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RESUMO

Emissários do vento: um estudo dos tocadores de antaras representados
na cerâmica ritual Mochica e Nasca.

Este trabalho buscou sistematizar e analisar artefatos da cerâmica ritual
Mochica e Nasca, pertencentes a coleções de diversos museus, cuja
morfologia

ou

iconografia

pode

ser

atribuída

às

representações

de

personagens portando ou tocando flautas de pã.
Partimos da premissa de que estas representações aparecem em um
conjunto de artefatos cerâmicos produzidos de acordo com uma normatização
rígida, controlada por elites de poder político-religioso de uma sociedade
hierarquicamente estruturada. Assim, a forma como os músicos estão
representados na cerâmica pode revelar muito sobre seu papel social, sua
relação com as estruturas de poder locais, bem como sobre a simbologia desse
instrumento sonoro nas cosmovisões Mochica e Nasca, nos Andes PréColombianos.

ABSTRACT

Messengers of the Wind: an analysis of the panpipe players depicted on
Moche and Nasca ritual ceramics.

This paper aims to systematize and analyse the artifacts pertaining to a
variety of museum’s collections, which iconography or morphology can be
ascribed to depictions of characters holding or playing panpipes on Moche and
Nasca ritual pottery.
We start from the premise that these representations appear in a set of
ceramic artifacts produced according to a rigid standardization, controlled by
elites holding the political and religious power. Thus, the way these musicians
are displayed on pottery can reveal much about their social role, the imaginary
place they hold in the minds of the Moche and Nasca peoples, their relation to
the worldview and with their local power structures, as well as the symbolism of
this instrument to these societies in the Pre-Columbian Andes.
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Somos sikuri, sobrevivientes en el siglo XXI.
Asumimos el reto de la imaginación, la ilusión, el sueño,
la quimera, la utopia de que el mundo se regenere, se
rehabilite, se renueve en definitiva; que se transforme
para que el hombre, entre otras cosas, se nutra, asimile
completa, íntegra y cabalmente el gran aporte del
pensamiento de los sikuri primarios, mayores, que
murieron con la seguridad, con la confianza y la garantia
de que los continuadores,

los nuevos elementos

creadores, pudieran seguir manteniendo vigente las
melodias sagradas y las ceremonias-fiesta sikuri (Curazzi
Callo, 2007: 72).
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NOTAS EXPLICATIVAS

Abreviaturas de Instituições

MAE: Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.
MNAAHP: Museo Nacional de Arqueología, Antropologia e Historia del Perú.
MARLH: Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera.
MALI: Museo de Arte de Lima.
MAUNT: Museo Arqueológico de la Universidad Nacional de Trujillo.

Catálogo

O catálogo de imagens foi organizado em pranchas contendo peças
agrupadas de acordo com as narrativas encontradas e os atributos dos
antaristas. Cada peça obedece à numeração da prancha. Desta forma, todas
as figuras referidas no texto como 40.1, 40.2 etc., por exemplo, estão na
Prancha 40.
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INTRODUÇÃO

El viento es el grande, el mestre, el mejor músico
de Bolivia (Ernesto Cavour, 1994: 11).

Emprego aqui a reflexão do extraordinário músico boliviano, transpondo
suas palavras para além de limites políticos, convencida de que o vento foi e
continua sendo o melhor músico de toda a região andina. Tanto na música
tradicional dos ayllus da alta puna ou na música urbana fusionada, os
instrumentos de sopro são os mais eminentes e emblemáticos do que se
conhece genericamente como música andina. O vento permitiu, através dos
séculos, que o homem andino abastecesse sonoramente os rituais, batalhas e
uma série de eventos sociais que não poderiam padecer do silêncio.
Este aspecto da vida social nos Andes Pré-Colombianos, no entanto, foi
muito pouco estudado, principalmente partindo de dados iconográficos.
O objetivo deste trabalho é ordenar e analisar o material contendo
músicos que tocam a antara1 na cerâmica ritual Mochica e Nasca, discutindo
este material no que se refere aos temas encontrados, à simbologia do
instrumento musical e ao papel social e cosmológico dos músicos que tocavam
a antara nesse período.
Apesar da vultosa quantidade de artefatos com representações
recorrentes de instrumentos musicais nas ricas tradições iconográficas a que
nos referimos, os músicos e a música permaneceram como temas
desconhecidos, rodeados por interpretações gerais, sem nenhuma contribuição
explicativa na produção acadêmica sobre a função ou posição social daqueles
que produzem os instrumentos, ou que emitem o som, nas tão recorrentes
cenas em que aparecem músicos na cerâmica ritual Mochica e Nasca. A
importância e atuação dos músicos, bem como a função e as simbologias dos
instrumentos sonoros, são temas pouco explorados nos estudos da cultura
material andina. Estas questões alçaram preferentemente a curiosidade de
músicos e musicólogos que propriamente de arqueólogos, de maneira que os
primeiros, apesar de um trabalho rigoroso voltado para a compreensão das

