor·
tancia que flu isse para o Equador desde o norte; tambem, e
aiE!m dos Andes, para o leste, ficara a Floresta Tropical com
suas tribos primitivas, sempre mudando. A (mica chance para
que uma arte notavel se desenvolvesse no Equador era, seguramente, atraves de urn crescimento interno; e isto nao aconte·
ceu. Nao se pode classificar o Equador como uma fossa na
hist6ria da arte, mas Ia nao se produziram climaxes.
Como na Colombia, a construcao em pedra foi insignificante,
e cantaria de pedra enfeitada parece nao ter ocorrido. 0 clima
provavelmente preveniu muito o uso do adobe e dos enfeites
simples, mas s61idos, que se obtinham com ele. A escultura
em pedra foi regionalmente esporadica. A ceramica, como na
Colombia, e, no seu todo, definitivamente inferior a do Peru
e da America Central. Trabalho em madeira e texteis pereceram, mas parece haver pouca indicac:ro de que eram, especifi·
camente, esteticamente significantes. A metalurgia, especial·
mente com o ouro, foi provavelmente a arte mais avancada,
como parte de urn desenvolvimento interconectado que se
espalhou da America Central Meridional ao norte do Peru.
As informacoes disponfveis mostram diferencas reais dentro do
Equador, mas nao pareoe que uma hist6ria de centros e radiac5es pode ainda ser trabalhada, tal como a que foi principal·
mente determinada para o Peru.
A mais completa apresentacao descritiva das antiguidades
equatorianas sao os dois volumes monumentais de Saville
(1907·10} sobre as antiguidades de Manabf, a provincia semi·
arida da costa central, de modo que e mais proveitoso comecar
por aquela regiao.
A escultura Manabf, exceto por algumas per;as rudes na vizi·
nhanca, e representada principalmente por baixos-relevos e
cadeiras. Os relevos tanto podem ser geometrico-simb61icos,
ou mostrarem uma imagem frontal caracteristica com ornamento de cabeca. pes virados ou postura acocorada e, as vezes,
flanqueados por passaros e animais (fig. 123, a, b, c). Em estilo
sao muito naif. Alguns relevos semigeomcHricos de lagartos
ou imagens de insetos (fig. 123, d, e) nao sao muito superiores;
most ram urn a semelhanca superficial as Stelae Pucara do norte
da bacia do Titicaca. Poucas cabecas felinas (Saville 1907-10,
vol. 2, pr. 46, 47, 99} exibem algumas potencialidades esteticas
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nlo realizadas e, tamMm, possiveis indicar;:oes de influencia
peruana, embora o tratamento das presas flutue entre as
madeiras Chavin e Tiahuanaco.
As cadeiras, s61idas e impressionantes (pr. 46, a; Saville 190710, vol. 1, pr. 4-27; vol. 2, pr. 32-41), nao tem encosto; o
assento e os brar;:os sa'o executados numa curva (mica, graciosa;
e uma figura agachada, usualmente humana, serve como pedes·
a;r.'
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A ceramica Manabf e infreqi.ientemente entalhada, ainda mais
rarame.nte pintada, as vezes rudemente modelada. As formas
tipicas sao a tigela tripe e a compoteira de alto pedestal, comum tambem por todo o Equador, com o nome de forma de
prato de frutas. lmagens separadamente modeladas, ou cabecas. sao as mais interessantes; o nariz superconvexo· e caracte·
ristico; alguns sao tao efetivos quanto grotescos, rn.as podem
nao ter sido feitos com essa intenr;:§o (fig. 124, a, b).

Ao norte de Manab(, na provincia das Esmeraldas, ainda ao
Iongo da costa, d'Harcourt (1942 (1947)) recentemente ilustrou uma arte ceramica, culminando em figurinos e cabecas
mode Iadas e moldadas, estreitamente relacionadas aos Manab f.
Ha per;:as grotescas, mas mais naturais. As cabe<;as estao Ionge
de ser padronizadas. Na verdade, exibem grande variedade de
feir;:oes e expressao. Os corpos tem muitas posturas e gestos:
apontando, saudando, amamentando, tocando flautas de pan,
sentados inclinando-se para frente, brar;:os cruzando os joelhos,
cotovelos nos joelhos, queixo na mao, etc. Ocasionais faixas
mutiladas e casais er6ticos sugerem preocupar;:oes Mochica.
Estes figurinos das Esmeraldas nao sao muito bem acabados,
sao usualmente sem pintura, e tem proporr;:oes mal cuidadas.
Mas sao executados com verve, arrojo, captura de forma e da
atitude caracterlstica, e uma qualidade de apelo brincalhao,
para n6s. Na'o ha trar;:o de signifidlncia simb61ica ou ritual no
estilo. ~ uma arte secular, cujo naturalismo vivo continha
potencialidades de alcance que poderiam ter sido realizadas se
a competencia tecnol6gica e os padroes de execu<;ao tivessem
mantido a igualdade com os interesses esteticos.
Os rios das Esmeraldas sao notaveis pelos objetos de platina e
ouro que podem ser encontrados em seu curso inferior. Esses
minusculos artefatos (apanhados em bateia) sao impressionantes principalmente pela delicadeza e refinamento tecn ico.
Objetos maiores de ouro do Equador pertencem c\ tradir;:ao
metalurgica da Colombia e do Panama. Uma per;:a nessa tradir;:ao, um escudo de peito dourado da llha de Tola, na foz dos
rios Santiago e Cayapas, e mostrado na pr. 46, f; um outro, de
~\),~, no interior meridional, na fig. 126. Os do is sao generi·
camente similares, mas o de Azuay inclina-se algo mais, estilis·
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Fig. 123 - Manabf - Equador; escultura em relevo. a-c: Homens; d , e
"lagartos" (Saville 1907-10, pr. 4, 5, 6).

ticamente, para o Peru; o arranjo dos dentes e Tiahuanac6ide.
escava~Oes tern descoberto principal·
mente ceramica. Feitos em Carchi, lmbabura, Chimborazo,
Tungurahua e Azuay, ate hoje produziram mais dados sobre
tipos locais e subsequentes do que sobre significa~ao estetica.
Caracteristico de todas as maneiras ceramicas sao os tripes,
lijolos com pedestal alto (compoteiras). corpo humano e for·
mas faciais, e pintura negativa. A ultima, ocasionalmente, traz
reminiscencias dos estilos Perua no Cursivo e Recuay, das Ter·
ras Altas do norte, nos quais os tripes, bases e modelagem de
corpo e face tambem ocorrem. Provavelmente, houve algum
,au de conexao hist6rica verdadeira, mas a conexao nao e
estreita, os estilos permanecem distintos e os equatorianos
s1o os menos desenvolvidos. Enquanto a pura lou~a Inca e
achada aqui e ali no Equador, falta evidencia positiva de influ·
incia Tiahuanaco; e outros estilos, do Cupisnique-Chavfn ao
Olimu·Posterior, sao representados so par raras pe~as de comercio. A jarra com o modelo de homem sentado, naturalista,
de Cusin, em lmbabura (Uhle 1933, pr. 1: "figura legftima
maya") e artisticamente superior e qualquer coisa ate agora
relatada no Equador e na Colombia, ate que seja confirmada
por exemplos adicionais, deve ser considerada como o resultado de comercio antigo ou moderno. Entretanto, duas outras
figuras sentadas em cerllmica (Uhle 1933, pr. 2) de Alar,
Carelli, podem talvez ser aceitas como de origem local, embora

No interior, estudos e
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Fig. 125 · Jarras de ceramlca, Equador. E) cultura San Sebastian Palla·
tanga; D) cultura Elen·Pata, Guano (Apud Jij6n y Caamaiio 1927, pr.
47, 56).

fiquem tambem alga a parte em seu grau de naturalismo. Das
vasilhas, quatro jarras das Terras Altas meridionais e setentrionais, muito acima da media esteticamente, sao mostradas na
pr. 46, b e fig. 125, E, D.
COLOMBIA
A antiga Colombia progrediu pouco mais que o Equador em
sua cerlimica, mas foi o centro de urn distinto desenvolvimento
metalurgico, e em San Agustin produziu uma escultura de
pedra que, unica no continente, impressiona tanto quanto a
das Terras Altas Peru·bolivianas. Os Chibcha recuaram, rela·
tivamente, em todas as tres artes, embora fossem o povo mais
nacionalista e mais avan~ado politicamente do pais. Hernandez
de Alba reconhece no mrnimo 11 areas arqueol6gicas na Co·
lombia, das quais Bennett (1944) lida com 9.
Cera mica

F1g. 124 • Ceramica grotesca representando caber;a e figura Manabr,
Equador. (Apud Saville 1907-10, pr. 91, fig. 6; 94, fig. 8).

Nesta arte encontram-se: tripes e pedestais, embora menos fre·
quentemente do que no Equador; pintura tanto positiva quanta negativa; incisao; e modelagem, especialmente de faces e
corpos humanos. Na verdade, uma das vantagens dos ceramis·
tas colombianos era sua obsessao em fazer vasos prosopom6r·
ficos. Essa insistencia na representa~ao da figura humana, difi·
cil para urn povo carente da tecnologia necessaria, impediu
maiores avan~os estilfsticos.

A mais estreita aproxima~ao a liberdade na modelagem e en·
contrada no norte, nas regioes de Sinu e do baixo Magdalena
ou "Mosquito" (Handbook, vol. 2, pr. 171, e·h). Entretanto,
os colombianos estavam livres da propenslio de discorrer em
elaborados adornos floridos em sua ceramica, como os que
prevalecem em muito da arte da Venezuela, Brasil e fndias Oci·
dent a is.
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Sese pode confiar nas atribuic,:oes de Seier (1893). os figurinos
Chibcha e as jarras prosopom6rficas sao caracterizados por bra·
c,:os desproporcionais, pesco~os largos, narizes estreitos mais al·
tos que os olhos, testas ou elmos e olhos e bocas consistindo,
quase identicamente, de urn bastante estreito retangulo ou fen ·
da em fita longitudinal (pr. 47, e·h; Handbook, vol. 2, pr. 172,
a·c).
A louc;a Quimbaya (Handbook, vol. 2, pr. 171, a, b) parece
modelar a figura humana algo menos convencionalmente que
os Chibcha. Vasilhas Quimbaya nao modeladas (Handbook,
vol. 2, pr. 172, d, fig. 94) vern em relevo, cortadas, entalhadas,
com pintura positiva e negativa, e no maximo atingem razoavel
born gosto.
A ceramica Tairona ou Santa Marta (Handbook, vol. 2, fig.
95-97) atinge
uma certa exuberancia, manifestada numa
grande variedade de formas e em tentativas de combinar ou
representar tlio ambiciosas que ultrapassam a habilidade dos
ceramistas. A maioria das vasilhas Tairona sao pretas ou mono·
cromaticas, mantendo a necessidade plastica dessa arte que,
entretanto, esta mais interessada em composi~ao e varia~ao da
forma fundamental do que no florido superestrutural do orna·
mento. !: uma arte que estava ainda experimentando, sem ter
achado, canais definitivos de desenvolvimento.
No sui da Colombia, por Cali, Popayan, Pasto e dal para o
leste, nas zonas arqueol6gicas que foram chamadas Alto Cauca,
Narifio, Tierradentro e San Agustin (v. Handbook, vol. 2, mapa 8; pr. 169 fig. 91, 93, 98, 99), ha me nor modelagem que
para o norte, e com isto, uma aproximac,:ao generica a maneira
ceramica do Equador.
Metal
A metalurgia colombiana e basicamente una com a do Equador
e do Isthmus (istmo), e foi dirigida para as j6ias, demonstrac,:ao
de riqueza e oferendas, nao para as ferramentas. Foi essencial·
mente uma arte de ouro, com o cobre sendo usado para diluir
o ouro e faze·lo render mais, ou endurece-lo ou diminuir seu
ponto de fusao. Todas as proporc,:oes de mistura ouro-<:obre
(tumbaga, guanfn) ocorrem, com a superficie do ouro polida,
~s vezes, por meio de acidos orgilnicos (mise-en-coleur (orde·
nac,:ao de cores)); ou, as vezes, por folheamento com folha de

Fig. 126 · Escudo de peito dourado, Chordeleg, Azuay, Equador (Ap~4
Savill e 1924, pr. 5).

ouro; afirmativamente tambem por folheamento com ama!!Jl
rna de mercurio. A prata nao era isolada, mas, as vezes, apare11
co m o ouro na propor~ao em que constitui as pepitas originait
0 mesmo pode·se dizer da platina na Colombia meridioi!W
e no Equador setentrional. Com algumas exce~oes, gra~
imagens tern pouca solidez, mas o ouro e estendido plano pa~
produzir uma area maior. A maio ria das pec,:as, portanto, ebasicamente bidimensional, com feic,:oes, adornos ou armas mottradas numa especie de relevo (pr. 46, d, Chibcha). Dois tratt
mentos eram dados ao ouro: malhar e moldar. As folha~
eram marteladas, aparentemente diretamente das pepita~.
e cortadas nas formas preferidas e cinzeladas (repoussil.
presumivelmente, sobre as formas de pedra ou madeira (ii~
127, Anti6quia; Handbook, vol. 2, pr. 170, h, i, Quimbaya).
A moldagem era, ~s vezes, por moldes abertos, mas usua~
mente por cera perdue (sic). Pec,:as moldadas com a mesm;
rotundidade, especialmente entre os Ouimbaya, ocasiona'
mente apresentavam agradaveis pianos curvos, sugestivos de
uma forma escultural e textura (pr. 47, d; tamb~m Hand·
book, vol. 2, pr. 170, a, c, todos Quimbaya). Mas mais moldes sao do tipo plano, e consistem de folhas suficientemente
grossas de modo a manter sua forma, com peq uenas adi~
ou excrescencias de filigranas finas como fios. As ultimas ocor·
rem tambem sozinhas (pr. 47, j, Anti6quia; Handbook, vol. 2,
pr. 170, e, Quimbaya). Havia, provavelme nte, alguma solda
(auto-solda) das juncoes ~ folha base; mas no geral, o fino
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127 Desenho em escudo de peito em crescente, de ouro malh ado,
Anti6qu ia,Colombia. (Tra~ado de Farabee 1920, fig. 62).

Fig. 128 • Est<Hua, San Agustfn, Colombia.
(Apud Lothrop 1937, a, fig. 971.

omamento era moldado em cera como parte integrante do
mjeto. Nao ha evid~ncia de nenhuma laminacao de fios, verdadeiramente: os fios soltos equatorianos eram presumivel·
mente enrolados. Todos os fios ou filigranas unidos parecem
ter sido reproduc~o em metal de fios de cera que se enrola·
tam na modelagem. Consequentemente, a filigrana ~. em um
llltido, espuria, por ser eire perdue (sic).

entendido das filiac;:oes desta monumental arte em pedra (pr.
47, a-c, i, fig. 128). Comparada como Chavin eo Tiahuanaco,
a escultura San Agustin e obviamente rude em concepc;:ao e
execucao. As estatuas mostradas na prancha 47, a, b representam o limite do alcance pelo estilo de uma maneira e grau de
acabamento. Tudo hesita nesta arte. Os olhos podem ser drculos, semicfrculos, crescentes, amendoas ou vlrgulas. As bocas
mostram seus dentes segundo o esquema especificamente
Tiahuanaco (fig. 128), ou presas protuberantes Chavin6ide
(pr. 47, b, c, i) ou uma mistura dos do is, ou sao fendas estreitas e miniaturas. Narizes, e verdade, tem uma base invariavel·
mente larga, e s~o em media tao largos quanto altos; inas elas
tambem variam - de triangulos a Tes invertidos. Proporc;:aes
de largura a altura total da estatua variam de 3/4 a 3/10; nas
imagens com um montador nas costas (o alterego, o anjo da
guarda? pr. 47, a) a proporc;:ao e em torno de 1/3. As "estatuas" San Agustin sao realmente apenas lages ou prismas quadrilateros entalhados em um ou tres ou quatro lados; mesmo
assim existe, escassamente, um genu I no relevo escultural de
superffcies, como tal. As imagens sao ainda mais extrusivas
do bloco do que as esculturas das Terras Altas peruanas. Jus·
tamente, sao menos canalizadas num esti lo coerente: cada
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0 mais alto desenvolvimento dessa arte foi ao Iongo do medio
Cauca, na regiao de Anti6quia e Ouimbaya. A ourivesaria
Otibcha, a leste do Magdalena, e definitivamente inferior; OS
omamentos Sinu retem algo mais da curvatura e da maneira
Orimbaya; e os Chiriqui e Code no Panama ainda pertencem
t mesma tradicao. Mencoes hist6ricas sugerem que tecnologias
e estilos estreitamente relacionados estendiam-se atraves da
Venezuela setentrional, Guiana e ate as Anti lhas; mas nao res~ quase nenhum especime.
Escultura
Afamosa escultura de San Agustin esta confinada a uma pequena area a leste das cabeceiras do Magdalena, e enquanto o
tipo associado de ceramica e conhecido - e bastante fraco esti·
~sticamente (Handbook, vol. 2, fig. 99) - muito pouco e ainda