1

Antara é o nome quéchua do aerófono análogo à flauta de pã (Mansilla, comunicação pessoal).
Adotamos esta nomenclatura por ser a mais utilizada nos estudos de Arqueomusicologia Andina.
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notas e escalas dos instrumentos musicais arqueológicos, não empreenderam
até hoje trabalhos sobre a posição social do músico ou a simbologia da música
no

período

pré-colombiano,

trabalho

que

demanda

uma

abordagem

interdisciplinar. Esta é, atualmente, uma das grandes lacunas nos estudos de
música andina pré-colombiana visto que as escalas das flautas e o tipo de
afinação se encontram em um caminho possível de esclarecimento por meio de
pesquisas musicológicas. Arqueólogos como Giuseppe Orefici e Ruth Shady
trabalharam conjuntamente ou pediram a colaboração de musicólogos ao
encontrarem instrumentos musicais nas escavações que conduziam em
Cahuachi (Nasca, Ica) e Caral (Supe, Lima) respectivamente.
No âmbito deste trabalho, iniciamos por uma intensa busca por artefatos
com representações desses músicos nas coleções do Museu de Arqueologia e
Etnologia da USP, Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Museo Nacional
de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Museo de Arqueología de la
Universidad Nacional de Trujillo, bem como de outros museus e coleções
peruanas e internacionais. Foi então criado um banco de dados a fim de
organizar esse material de forma a possibilitar a análise.
Esse material, pertencente a duas tradições iconográficas distintas ainda
que pertencentes ao mesmo período, se mostrou amplamente diversificado,
desafiando-nos a elaborar uma classificação criteriosa que não engessasse o
corpo de dados, mas que fosse capaz de apontar com segurança possíveis
narrativas ou relações entre cenas aparentemente distintas. Encontramos uma
série de representações pictóricas que mostram os músicos enredados em
narrativas muito complexas, cumprindo papéis secundários. Em outras, ainda,
os músicos cumprem papéis primários em meio a outros personagens e,
finalmente, há representações escultóricas que apresentam apenas os
tocadores. Encontramos, inclusive, uma imagem com uma antara na qual não
há necessariamente músico, ou este não está claramente identificado (Prancha
29).
A organização e análise do material foram realizadas sempre tendo em
mente quatro questões:
1. Os músicos e seus atributos;
2. As narrativas nas quais estão engendrados;
3. A relação entre música e cosmovisão; e
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4. A relação entre esses músicos e as estruturas de poder políticoreligioso.
Buscamos organizar estas questões em cinco capítulos que tratassem
da especificidade dos dados e sua relação com a cosmovisão.
O Capítulo I apresenta a área de pesquisa de Etnoarqueomusicologia
Andina. Traz um breve histórico dos estudos que têm sido feitos sobre o tema e
discute um pouco de seu caráter interdisciplinar. Foi prioritariamente a partir das
definições de Olsen (2002), Gudemos (2009), Mendívil (2009) e Both (2009),
musicólogos e especialistas engajados na construção de uma disciplina
dedicada a compreender a música na América Pré-Colombiana, e a partir do
olhar crítico, interpretativo e fundamentado no rigor teórico-metodológico desses
pesquisadores que construímos nosso caminho analítico e interpretativo.
O Capítulo II apresenta nossos dados, desde os aspectos formais da
cerâmica ritual Mochica e Nasca até questões mais amplas sobre o padrão de
distribuição do registro arqueológico, tema importante para nossa análise,
como a diferença entre os tipos de cerâmica Mochica produzida ao norte e ao
sul do Vale de Jequetepeque. Também apresenta nossos critérios teóricometodológicos para a abordagem e interpretação deste material.
O Capítulo III é dedicado à cosmovisão andina. Durante o levantamento
dos