peya comeya tudo novamente para expressar suas pr6prias
ideias, sem muita referencia a uma maneira, previamente alcanyada, de expressao. Desde que as estatuas vao ate sete metros
de altura e pesam algumas toneladas, o resultado e um efeito
de monumentalidade, de peso s61ido, de sentimento !aboral,
de estranheza barbarica beirando o monstruoso, de minima
organizayao das partes, de quase nenhuma beleza de linha ou
fluidez de superflcie; e, mesmo assim, de impressionabilidade
indubitavel (Handbook, vol. 2, pr. 173, 174, 176).
As filiayoes e, portanto, tambem a idade de San Agustin, sao
96 obscuras. Aqui e ali ha uma ideia de forma que pode ter paralelos no Mexico, Maya, Chavfn ou Tiahuanaco; mas essas
ideias vem e vifo e associam-se tiro irregularmente que nenhum
trayo consistente de uniao emerge em nenhum Iugar. ~ possfvel que Chavfn, Tiahuanaco ou outras influencias- das Terras
Altas peruanas tenham alcanyado San Agustin; mas o principal desenvolvimento da arte deve ser local.
AREA DO ISTMO

Panama, Costa Rica e, ate algum ponto, Nicaragua mostram
afinidades com a AmE!rica do Sui em sua arte e em muito de
sua cultura (e em parte linguagem). Quatro areas de caracterizay[o aparecem na AmE!rica Central, que sao: Code no Panama, Chiriqui mais para o oeste no Panama, uma regiao deTerras Altas principalmente na Costa Rica setentrional, a este e a
nordeste do Golfo de Nicoya; e uma area Chorotega ou "do
Pacifico" desde o golfo de Nicoya ate o de Fonseca, tanto na
Costa Rica quanto na Nicaragua. Estas regioes de desenvolvimento artfstico estavam, principalmente, na vertente do Pacifico, no lstmo; s6 o centro das Terras Altas estende-se ate o
Atlantico. As artes das quatro areas constituem variantes locais
de um crescimento basico, com Code provavelmente mais
avanyado na ourivesaria e Chorotega na ceramica. Algumas influencias Maya sao perceptfveis na area Chorotega e, alem deJa,
para o noroeste, estamos numa regiao marginal e francamente
dependente da cultura Maya-Mexicana. Mas, para o sui e para
leste da area Chorotega, sao as semelhan9as Maya-Mexicana
que sao difusas e genE!ricas, e as sul -americanas e que estao
muito em evidencia.
Cocle
Esta cultura tornou-se famosa por seus tesouros de ouros sepultados. 0 tipo de metalurgia e o mesmo da Colombia e do
Equador; o estilo, tambem, basicamente. Figuras 129, 132,
133, 134 (Handbook, vol. 4, fig. 39) mostram moldes - fig.
132 e 134, liga de cobre-ouro; eo ultimo sendo uma imagem
comerciada e achada na cidade Maya de Chichen ltza. Como

Fig. 129 - Moldura de espelho de ou ro mol d ado; morcego enfeitall.
Cocl~ . (Apud Lo th rop 1937, a, fig. 171) .

urn grupo, estes especrmes ilustram a tendencia Cocle para
operar com moldes pianos e uniformes como folhas. Os croro
dilos da fig. 133 sao desenvolvidos em curvas agradavelmenl!
decorativas. Os gqerreiros da fig. 132 sao mais rPr~rP<Prttotiun<l
e elaborados; e o deus-morcego da fig. 129 em cujo centro
colocado um espelho redondo de pirita - E! enfeitado e
grandemente per causa da incongruencia das partes, algumas
das quais, por si s6, seriam agradaveis o suficiente.
Exemplos de folhas de ouro malhadas aparecem nas figu ras
130, 131 (e no Handbook, vol. 4, pr. 20, d). A semelhan~<
generica com a folha de ouro lavrada da Colombia e do Equa
dor e ev idente. A face na fig. 130 tem ate dentes Tiahuanaooi
de. Ambos OS desenhos - como todos OS desenhos Code - sa•
barbaros (cf. fig. 126, Azuay); mas as simples feiyoes da fi~
130 dao, no mfnimo, um efeito de monumentalidade e repm
so, donde as complexidades do pad rao da fig. 131 demonstrat
apenas uma confusao feia e inquieta.

Fig. 131 • Desenho em elmo de ouro. Code. {Apud Lothrop 1937a, fig.
107).
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F1g. 130 · Disco-face em ouro com dentes Tiahuanac6ide. Code. {Apud
Lothrop 1937, a fig. 96).

F1g. 132 · Pendente de tumbaga moldada mostrando guerreiros. (Apud
Lothrop 1937a, fig. 150).

Fig. 133 • Pingentes:crocodilos moldados. Cocle. (Apud Lothrop 193 7a
fig. 155).

Os ourives Cocle combinavam o ouro com esmeraldas, opala,
quartzo e serpentina em aros de orelhas e outras j6ias (Handbook, vol. 4, pr. 20, a, b, d; fig. 40). 0 ouro era tambem unido
a marfim de dente de baleia para fazer pingentes (Handbook,
vol. 4, fig. 37a). Pingentes similares sem ouro tambem ocorriam: de dente de baleia (fig. 135, E) ou osso (fig. 135, D); o
estilo e basicamente 0 da metalurgia.
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e linhas retas. Provavelmente, a maioria dos desenhos tinhau~
estimulo zoom6rfico ou sugestao secundaria; mas ha uma intc
ligente tendencia a evitar-se tentativas de realismo, para~
qual 0 treinamento e a habilidade de pintor nao teriam, p~
vavelmente, sido suficientes. A fase Primitiva e, talvez, U"
pouco mais animada e vigorosa. Tudo computado, a ceramic,
Cocle provavelmente falha em igualar-se a Chorotega em qu:
lidade, mas certamente ultrapassa qualquer coisa andina 1.
norte de Mochica·Chimu; como a maioria das low;:as da Fk·
resta Tropical sui-americana, exceto Maraj6 e suas irradia~oo

A ceramica Cocle e, principalmente, a dos estilos "Primitive"
e "Posterior", policromatico Cocle que, entretanto, eram am·
bos posteriores. As datas estimadas por Lothrop sao: Primitive,
1330·1430; Posterior, 1430-1490; Declfnio, 1490·1520. As
fases principais sao exempl ificadas nas fig. 136, 137, E (Prim itivo), e 137, D (Posterior; v. tambem Handbook, vol. 4, fig.
30·33 para o Primitive e fig. 34-35 para o Posterior). Os dois
sao, obviamente, estagios de um estilo e nao muito diferentes.
As low;:as sao tecnicamente boas e os padr5es corretamente
apropriados e competentes. Os desenhos eram I ivres, fluidos
e seguros. Fig. 136, D, ilustra a habilidade dos ceramistas
Cocle em combinar curvas efetivamente com angulos fortes

A ceramica Chiriquf foi bem conhecida muito mais temp:
que a Cocle, e serviu como material de estudos de convenci~
nalizac;:ao dos motivos, como do jacare ou caimao. E relaci~
nada a Cocle, mas menos ambiciosa, como e a metalurgia. H!
mais tripes na ChiriquI, e menos tigelas e jarras; mais apliqu~
e modelagem (fig. 138), me nos desenhos pintados (fig. 139, El.
cuja media era simples. Pintura negativa ou de cor perdidl.

Fig. 134 · Figura humana moldada em tumbaga, estilo Cocle, achada em
Chichen ltza. (Apud Lothrop 1942, fig. 395).

Fig. 135 · Pingente de dente de baleia e pingente de osso; crocodilm
· Cocle. (Apud Lothrop 1937a. fig. 159, 162).

Chiriqui

~~

'(v~·

w~~
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Fog 136 • Policromatico Coch! Primotovo E) Jarra de alc;a-bico. D) Oese·
mosparaencher espac;os. (Apud Lothrop 1942, fig . 11, 131).

Fig. 137 · Desenhos Cocle polocromaticos Primitive e Posterior. (Apud
Lothrop 1942, fig. 347, 197).

Fog 138 • Vasilhas com tripe. Chiriqui, Panama. (Apud Holmes 1888
fiJ95. 1451.

Fig. 139 · Louc;a Chiroqu(. El lmagem·Jarra pintada. Dl Vasilha de tripe,
pintura negativa, motive crocodile. (Apud Holmes 1888, fig. 206, 192).

llla!S uma vez era proeminente (fig. 139, D). Ha numerosas
ocarinas na forma de mulheres sentadas (v. tambem Handbook ,
101. 4, fig. 46, 47).

Chorotega

larras Altas Norte da Costa Rica
No que concerne ~ ceramica, esta area e dependente da proxima, assim como a Chiriqui e dependente da Cocle. Ha ·me nos
policrom~ticos, mais apl iques e modelagem de tripes altos,
mais desenho negativo e menos imaginacao, acabamento e
habilidade. Fig. 140, segundo Lothrop, mostra formas carac·
llristicas (crd) e desenhos caracteristicos (e·hl (v. tambem
Hlrklbook, val. 4, pr. 18 e fig. 24).

Da peninsula de Nicoya, ond e se centraliza, a noroeste incluin·
do o lago Nicaragua e suas ilhas. e ate o golfo de Fonseca, esta
a cultura "do Pacifico" de Lothrop (da Costa Rica-Nicaragua),
na qual os Chorotega ou Mangue parecem ter sido os povos
lideres e na qual floresceu uma alta arte ceramica. 0 climax
dessa cera mica . foi atingido na louca Policromatica Nicoya
(fig: 141, a·i), com o Po licrom<Hico Luna talvez urn derivat ive
e certamente aliado. A louca Nicoya usa alguma modelagem, e
seus desenhos policrom<Hicos vao do geometrico ao represen·
tativo. Tenta, ate mesmo, algumas cenas de acao (fig. 141, g;

seculo XVI. E: conceblvel, mas implica uma extensao de 6
culos entre ao menos algu mas marcas de tempo nos dois
los que, entretanto, tamb~m misturam-se! t provavel que
inter·rela~,:oes hist6ricas dos estilos do lstmo possam ser
das apenas das informa~,:oes obtidas atraves de escavar;:oes
troladas.

•
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Escultura e trabalho em pedra na regiao do lstmo seguem
sencialmente uma tradi~,:ao da Nicaragua e do· Panamc!, e
desenvolvimento estetico fraco {Handbook, vol. 4, pr. 13,
27 e fig. 17, 45). Pe~,:as da Nicaragua {Handbook, vol. 4,
1e, a·c; fig. 17, a, c·e) sao mais reminiscent es de San
em sua maneira tateante e em sua liga~,:ao ao bloco ou
de pedra, do que da escultura Maya, geograficamente
proxima. Sao rudimentares demais, estilisticamente, para
rem comparadas conclusivamente com as ta mb~m
"estatuas" San Agust in, para que possa haver uma
conexao hist6rica dos estilos. Se houve tal conexao,
difici l aponta-la no dese nvo lvimento e mbrionario dos

h

Fig. 140 • Louca das Terras Altas Costarriquenhas. Formas: a· mono·
cromatica; b · negativa; c • linha vermelha; g. h · policromaticos. (Apud
Lothrop 1926, pr. 194).

e Lothrop, 1926, pr. 31-33). Motivos favoritos sao o jaguar,
o macaco, o caranguejo, o crocodilo e a serpente emplumada.
0 nivel e a maneira geral da arte sao similares aos de Policro·
matico Cocle, embora como estilos particulares, ou subestilos
de uma tradi~,:ao, sejam bern diferenciados. Os desenhos Nicoya
sao algo mais arrojados e maci~,:os. Possuem algumas simi lari·
dades diretas e indubitaveis aos desenhos da ceramica Maya; o
que nao pode ser dito dos Cocle {v. t ambem Handbook , vol.
4, pr. 16 e fig . 19).
A hist6ria do desenvolvimento estil istico do lstmo nao esta
clara. Lot hrop {1926) tern o Po licro mcltico Nicoya influencia·
do pelo "Velho Imperio" Maya {v. suas convincentes pranchas
26, 28, 44·46, 57. 60, 69) , atraves dos desenhos que nao conti·
nuam no Maya Posterio r. Ao contrclrio, o Policromatico Luna,
centralizado nas ilhas do lago Nicaragua, " funde·se" com o
Policro matico Nicoya ao no rte da pen Insula Nicoya {Lot hrop
1926, p. 194). mas persistiu com seus contatos europeus do
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Fig. 14 1 • Louca Policromatica N icoya. Costa Rica e Nicaragua. a-e
Formas: f • desenho humano; g • homem e jaguar; h · serpente emplum<
da; i · macaco. (Apud Lothrop 1926, pr. 193).

estilos, exceto pela ocorrencia, em ambos, do tema do mont#dor ou alter-ego (anjo da guarda). Com mais sucesso sao os
esfor~s menos ambiciosos de entalhe em pedra, ocasionalmente de imagens (Handbook, vol. 4, pr. 15, a-c, Costa Rica),
~ de m6s na forma de jaguares, ferramentas ou tigelas com
pedestais (Handbook, vol. 4, pr. 13, f-g; pr. 26 e fig. 20, 25,
43,44).
VENEZUELA- GU IANA

AVenezuela e aGuiana faltaram a arquitetura ou escultura em
l!dra, n~ tinham muito metal, e a arte mais bem representada
era a ceramica. E na'o era uma ordem especial mente alta, de
acordo com o nlvel geral de cultura das regioes. A ceramica
tendia algo para a maneira florida ou rococ6 discutidas abaixo
(it!; 0 estilo florido). Adornos ou ornamentos superestruturais sao mais desenvolvidos que o sentimento pela formada vasilha ou desenho da supertrcie. A modelagem e a incisio prevalecem sobre a pintura. A linha basica e curvil fnea e
nos melhores exemplos de ental he, as linhas sao unidas agradavelmente (fig. 142; Handbook, vol. 4, fig. 68,69; tambem de
Barrancos). Entretanto, tais instancias representam o pique
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Fig. 143 · Gu iana inglesa: Adorno entalhado de ceramica (trac;ado de
Pal matary 1939, fig. 36(ver bibliografia Manual, vo l. 4).

ANTILHAS

101 41.