dados

encontramos

uma

grande

quantidade

de

representações

iconográficas que nos mostravam músicos pertencentes a outras esferas de
atuação: mundos paralelos ao terreno, existentes na cosmovisão. Esses dados
contribuíram muito por elucidarem a simbologia da antara e o papel dos músicos
na sua manifestação humana.2 O estudo da cosmovisão e da religiosidade é
fundamental para investigadores que trabalhem com qualquer temática dentro
da Arqueologia Pré-Colombiana, visto que os mundos paralelos ao terreno
permeiam

a

materialidade

também

na

forma

dos

artefatos

ou

das

representações iconográficas e, por essa razão, podem esclarecer muito sobre
os eventos ocorridos entre os humanos que partilhavam de tal cosmovisão.
O Capítulo IV, intitulado Entre os Homens e os Deuses, apresenta a
análise e interpretação dos músicos relacionados aos planos superiores

2

Trabalhamos com diversas categorias de antaristas humanos e sobrenaturais, dentre estas se
destacam o Senhor das Antaras Nasca, os antaristas representados nas narrativas das Danças
no Inframundo Mochica, os Oficiantes Mochica, entre outros que serão abordados ao longo
deste trabalho.
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(acima) da existência de acordo com a cosmovisão. Esses são músicos
inspirados pelas divindades criadoras ou que assumem o papel de divindades.
O Capítulo V, intitulado Entre os Homens e o Inframundo, é dedicado à
análise e interpretação dos músicos relacionados aos planos inferiores (abaixo)
da existência, novamente de acordo com a cosmovisão andina. Esses são
músicos que habitam ou visitam o mundo onde vivem os ancestrais e os
desencarnados.
As conclusões, por fim, são hipóteses ou novas perguntas que merecem
uma investigação aprofundada em trabalhos futuros.
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CAPÍTULO I

MÚSICA E ARQUEOLOGIA

In its broadest sense, music archaeology is the
study of the phenomenon of past musical behaviours and
sound. This cross-disciplinary discipline comprises a
series of approaches, including archaeological and
musicological perspectives. The basis of research is
music-related material finds, such as excavated and
otherwise conserved sound artefacts (or ancient tools for
sound and music production), as well as depictions of
instrumentalists, singers, and dancers showing musical
instruments

and

performance

postures,

sometimes

including views of the original settings (Both, 2009: 1).

Etnoarqueomusicologia Andina: uma área em formação

Etnoarqueomusicologia Andina é a denominação conferida por Olsen
(2002: 8) à especialização que trata do estudo musicológico, da análise dos
hábitos musicais e seu suporte mental e ideológico nos Andes, bem como das
relações que a sociedade andina guarda com a produção sonora no presente e
no passado pré-hispânico e colonial (Olsen: 2002). Este campo de conhecimento
poucas vezes tem sido obsequiado com estudos teórico-metodológicos e
interpretativos que intentem trabalhar com a diversidade das fontes de forma
sistemática. São poucos os especialistas na área, ainda nascente, alguns dos
quais serão citados nesta dissertação e, geralmente, com formação em
Musicologia.
A base metodológica criada por Olsen, a partir do estudo dos
instrumentos musicais arqueológicos dos Andes3, parte de pressupostos que
acreditamos fundamentais à organização deste tipo de estudo, dela procedendo
nossa principal linha de trabalho. Olsen propõe que a música pré-colombiana

3

A metodologia referida consta em sua publicação mais recente, Music of Eldorado (2002).
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deve sempre ser analisada de acordo com quatro âmbitos disciplinares
principais, que se relacionam constantemente: História, Arqueologia, História da
Arte (que inclui os estudos iconográficos) e Etnologia. Para o autor, todas estas
disciplinas são passos a serem seguidos para que se construa o conhecimento
sobre a música das sociedades do passado (Olsen, 2002: 23).
Em realidade, vários especialistas das áreas citadas defendem formas de
abordagem análogas a esta, a partir da classificação específica das fontes
segundo cada especialização, como explica Both:
Um modelo metodológico de pesquisa para os estudos de arqueologia
musical se torna aplicável universalmente se todas as fontes existentes e processos
analíticos importantes estão igualmente integrados. Este princípio se expressa no
modelo geral (Figura 1) e pode ser usado como um kit de contrução para a
pesquisa individual em escala global. O modelo é composto por dois círculos
concêntricos agrupados sobre um objetivo geral, incluindo todos os componentes
que podem ser tema de pesquisas individuais. O círculo externo combina os quarto
grupos principais de fontes da arqueologia da música (artefatos sonoros,
representações musicais, fontes escritas sobre música, tradições musicais vivas), e
o círculo interno as principais disciplinas das quais os processos analíticos de
pesquisa geralmente derivam (acústica, organologia, arqueologia, iconologia
musical, etnomusicologia, etnohistória e filologia).
Os resultados mais abrangentes só podem ser obtidos quando se
apresenta informação substancial para cada grupo (...). Isso significa que o
sucesso nos estudos em arqueologia musical depende enormemente das
fontes disponíveis e suas mútuas complementaridades (Both, 2009: 3).4


4

A methodological model of research for music archaeological studies becomes universally applicable
if all existing sources and analytical processes of importance are equally integrated. This principle is
expressed in a general model (figure 1), and can be used as a construction set for individual research
worldwide. The model is composed of two concentric circles grouped around the general objective,
including all components that can be the subject of individual research. The exterior circle combines
the four principle source groups of music archaeology (sound artefacts, music depictions, written
sources on music, living music traditions), and the interior circle the main disciplines from which the
analytical processes of research usually derive (acoustics, organology, archaeology, music iconology,
ethnomusicology, ethnohistory, and philology).
The most comprehensive results can only be obtained when substantial information for each source
group is present (Olsen 1990:176). This means that success in music archaeological studies
depends largely on the particular source material and its mutual complementarities (Both, 2009: 3).
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Fig 1. Modelo geral de Both (2009: 4) para a pesquisa em arqueologia musical.

Citando Dahlhaus e Pelinski, Gudemos traduz um dos pontos chave que
caracterizam esta interdisciplinaridade:
Os ideais de uma disciplina não se podem compreender nem realizar
com certo rigor e profundidade sem tomar em conta os métodos de trabalho e
os resultados das outras (Dahlhaus apud Pelinski, 2000: 11 apud Gudemos,
2009: 120).5
E continua: A arqueomusicologia ou musicoarqueologia ou música
arqueológica, como uns e outros a denominam6, é por definição uma área de
investigação interdisciplinar aplicada ao estudo das manifestações musicais de
antigas culturas. O material arqueológico que se expõe à análise não inclui só
instrumentos musicais, objetos e sistemas sonoros e representações

5

Los ideales de una disciplina no pueden comprenderse ni realizarse con cierto rigor y
profundidad sin tomar en cuenta los métodos de trabajo y los resultados de las otras (Dahlhaus
apud Gudemos, 2009: 120).

6

Os especialistas na nova disciplina ainda tentam buscar um termo universal para designá-la, que
englobe a interdisciplinaridade própria da temática. Both tem um olhar crítico ao termo arqueologia da
música, partindo da reflexão semântica sobre o termo: Ainda que seja o termo mais frequentemente
utilizado, “arqueologia da música” como aplicado à disciplina no início dos anos 1980 pode ser
enganoso. Primeiro, não se pode sempre assumir que um conceito particular de “música” existia,
especialmente para as sociedades que não produziam fontes escritas (Both, 2009: 2).
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iconográficas dos mesmos ou coreografias dançadas; senão tudo aquilo que
brinde informação acerca de tais manifestações (...). Por certo, somos
conscientes das limitações operacionais que se apresentam à área. Com
efeito, jamais teremos a oportunidade de registrar o instante em que as
manifestações musicais tiveram lugar, nem contamos com a informação de
quem as produziu (...) mas isso não significa que não tenhamos acesso ao
conhecimento daquelas realidades musicais (Gudemos, ibid).7
Ou seja, as dificuldades não conformam, necessariamente, um
impedimento ao estudo da música pré-colombiana, seja em seus aspectos
musicológicos, seja em seus aspectos sociais (a intenção é, aliás, sempre de
unir ambas as abordagens). É claro que, como aponta Gudemos (ibid.), a área
ainda requer discussões metodológicas e fundamentalmente teóricas, apesar
das importantes contribuições realizadas até agora.8 Mas as contribuições
teórico-metodológicas feitas até o momento levam em consideração a
diversidade e complexidade das fontes e o diálogo com as disciplinas afins, o
que certamente torna o trabalho menos dificultoso e menos limitado.