As Antilhas, povoadas por indios de Iingua Aruak e Karib, sao
reconhecidas como filiadas tambem a cultura sui-americana.
Sua arte era limitada em escopo e alcances: implementos de
pedra e objetos de culto bern acabados; ceramica, ao mesmo
tempo ornada e rude; algum entalhe em madeira (a maioria
p_erdida) e pec;as ocasionais em concha. 0 mais alto desenvol·
vimento, geralmente atribu(do aos Aruak ou Taino, ocorreu
nas ilhas de Porto Rico e Haiti, e evidentemente representa
um desenvolvimento local. Cuba, Jamaica, as Bahamas para o
oeste e para o norte, e as Pequenas Antilhas para o sui e leste,
mostram os mesmos esforc;os artisticos, numa fase mais simples.

estetico da arte: o produto medio e escassamente agradave l. A
lou~. ela mesma, em geral tern pouca finesse, seja de corpo ou
textura. Este e, presumivelmente, o fator fundamental da fraQJeza da qualidade estetica; energia em procurar ornamenta~ edesperd i~ada, se a habilidade manual e o interesse tecno16gicosao insuticientemente desenvolvidos. No vo l. 4 do Handboo/c. pr. 73-75 e fig. 70-77 indicam a mediocridade da maiona da ceramica e ornamentos de concha e pedra model ados,
a~talhados e pintados. A Guiana Inglesa parece estar paripassu
aim a Venezuela (fig. 143).

0 trabalho em pedra ap6ia-se, no que concerne ao desenvolvimento, sobre a produc;ao de objetos simples e uteis, como cinzeis e machados, aos quais dava-se uma graciosa forma petal6i·
de e excelente acabamento. Ah~ m desses, havia piloes de base
pl ana com uma protuberancia ou cabec;a de animal (fig. 144,
145, E); "m<lscaras" ou faces, ocasionais (fig. 145, D; 146,
147); pedras em cotovelo (fig. 148, D) ; colares de pedra (fig.
148, E; 149); pedras zem i de tres pontas ou objetos de culto
(fig. 150, 151); e ferramentas de pedra ou madeira (v. tambem
o Handbook, vol. 4, pr. 88). Os piloes e mascaras parecem ter
sido melhor fabricados no Haiti; os cotovelos, zemis e colares

a

b

ftg. 142 ·Venezuela, area de Barrancos: ceramica model ada e entalhada
uat;ado segundo Osgood 1943, fig. 22, 16, ver bibliografia Manual

34 c, 38 b, 45 b, 46, 49 e 1922, pr. 101 a, 106 c, 108 d, 109b.
sendo a ultima de Sao Domingo eo resto de Porto Rico.
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Fig. 144- Antilhas: piloes de pedra. E) Guadalupe. D) St. K itts. (Apud
Fewkes 1922, pr. 81, 85) .

Os co lares de pedra envolvem delicada perf cia e tern uma for·
rna agradavel, levemente assimetrica, mas a decora~ao e, err
sua maioria, confinada a uma ou duas protuberancias (v. f~
148, 149; Fewkes 1907, pr. 67, e 1922, pr. 95). Esses objetos.
reminiscentes em linha geral de nossos "colares de cavalo'
tambem sugerem as cangas de pedra Totonac e 0/mec de Ver;
Cruz. Uma compara~ao rapida, entretanto, revela as canga
Totonac, com sua rica superffcie em relevo, como manifestl
~6es locais na tradi~ao da grande arte mexicana, contra a qui
os co lares ant ilhanos sao pouco mais que expressoes de arte~
nia habilidosa. Nao ha posslvel estreita rela~ao hist6rica entr<
os tipos, e mbora alguma conexao de origem parer;a inescapave

em Porto Rico; mas as duas artes sao estreitamente conectadas. As formas caracteristicamente portorriquenhas estao Ionge
de serem formas uteis.
Os zemis de tres pontas sao obviamente uma forma inventada
localmente. Uma ponta representa uma cabe~a, as outras, pernas; entre as duas, a massa principal de pedras eleva-se numa
grande giba ate o terceiro canto redondo. A estiliza~ao ou convencionaliza~ao e forte e parece haver salvado os objetos de
serem uma falha estetica, desde que o realismo bern sucedido
estivesse alem dos Taino. Fewkes reconheceu os tipos I. II,
Ill. Alem das figuras 150, 151, veja-se Fewkes, 1907, pr. 32,
Fig. 146- Antilhas. Cabe~a de pedra, fren t e e perfil, St. Vincent. (AJW:
Fewkes 1922, pr. 94).

Faces humanas nos piloes, "mascaras" e pedras em cotovelc
sao caracterizadas por olhos excessivamente grandes, profu~
dose usual mente redondos; por uma boca larga e grande, muitt
frequentemente sem dentes; por urn nariz geralmente convexo, frequentemente largo na base e colocado alto entre 01
olhos; as vezes por acentuados arcos de sobrancelhas; e, 1111
todo, por uma estrutura simples de feit;oes (fig. 145-148).
Tamboretes ou "duhos" sao baixos, de quatro pes, e com u~
encosto comprido e inclinado, as vezes com uma cabet;a talhada numa ponta.
Os objetos simples de pedra, como os piloes, com agradave~
pianos curvos reminiscentes de formas petal6ides e expressaodo delicadas for mas em pedra, sao caracterfsticas principais das
Pequenas Antilhas (fig. 144).
Fig. 145 - Antilhas. Pilao de pedra e face de concha, Santo Domingo.
(Apud Fewkes 1907, fig. 14 e 1922, pr. 117).

0 trabalho em madeira, evidentemente, pereceu quase que
total mente, mas os remanescentes d ispon lve is mostram suf~

ambicioso o esforc;o, mais inferior ele e. 0 mesmo serve para
muito da ceramica modelada na Florida. Por contraste, quando
os antilhanos privavam-se da livre representacao de forma e
confinavam-se a incisao curvilfnea geometrica das superficies,
faziam muito melhor. Atingiram resultados definitivamente
agradaveis, e eles poderiam ter-se desenvolvido numa tradicao
mais elaborada. lsto e igualmente verdade para a madeira, para
a pedra e para a ceramica. Apesar de seus persistentes esforcos
na modelagem livre, evidentemente faltou-lhes a combinacao
necessaria da imaginacao criativa e da coordenacao manual,
donde as linhas fluidas dos seus desenhos ·simplesmente entalhados tinham urn apelo sem violencia e satisfat6rio. Fig. 154 103
e 155 mostram alguns exemplos, cujo efeito agradavel mostra-se nao s6 na representatividade, mas no desenho de seus
pianos curvos ou linhas entalhadas. A mesma qualidade pode
ser transportada para a pedra ou madeira entalhadas (fig. 153 e
156). Outros exemplos de ceramica aparecem no vol. 4, pr. 87 .
Essas producoes espalhadas sugerem que, pela con<;:entracao ao
Iongo desta linha, os Taino poderiam ter atingido urn estilo decorativo bern definido, igual em qualidade as melhores cerami·
cas do Baixo e Medio Mississipi, nfvel que, na verdade, mal
atingiram. Sua arte foi retardada por estar geograficamente
numa fa ixa cega, aberta a influencias principalmente da Arne1g. 147 · Antilhas: 'mascara' de pedra. Haiti {segundo Fewkes 1922 pr.
I.

iente similaridade de formas no entalhe de pedra para sugerir
ma derivacao um do outro (v. fig. 152, 153; Handbook, vol.
, pr. 89; tambem Fewkes 1907, pr. 88-93). Pode haver uma
ela9ao hist6rica com a madeira entalhada nao recuperada da
erra meridional da Florida; embora tal relacao nao possa ser
S\Jmida muito levemente, tanto por causa da superioridade
etica dos especimes da Florida, quanto por causa do n fve l
ais baixo da arte na interveniente Cuba.
metalurgia nao era estritamente uma arte antilhana. Especis moldados de guanin, liga cobre-ouro, eram importados do
ntinente sui-americana. 0 ouro da ilha, conseguido em lavans, era simplesmente malhado em finas folhas e socaclo ou
ensado, sem solda fria ou quente.
ceramica antilhana sofre do mesmo defeito que a da Amerido Sui setentrional; impulsos no sentido da ornamentacao
da representacao sao mais fortes que o interesse na tecnica
no controle da forma. 0 efeito e de uma certa crueza ou
nfantilidade. Nota-se que isto e particularmente verdadeiro
as cabecas de animais ou humanas, corpos e partes de corpos
eitos tanto em apliques quanta por modelagem. Ouanto mais

Fig. 148 · Anti lhas. Colar de pedra e pedra em cotovelo com face . Porto
Rico (Apud Fewkes 1922, f ig. 34 e pr. 98).