Estado da Arte

Os estudos em Etnoarqueomusicologia Andina focam especialmente os
instrumentos musicais arqueológicos. São inexistentes – ou muito raros –
estudos como o nosso, que analisam somente a iconografia da música
presente na cerâmica arqueológica proveniente de contextos rituais, com vistas
a compreender a música nos Andes sob um viés puramente social.9

7

La arqueomusicología, o musicoarqueología o música arqueológica o música-arqueología, como
unos y otros la denominan, es por definición un área de investigación interdisciplinaria aplicada al
estudio de las manifestaciones musicales de antiguas culturas. El material arqueológico que se
expone al análisis no incluye solo instrumentos musicales, objetos y sistemas sonoros y
representaciones iconográficas de los mismos o de coreografias danzadas; sino todo aquello que
brinde información acerca de tales manifestaciones (...). Por cierto, somos conscientes de las
limitaciones operativas que en el área se presentan. En efecto, jamás tendremos la oportunidad de
registrar el instante en el que las manifestaciones musicales tuvieron lugar, ni contamos con la
información de quienes las produjeron (...) pero eso no significa que no tengamos acceso al
conocimiento de aquellas realidades musicales (Gudemos, 2009: 120)

8

(...) para el Área Andina, requiere aún discusiones metodológicas y fundamentalmente teóricas,
pese a los importantes aportes realizados hasta ahora (Gudemos, 2009: 120).
9

Em outras áreas da Arqueomusicologia, como no caso do Mediterrâneo e Ásia, este tipo de
abordagem tem sido empreendido com sucesso, como pudemos constatar no último Congresso do
Grupo de Estudos para a Arqueologia da Música, pertencente ao ICTM (Conselho internacional para
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Na França, o casal D’Harcourt foi o primeiro a documentar a música
andina com base em estudos etnográficos nos anos 20 e 30 do século XX e a
fazer comparações com a música pré-hispânica, tendo registrado tudo em um
volume clássico de nome La musique des Incas et ses survivances (1926).
Um dos precursores da área no Peru foi César Bolaños, musicólogo
peruano. Seu estudo publicado em 1988 sobre as antaras Nasca, especialmente
as da coleção do MNAAHP, foi de fundamental importância para a compreensão
desses instrumentos e suas características sonoras. Sua publicação mais
recente é Origen de la música en los Andes (2007), na qual faz um apanhado
geral dos instrumentos musicais arqueológicos andinos, dividindo-os por
regiões, desde a Colômbia até o sul do Chile, discutindo também influências
musicais de determinadas regiões sobre outras.
Os trabalhos de Robert Stevenson (1959) e Bolaños foram importantes
também pela inovação que representaram ao discutir uma série de temas
sociais e religiosos em torno dos instrumentos, delineando esta interdisciplinaridade que hoje tanto caracteriza a área.
Em 1985, o trabalho de conclusão de curso de Graduação em
Arqueologia de Anna Hoyle na Universidade Nacional de Trujillo (Peru) se tornou
bastante conhecido e respeitado entre os estudiosos do tema. Em uma época
em que não havia tantos estudos sobre o tema, a autora, então estudante de
Arqueologia, dedicou seu volume ao Patrimônio Musical da Cultura Mochica,
tratando de temas como a organologia musical no norte do Peru, a presença de
instrumentos musicais na iconografia Mochica e a tecnologia dos próprios
instrumentos musicais arqueológicos, traçando constantes relações entre os
hábitos musicais dos Mochica e seus antecessores do período em que floresceu
Chavín de Huantar (Formativo, na terminologia que utilizaremos), bem como das
culturas que conviveram com os Mochica no início do período Intermediário
Inicial, tais como Virú, Vicus e Salinar.
Anna Gruszczynska é, até hoje, um dos nomes mais ativos da área. Em
sua principal obra, El Poder del Sonido (1995), analisou fontes coloniais na
busca de respostas sobre a música inca; em suas palavras, o sistema de
organização do repertório musical (Gruszczynska, 1995: 14) em Cusco, e sua