guidos em fotografias. Um relevo plano numa faixa pode
pintado e entao div id ido por uma incisao longitudinal.
pura tambem ocorre.
A modelagem de imagens e caracterizada por o lhos
frequentemente divididos horizontalmente, um nariz
as sobrancelhas numa dominante figura de T, uma boca
ta ou mal desenvolvida, brac;:os desproporcionais. Em
Fig. 149 · Antilhas. Colar de pedra, Porto Rico (Apud Fewkes 1922,
pr. 951.
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rica do Sui setentrional, que tinha entao apenas inspirac;:ao
limitada para passar a eles: donde os estimulos internes, evidentemente, bastavam apenas para a evoluc;:ao de algumas
especialidades menores como os zemis de tnh pontas.
Howard (1947) considera que, em ceramica, as Grandes Antilhas foram diretamente influenciadas pelo continente do
Orinoco apenas em sua ceramica mais primitiva ou periodo
Cuevas, sendo os estilos subsequentes desenvolvimentos locais
ou continuac;:oes.
Uma qualidade que impregna quase toda a arte Antilhana, seja
ela ou na'o em pedra, madeira ou ceramica, e uma certa suavidade fluida. Suas produc;:oes sao frequentemente simples, mas
quase nunca desarmon iosas. Os pianos sao arredondados como
se tivessem sido moldados, ou suas supertrcies parcialmente
derretidas; o trabalho em pedra sugere que sua textura era conseguida porum persistente e delicado friccionar.

Fig. 150 - Antilhas. Pedra de t res pontas, tipo 1, Port o Rico
Fewkes 1922 pr. 106).

MARAJO E IRRADIACO ES

Uma notavel arte ceramica floresceu certa vez na grande ilha
de Maraj6 e em torno dela, na foz do rio Amazonas. A ilha
Pacoval no lago Arari, dentro de Maraj6, e talvez o sitio mais
bem conhecido por seus achados. Transportaram-se colec;:oes
para muitos museus em diversos continentes; porem, pouco e
conhecido do restante da cultura, e nem estao seus extintos
mestres bem identificados. De qualquer forma, a ceramica e
esteticamente avanc;:ada e merece considerac;:oes especiais.
Ha jarras funerarias, tigelas, tangas e outras formas. TE!cnicas
decorativas inclu iam modelagem, entalhamento e corte da
superficie, all~m da pintura. FreqGentemente, muitas dessas
tecnicas eram combinadas numa s6 vasilha. A modelagem de
imagens - usual na America do Sui mais que em certas partes
do Peru e a menos bem sucedida. 0 relevo e mais habilmente
combinado com o entalhe ou a pintura, dando, as vezes, efeito
ricamente decorative de um bronze Shang ou Chou, ch ineses
(pr. 48 a). Baixo relevo por corte, por entalhe e pintu ra, te ndem a ficar associados, e sao sempre dificeis de serem distin-

Fig. 151 - Antilhas.
Pedra de tn!s pontas, tipo 2, Porto Rico
Fewkes 1907, fig . 211.
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Fig. 153 - Antilhas. Serpente de madeira. Santo Domingo. (Apud Fewkes 1907, pr. 90).

c:>'

C?j

nn
Fig. 152 · lmagens de madeira, Santo Domingo. (Apud Fewkes 1907, pr. 88).

Fig. 154 · Antilhas. Bordas e adornos de cer<imica gravada.
(Apud Fewkes 1922, pr. 2, 3, 5, 8).
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Fig. 155 · Antilhas . Adorno ceramico, Carriacou. (Apud Fewkes 1922,
pr. 65)

te, uma ornamenta9ao padrao, na qual uma representa9ao e
discernfvel apenas ocasional e dubitavelmente. Em outras
palavras, a estilizavao foi levada Ionge e e intricada e usualmente continua; areas em branco sao raras. 0 motivo fundamental
varia de uma espiral grega ou retangular, com seu requinte
maximo numa imager'n em E (fig. 157, D) e o mfnimo em L
(pr. 48, D), com todas as transi9oes. 0 arabesco usualmente
tern algum arredondamento nos cantos e pode-se tornar uma
completa espiral redonda, mas seu carater basicamente quadrangular e, usualmente, evidente. Angulos tortes sao mais
conspfcuos nas formas mais simples de L, H e E. Estes sao
habilmente alternados para se oporem ou entrelavar (pr. 48, c,
d; fig. 158). 0 arranjo do desenho pode ser simetrico, frequen-

Fe g. 156 - An til has. Fundo de almofariz, en talhado. Porto Rico.
Fewkes 1922, pr. 112).

temente em ambos os lados de uma area arqueada (pr. 48, a);
ou horizontal ou em faixa (pr. 48, b, d); ou diagonal; ou agrupado em torno de urn centro (pr. 48 c). As linhas do desenho
sao frequentemente duplas (pr. 48, a, b; fig. 157); ou, novamente, uma pesada faixa ou linha pode ser colocada paralela
a uma faixa ou linha mais leve em valor ou cor (pr. 48, c).
Ha ocasionais espa9amentos de linhas em areas de cor s61ida,
ou podem haver massas livres (pr. 48, b; fig. 157, E). A linha
tina, simples ou dupla, pode ser usada como uma moldura para
repeti~;oes individuais de motivos mais pesados e, ao mesmo
tempo, como uma rede para unir essas massas mais pesadas
num padrao continuo (pr. 48, d; fig. 157, 158), mas, tambem,
em justaposi~;oes diflceis mas bern sucedidas (pr. 48, a, b, c).
Todas essas tecnicas de desenho, e numerosas mais, acrescentam num estilo rico e imaginoso decorativamente, excedendo
na variedade de suas expressoes e, ainda assim, unificadas em
sentimento, e tao bern sucedidas em detalhe de elemento quan-

Fig. 157 - Maraj6. Jarra e tigela. E) Jarra ilha Pacoval, Mara16; entalhe
branco areas escurecidas raspadas e avermelhadas. D) Tegela, ilha Paco·
val, MaraJ6. (Apud Hartt 1981, fig. 64 e Lange 1914, p. 312).

la~amento dessas imagens a um padrao geral; e as mesmas
linhas ou faixas pesadas e paralelas a linhas finas e delicadas
(pr. 48, el. A similaridade estilistica niio deixa duvidas serias
de um relacionamento hist6rico. Peruanas orientais primitives
de hoje executam, em sua propria maneira tribal, o reflexo de
um estilo ceramico que existiu entre os antigos Marajoara
numa forma mais completa e desenvolvida.

fit. 158 · Maraj6. Tanga de cenimica usada sobre os 6rgaos genitais.
IAjlud Lange 1914 p. 305).

to em efeito geral (v. tambem Handbook, vol. 3, pr. 16-18; fig.
161.
Exceto por sua ceramica e seus sambaquis, esta cultura Marajolts e tao boa quanta desconhecida. Nao h~ especimes em
pedra, metal ou texteis. Pode ser melhor entendida, concordentemente, como uma cultura que, ja possuidora de uma
~etente arte ceramica, conseguiu produzir um ou dois indvlduos iluminados que acrescentaram novas ideias e trata·
mentos e, por isso, abriram oportunidades para que outros
ltistas dotados tambem fizessem suas contribui~oes, ate que
o estilo desenvolvido se tornasse propriedade de ceramistas
Mlis imitativos. Ha pouca indic~ao da arte ter sido conectada
um sistema maier de simbolismo mitol6gico ou ritual,
como o Chavin certamente era: suas referencias parecem ser
• •..-.c:ialnnente funen3rias. Esta interpreta~ao pode ser modifi·
por futuras explora~oes dirigidas mais a problemas do
a artefatos, mas parecc uma razoavel hip6tese atual.
aC~nica

antiga igual a de Maraj6 foi achada na ilha Caviana,
pouco mais para o norte, e no rio Gurupf, para o sudeste.
notavel, entretanto, levando-se em conta tanto a distane o lapso de tempo, e a semelhan~a de decora~ao na lou~a
por certas tribos primitivas modernas, bern para cima
drenagem do Amazonas, ao Iongo ou perto do baixo Ucayae Huallaga. Esta e uma lou~a bicolor, em fundo claro, as
coberta e iluminada par uma camada resinosa. Ha as
imagens com desenhos b~sicos - espirais retangulares
ou incompletas - o mesmo compromisso ou entre·