a Música Tradicional), realizado em setembro de 2011 em Valladolid, na Espanha, que abordou as
relações entre música e ritual no passado e no presente.
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relação com os rituais, sempre em uma perspectiva interdisciplinar, abarcando
dados etnográficos, arqueológicos e históricos. Anna trabalhou no Projeto
Arqueológico Cahuachi, estudando cuidadosamente as antaras encontradas no
centro cerimonial Nasca, e seus muitos artigos publicados versam sobre as
relações entre música e cosmovisão nos Andes.
Max Peter Baumann, etnomusicólogo especializado na cosmovisão e
nos instrumentos musicais aymaras, organizou em 1996 um volume com
comunicações de especialistas, denominado Cosmologia y Música en los
Andes, trabalho publicado na Alemanha que contribuiu excepcionalmente para
a compreensão do papel da música na mentalidade andina, especialmente no
altiplano do Lago Titicaca.
O altiplano do Titicaca também tem sido palco dos estudos de Xavier
Bellenger desde os anos 70 do século XX. Seu trabalho mais recente, El
Espacio Musical Andino (2007), é um notável exemplo da conjugação entre
estudos musicológicos e cosmológicos, além de uma importante contribuição
etnográfica.
A riqueza de dados musicológicos na região também inspirou o estudo
de Americo Valencia Chacón (publicado em 1989) sobre os conjuntos de
antaras (sikuris) no altiplano, um dos mais completos até hoje.
Dale Olsen, uma de nossas maiores referências, trabalhou ao longo de
anos com a Arqueomuscologia no Peru e na Colômbia, além de se destacar
pela pesquisa etnomusicológica importante entre os Warao da Venezuela.
Olsen (2002) traçou as linhas mestras da Etnoarqueomusicologia, as quais
seguimos neste trabalho.
Julio Mendívil investigou as flautas de crânio de veado e sua utilização
no período Inca, mais especificamente no Chinchaysuyo. Seu trabalho
(publicado em 2009), construído também sob uma ótica interdisciplinar, baseiase em uma substanciosa formulação teórica e um conhecimento intenso da
cosmovisão, tendo contribuído, nesta perspectiva, ao debate epistemológico
sobre a Etnoarqueomusicologia Andina além, é claro, das contribuições
particulares no que se refere ao seu tema.
Adje Both tem feito um importante trabalho com música e cosmovisão na
Mesoamérica, além de ter contribuído com questões teórico-metodológicas
para a área nos últimos anos.
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Mónica Gudemos tem um trabalho marcado por uma grande
interdisciplinaridade, analisando a música incaica sob várias perspectivas
(organológica, tecnológica, musicológica, cosmológica) e apresentando uma
constante busca teórica que se reflete na apresentação do Dossier de
Arqueomusicologia Andina que organizou recentemente, publicado na Revista
Española de Antropología Americana (2009). Publicou também um catálogo
chamado Canto, Danza y Libación en los Andes (2004) no qual analisa a
iconografia de queros incas e alguns outros artefatos com representações de
atividades musicais.
Atualmente, alguns trabalhos têm buscado reconstruir possibilidades de
combinação das notas tocadas nos instrumentos pré-colombianos. Um estudo
que tem alcançado resultados surpreendentes neste sentido é o Proyecto
Wayllakepa, que vem sendo executado pela Escuela Nacional Superior de
Folklore José Maria Arguedas (Lima), e até 2008 associado ao Museo Nacional
de Arqueología, Antropología y Historia del Perú, dirigido pelo musicólogo
Carlos Mansilla. Por meio de um método que utiliza os sons das antaras Nasca
e um programa de computador, os pesquisadores praticamente reconstroem
possíveis sequências de sons pré-colombianos. Inicialmente, as flautas
arqueológicas são fichadas com suas características físicas, datação e
contexto de achado, quando disponível. São gravados em um pequeno estúdio
todos os sons possíveis para cada flauta. Por meio do programa de
computador, é analisada a recorrência de determinado som no conjunto de
flautas analisadas, com base na escala ocidental. Assim, é possível catalogar
as notas existentes em cada flauta e suas possíveis combinações.
Em 2007 foi publicado um volume especial da Revista de Folclore da
Universidade Nacional Mayor de San Marcos, em Lima, dedicado aos sikuris
(atuais grupos de antaristas do altiplano do lago Titicaca), com contribuições de
Cesar Bolaños, Raúl Romero e outros nomes importantes mostrando que a
temática tem sido mais e mais explorada ao longo dos últimos anos.

Nossa perspectiva

À diferença do historiador musical, o arqueomusicólogo encontrará suas
partituras tanto na iconografia, na concepção sonora que acompanha a
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performance das tradições contemporâneas ou, mais ainda, deverá aprender a
tratar e interpretar estas como tais (Mendívil, 2009: 15).10
Mendívil não poderia ter expressado melhor a grande crise que consome
o arqueomusicólogo no momento de transformar tantos dados em um novo
conhecimento sobre a música do passado. Evidências arqueológicas,
etnográficas, históricas, estudos antropológicos, acústicos, tecnológicos... a
infinidade de dados (ou partituras) disponíveis a um arqueomusicólogo não
necessariamente exigem que ele seja um ser superdotado, especializado na
teoria e método de todas essas áreas. É preciso, antes, saber indagar. É sua
pergunta que definirá o perfil de seus dados e, então, sua abordagem teóricometodológica. As partituras mais importantes para o arqueomusicólogo são
aquelas que respondem à sua pergunta.
Nossa pergunta está focada especificamente sobre o músico, sua
posição social e sua função político-religiosa. Obviamente, o conhecimento
sobre o músico não está desvinculado do conhecimento sobre a música e os
intrumentos sonoros, seja em seus aspectos organológicos ou cosmológicos.
Se alguns especialistas como Lund e Hickmann são céticos frente à
possibilidade de uma arqueomusicologia interpretativa capaz de relacionar o
fazer musical com outras esferas da vida (Mendívil, 2009: 33),11 outros como
Olsen, Mendívil e Both, talvez por trabalharem com a América Pré-Colombiana,
não parecem partilhar dessa “máxima”. Seus trabalhos têm sempre relacionado
o som a questões sociais, religiosas e cosmológicas. Nosso trabalho surgiu a
partir da convicção sobre a possibilidade dessas relações e busca analisar,
constantemente, a integração entre os músicos e seu entorno político,
cosmológico, religioso e social. Num primeiro momento isto pode parecer muito
ambicioso, mas, como defendem os autores citados anteriormente, não há
como isolar apenas um aspecto da música no passado e estudá-lo sem levar
em conta o contexto histórico e social.
Em seu artigo Towards a musical Atlas of Peru (1986), Olsen criou uma
árvore de classificação musical com todas as principais lacunas acerca da História

10

A diferencia del historiador musical, el arqueomusicólogo encontrará sus partituras tanto en la iconografia em la concepción sonora que acompaña a la performance de las tradiciones contemporâneas
o, mas aún, deberá aprender a tratar e interpretar éstas como tales (Mendívil, 2009: 15).

11

Hickmann se muestra escéptica frente a las posibilidades de una arqueomusicología interpretativa
capaz de relacionar el quehacer musical con otras esferas de la vida (Mendívil, 2009: 33).
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da música no Peru, desde o período Pré-Hispânico até a contemporaneidade. O
nível quatro se refere exatamente à nossa pergunta:
O nível quatro no esquema da árvore de classificação musical é a
Organização Social e o Músico. Dentro desta ampla categoria podem ser
alocados todos os dados sobre o(s) fazedor(es) da tradição musical, incluindo
informação sobre clã, linhagem, parentesco, casta, classe, gênero, idade, saúde
etc. No caso de múltiplos fazedores de música, como duetos e outros grupos, a
multi-dimensionalidade do continuum pode expressar a situação precisa (Olsen,
1986: 400).12
Segundo as abordagens aqui consideradas, cremos que o que fazemos
neste trabalho se insere na Etnoarqueomusicologia, mesmo que não estejamos
trabalhando diretamente com questões acústicas ou organológicas.
A partir de nossas perguntas e do perfil dos nossos dados, traçamos
nossa abordagem e metodologia. A abordagem se caracteriza pela
interdisciplinaridade. As representações de antaristas em cerâmica formam o
corpo de dados, porém dados de escavação de antaras e dados etnohistóricos
são usados para tecer relações com o que encontramos nas imagens,
buscando uma intepretação baseada na cosmovisão e nas estruturas de poder
pollítico-religioso Mochica e Nasca. Com isso, buscamos compreender o
músico dentro de seu sistema sócio-cultural.
Compreender os preceitos que regiam a prática do som humanamente (e
socialmente) organizado (Blacking, 1973), que estabeleciam as normas do papel
social dos músicos nos Andes pré-colombianos, é tocar em um ponto essencial da
estrutura social pré-colombiana. Segundo Mendívil, reminiscências desta
disposição encontram-se presentes na atualidade visto que perduram tradições
das quais os grupos aqui abordados podem ter partilhado no passado: o que
sabemos da música dos povos americanos antigos [é] que esta segue
alimentando de alguma maneira a música atual das populações indígenas e
mestiças em muitos lugares do continente e que deixou mais pistas do que as que