Os Indios de Marajo ao tempo da descoberta sao reconhecidos
como Aruak. Esta fam(lia linguistica foi citada por sua ceramica superior na maioria das regioes que ocupava no continente.
A arte Marajoara pode ser, talvez, uma culminancia de uma
antiga tradi~ao Aruak. Mas as tribos contemporaneas nas montanhas peruanas, cuja lou~a demonstra mais similaridade de
estilo e desenho com a Marajoara, sao da familia Pano, como
os Konibo, Xipibo, Chama e os Panobo (pr. 48 e. Handbook,
vol. 3 pr. 52 a; fig. 73 a·e, g, h; 79, 86 b). A mais proxima em
semelhan~a e a ceramica dos Aruak Piro (Handbook, vol. 3,
fig. 73 f; 86 a), e entao dos Kokama, um grupo Tupi na foz do
Ucayali, e, depois deles, possivelmente ados Aguano de lingua
Ouechua e talvez a dos Chayawita (Handbook, vol. 3, pr. 52
b, f}. A interpreta~ao do estilo como uma heran~a Aruak deve,
concordantemente, ser considerada com alguma reserva. Se os
Aruak a originaram - o que nao esta provado - conferiram-na
aos Aruak, e alguns Aruak falharam em rete·la. Uma difusao
geogratica direta pelo Amazonas, com relevancia de filiac;iio
IingG istica, seria a h ipotese mais simples, nao fosse pelo estilo
completamente diferente chamado florida, de Santarem, na
metade da rota do grande rio.
Na montanha peruana, este estilo e mais bern sucedido ao de·
senvolvimento da ceramica, como dito, entre os Xipibo, Konf·
bo e Panobo de Ifngua Pano. Qualquer que seja a ultima ori·
gem, parece que influenciou fortemente todas as expressoos
artisticas dessas tribos.De qualquer forma, esta alem da duvida,
no que diz respeito aos Xip/bo. Compare·se os desenhos texteis, as laminas dos remos e a pintura das faces, maos e pes das
fig. 82, 83, 84, no vol. 3 com as tigelas nas fig. 73 a, b, g, h do
mesmo volume. A fidelidade com que os motivos e os padroes
sao retidos nos diferentes pianos e texturas e bastante extraor·
dinaria.
Nesta tradic;:ao devem ser tambem, inquestionavelmente, reco·
nhecidos dois outros estilos ceramicos amazonicos, ambos pre·
historicos e ainda so representados por poucos exemplos. Sao
os Napo da drenagem do Napo, um rio do interior do Equador,
e Miracanguera da confluencia do Madeira e do Amazonas (v.
Howard 1947, pr. 7). Ambos os estilos utilizam habilmente o
relevo, o entalhe, e a pintura policromcHica numa maneira
Marajoara generica. Especialmente o estilo Napo, bern distante,
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que manipula o desenho d e superficie com complexidade e
controle.
Provaveis filiacoes historicas com os Marajoara sao visfveis
mais alem nas descobertas de Goeldi em Cunany, no Brasil,
perto da fronteira com a Guiana Francesa (pr. 46 e; Handbook,
vol. 3, pr. 15), e em ocasionais ceramicas do Suriname (pr.
46 c); tambem vemos em Nordenskiold (1913) urnas {jarras)
funerarias de urn perlodo posterior, da ~rea dos Mojo nas
Terras Baixas bolivianas (fig. 159). Os primeiros parecem urn
Marajoara provinciano, consideravelmente alterado. Os ultimos
contem reminiscencias Marajoara remotas, mas aceitaveis;
108 Nordenskiold considera-os provavelmente o trabalho de Aruak.
Enquanto os Marajoara renderam, ate agora, a melhor exemplificacao, nao ha, evidentemente, nenhuma prova direta de que a
ilha tinha a origem ou constitu ia-se no centro h istorico dessa
arte. 0 'Estilo Ceramico Amazonico" poderia, portanto, ter
uma designacao mais apropriada para o crescimento total
- certamente algum relativamente livre de hipoteses especiais
impl icitas.
0 ESTILO FLOR IDO

No baixo Amazonas, em torno de Santarem, foi achada uma
ceramica pre-historica, atribu ida a nacao Tapaj6, que e notavel

Fig. 159 - MOJOS, terras baixas boJivianas; urnas funenirias: sambaqui
Hernmarck. Perfodo Posterior. (Apud Nordenski old 1913, fig. 118,

122).

pela exuberancia descontrolada de suas formas. t uma looo
nao pintada, que procura fazer 0 maximo de suas bases. pet
tais, alcas e tampas, e prolifera-se mais alem numa variedade~
excrescencias e adornos da maneira rococo (bolo de noival.,
execucao e desleixada e inepta; o estilo, feio e carregado :
48, fig. 160; Handbook, vol. 3, pr. 12, a, b; fig. 17). Tra;:.
ocasionais de impulsos similares sao manifestados nas loll(i
Marajoara da foz do rio, mas sao reprimidos por urn se~
genu ino de forma que quase con segue impor algum contrCJ~
de desenho.
Uma serie inteira de tracos entra neste estilo florido deS..
tarem. Entre eles estao: alcas de cabecas de animais, al~asa
cabecas humanas, imagens cariatides, olhos protunerantes,e'
gies duplas, efig ies corcundas, figuras de pe ixes; quanto Ht
rna da vasilha: garrafas de gargalo Iongo sobre base redo.t
perfis recortados, gargalos bulbosos, vasilhas de quatro 16bu ~
pes em tacos, bases perfuradas, falanges, alcas multiplas e fig.
rinos com base em crescente.
Entretanto, a louca Santarem t otal e apenas uma exemplifie<
cao extrema de uma tendencia que aparece em algum gra.
tambem em muito da ceramica da Guiana, Venezuela, Antil~!
e Florida; e, tambem, na America do lstmo. A argila era e.
dentemente muito facil para esses povos; testava sua jovial
dade antes de terem atingido contro le estetico e sinestetiC11

Floresta Tropical - que as artes decorativas humildes conseguiram desenvolver-se ou sobreviver aqui e ali entre "tribos
selvagens" ate que urn inquerito etnol6gico sistematico comecou a ser feito no fim do seculo XIX.
0 melhor caso de tal preservacao e a reaparicao provavel de
certos tracos Marajoara (artel nas pinturas da moderna ceramica da regiil'o do alto Amazonas, como ja sugerido. Depois, na
~rea do noroeste amazonico, urn estilo atraente de pintura
sobreviveu no seculo XX em tigelas e jarras das tribos Aruak,
como as do rio Ieana,
as Banfwa, das quais o estilo mais
pobre dos Tukano e Desana parece ser urn rude reflexo
(Handbook, vol. 3, fig. 111, 112; mais exemplos em KochGrunberg 1909-10, 1923 a e Roth, W.E. 1924, pr. 87).
Moderno trabalho dos Karib do rio Maroni, da Guiana, parece
relacionado (pr. 46 c). Esta decoracao ap6ia-se em arabescos
de linha leve: em sequencia, em justaposicao e em espirais retangulares. Os motivos podem ou nao ser relacionados aos Marajoara; sao, de qualquer forma, incisivamente conhecidos e
agradavelmente executados. As formas das vasilhas sao consistentemente simples, como sao, tambem, na arte Xipfbo-Konfbo-Panobo-Kokama-Piro, em contraste com as formas algo
sobreornamentais de Maraj6 e Cunany.

Fig. 160 - Santarem, Brasil. Vaso florido.
(Apud Nordenskiold 1930d. fig. 11 ).

Na Venez•Jela, e particularmente a costa ocidental que corre
excessivamente nessa direcao. No Amazonas, o estilo florido
parece ser de ocorrencia local: Santarem e um bolso enredante
ameiocaminho entre Maraj6 e Miracanguera.
ASARTES INDfGENAS NAS TRIBOS DO S~CULO XIX

:A subjugac;ao iberica por toda a parte quebrou o principio in.,.OOdas culturas nativas; com isto, sua arte sofreu um colapNao era simplesmente urn assunto de formas de arte religiosendo destrufdas pelo impacto da Cristandade. Artes seculaIIS e domesticas sofreram, geralmente, igual degradacao. Por
a emplo, no M~xico, as loucas rudes ou coloniais b~sicas do
lie. XVII substitu Iram as fin as ceramicas Azteca e Mixteca.
Entre os Pueblos marginais do Novo M~xico e do Arizona, urn
linilar empobrecimento hist6rico e observ~vel urn seculo mais
. A mesma deterioracao ou completa destruicao ultrapasIDU praticamente todas as artes nativas na America do Sui.
Llgamente, era s6 entre os indios distantes o suficiente para
Eaparem do contato direto e subjugacao - usualmente na

Outro estilo da moderna pintura ceramica ocorre no angulo
formado pela confluencia do Maran6n e do Huallaga, entre os
Aguano, Chayawita, Chebero e Munichi. Este e conspicuamen·
te inferior em qualidade aos precedentes. ~ caracterizado por
sucess6es de ziguezagues ou diamantes com pequenos romb6ides pretos em suas pontas (Handbook, vol. 3, pr. 52, b, c, d, f;
e fig. 74). H~ nesta maneira local uma sugestao de uma remi·
niscencia de melhores antecedentes; e ocorrendo a linha pesada
com a linha paralela de sombra, e mesmo possivel que a conexao possa estar mais uma vez com Maraj6.
Por constraste, a decoracao ceramica dos Jivaro e Simaku da
mesma montanha peruana (Handbook, vol. 3, fig. 75) e indefinivel, embora nao esteja claro se ela ecoa ou nao influencias
andinas ou espanholas, ou urn antigo estilo indigena.
Urn estilo ceramico que e certamente derivado, em parte, e o
Tupf Chiriguano (e Aruak Chane?) no sope oriental dos Andes
bolivianos. Aqui, a influencia prevalescente foi do oeste;
Atacama (Handbook, vol. 3, fig. 60), do qual o floreio emS
foi selecionado como motivo decorativo primeiro; e mais no
toque de desenho Inca de noroeste, como demonstrado por
Metraux (1930) .
Aos Chiriguano, tambem, sao atribuidas as mascaras de madeira cortadas simplesmente, em sua maioria, numa face plana,
com fendas para os olhos e a boca, e urn nariz em forma de
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bico de ave; mas, ocasionalmente, com curvas majestosas efetivamente caracterizando urn bern sucedido monstruoso conjunto de feic;:oes (Handbook, vol. 3, pr. 44).
Vizinhos orientais dos Chiriguano eram os Aruak Chane, cujas
cabec;:as pirogravadas (Handbook, vol. 3, fig. 61) seguem uma
antiga tecnica andina, embora a origem estilfstica do trabalho
seja desconhecida.
Na Guiana, genuinamente excelentes desenhos geometricos
eram talhados em mac;:as de madeira (pr. 46 g) que foram completamente ilustradas e discutidas por Stolpe (1927).
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Mascaras de uma serie de tribos no alto Xingu foram consideradas por Von den Steinen como sendo rudes, como colmos,
com nariz em bloco e olhos minusculos, mas com notaveis
padroes de losangos de centro escuro pintados nas bochechas
(Handbook, vol. 3, fig. 36). Estilisticamente, esta pintura ~
tribal na regiao; assim como tigelas de ceramica com protuberiincias e proje~es moldadas sugerindo cab~as, pernas e caudas de passaros, repteis ou mamlferos (Handbook, vol. 3, fig.
36). Estilisticamente, esta louc;:a e rudimentar, mas como as
mascaras, parece que continha mais possibilidades esteticas
infantilmente subdesenvolvidas, do que reflexos decadentes de
algo mais ambicioso.
Uma especialidade das tribos entre os rios lc;:a e Japura, na vizinhanc;:a das longitudes 72° e 7JO w. e a bern estilizada pintura
corporal. Nao era como a pintura corporal Xipfbo mencionada
antes, isto e, uma transferencia da decorac;:ao ceramica, mas e
uma arte independente, em seu proprio direito, separada de
outras atividades pelas mesmas tribos. Compare-se, por exemplo, as est<huas memoriais, esteticamente totalmente ineptas,
dos Witoto (Handbook, vol. 3, pr. 83) com suas pinturas sobre
a pele de mulheres viventes (Handbook, vol. 3, pr. 86, 88).
Alem dos Wit6to propriamente ditos, este estilo e seguido pelos Bora (Handbook, vol. 3, pr. 85), e pelos Andoke e Okaina
(Whitten 1915, pr. 9, 21, 25, 40, 44). Padroes grosseiramente
delineados e preenchidos, usualmente em duas cores, cercam as
coxas e cobrem as nadegas com algo do efeito de calc;:oes justos;
e sao ent~o continuados - ou no mlnimo urn esboc;:o deles na frente e no dorso, sobre os seios e o estomago, como as
duas bordas de urn palet6 embaixo de ombros nus. 0 desenho
e notavel e original em sua adaptac;:ao para a forma de urn corpo humano; utiliza isto para seus pr6prios prop6sitos, do que
para ser dependente deles. As pinturas corporais masculinas
eram similares, mas mais simples, e concentravam-se sobre o
peito e estomago (Handbook, vol. 3, pr. 86, acima); e a pintura facial contrastava por ser ao acaso e suja (Handbook, vo I. 3,
pr. 87). Oue o estilo 'completo exercitava urn apelo aos nativos
e evidente, por ter-se tornado local mente internacional, ou

vice versa. Sua evoluc;:ao bern sucedida, numa cultura de outral
forma com alcances esteticos mais fracos, e igualada por um
exemplo na America do Norte. La, uma maneira bern especia·
lizada de pintura facial, prevalescente entre as tribos Yuma,
alcanc;:a seu desenvolvimento mais complexo, exato e notave
entre os Seri, que nao exibem nenhuma outra expressao artfs·
tica, enquanto ados Yuma e pobre e limitada.
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Prancha 41 · Ental he e corte de pedras na ba·
cia doTiticaca. a) Estatuas de arenito, Tiahua·
naco. b) I magens aIadas em relevo, de portico
monolltico, Tiahuanaco. c, d) blocos estereo·
m~tricos, Tiahuanaco; e, f) Stelae em relevo
geom~trico, de Anapa (e) e Hatuncolla (f)
(Apud Stubel e Uhle 1892, pr. 31. 11, 36;
e, f, Apud Kidder II 1943, pr. 6. 7).
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Prancha 42 - Estilos de ceram1ca peruana.
a) Chavrn. de Chavrn de Huantar; b) Recuay;
c, d) Mochica; e. f) Nazca-A e Nazca-B;
g, h) Paracas-Cavernas de OcucaJe. (a) Apud
Tello, 1943, pr. 18; (b) Apud Fuhrmann
1922a, p. 69; (c) Apud M. Schmidt 1929, p.
192; (e) Apud Kroeber e Strong 1924 pr. 25;
(f) Apud Gayton e Kroeber 1927 pr. 27,
(g, hl Apud KroP.ber 1944, pr. 131.
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Prancha 43 • Estilos ceramico~ peruanos.
a) Tiahuanaco, de Pacheco, Valeado Nazca;
b) Pucara; c) Inca, de Cuzco, d) Apurimac;
e) Cajamarca; f) Chimu; g) lea; h) Chancay
!a, b, g, h, Apud Muelle & Bias 1938, prs.
31, 71, 48, 50; d, e, Apud Kroeber 1944
conesia da Universidade da
prs. 40, 35; c,
Calrf6rnia; I, Apud Fuhrmann 1922b pr. 781
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Prancha 48- Cer~mica do Amazonas. a-d) prehist6rico Marajoara; e) Konlbo moderno,
Peru. f) antigo Santarem, estilo florido .
(a-d Apud Netto, 1885, pr. 1, 2, 5; e) Apud
Farabee 1915, fig. 72; f, Apud Nordenskiold

1930; d, p. 24).
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