12

Level four of the music tree classification scheme is Social Organization and the Musician.
Within this broad category can be placed all data about the maker(s) of the musical tradition,
including information about clan, lineage, kinship, caste, class, gender, age, health, and so on. In
the case of multiple music makers, such as duets and other ensembles, the multi-dimensionality
of the continuum can express the precise situation (Olsen, 1986: 400).
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se encontram registradas na literatura especializada, ainda que nem sempre
contemos com evidências “materiais” para demonstrá-lo (Mendívil, 2002: 15).13
Acreditamos que o estudo dos instrumentos musicais e de seus
tocadores segundo suas representações na cerâmica arqueológica tenham não
só relação com outros aspectos das formas de organização material e mental
destas sociedades, mas potencial para nos esclarecer sobre uma infinidade de
outras esferas da vida, tais como o crescimento dos alimentos, o calendário, a
ontologia, o poder político e religioso, as batalhas rituais etc.


13

Que sabemos sobre la música de los pueblos americanos antiguos? Sabemos que ésta
sigue alimentando de alguna manera la música actual de las poblaciones indígenas y mestizas
em muchas partes del continente, y que há dejado más huellas de las que se hallan registradas
em la literatura especializada, aunque no contemos siempre com pruebas “materiales” para
demostrarlo (Mendivil, 2009: 15).
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ORIGENS E SIMBOLOGIA DA ANTARA NOS ANDES

Organologia

A flauta de pã, denominada antara nos estudos de Etnoarqueomusicologia Andina, se insere organologicamente no grupo dos instrumentos
aerófonos, categoria criada por Sachs & Hornbostel (1992) que abrange todos
os instrumentos de sopro e vento. Esse instrumento se caracteriza pela união
de diversas flautas individuais. Podem ocorrer múltiplas variações que,
eventualmente, interferem na denominação da antara em diferentes regiões
andinas: siku no altiplano do lago Titicaca, zampoña nas áreas urbanas do
Peru, Bolívia, Argentina e Chile, rondador no Equador etc.
Na definição de Olsen (2002: 20), a flauta de pã é um instrumento de
múltiplos tubos (com extremidades distais fechadas, unidas em formato de
balsa, sem canal de insuflação (as extremidades proximais são abertas, sem
entalhes), é um instrumento que soa pelas extremidades sem furos de
digitação, similar às atuais antara, rondador ou siku (constituído de duas
metades) andinas e suas variantes.14
A flauta de pã pode apresentar apenas uma fila de componentes – o que
se chama geralmente de antara e siku – ou duas filas, uma principal e uma
com ressonadores. Existem diversos tipos de zampoñas, ayarachis e
rondadores que podem ter uma ou duas fileiras (Cavour, 2005: 254-55). É
importante notar que não há vestígio de flautas de pã com ressonadores no
Intermediário Inicial. Os dados arqueológicos e iconográficos nos mostram que
os Mochica e Nasca usavam exclusivamente antaras de fila única. Os
ressonadores começam a surgir no século X, na Costa Central do Peru, entre
os Chincha, Chancay e Pachacamac, e na serra entre os habitantes do
altiplano do lago Titicaca (Bolaños, 1988: 42).
Apesar da variedade de flautas de Pã nos Andes, com diferentes escalas
musicais, feitas em diversos materiais e tamanhos, usaremos o termo antara

14

A multiple-tube (closed distal ends, joined together in a raft shape), ductless (open proximal
ends only, no notches), edge-sounding instrument without fingerholes, similar to the present
Andean antara, rondador or siku (consisting of two halves) and their variants (Olsen, 2002: 20).
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como denominação para todas as flautas de múltiplos tubos encontradas em
nossos dados. Em razão da carência de estudos mais aprofundados sobre os
diversos tipos de antaras no passado andino pré-colombiano, justificada pela
falta de evidências suficientes, há a impossibilidade de um reconhecimento exato
de cada variedade na iconografia.

Origens

Segundo César Bolaños, musicólogo peruano, a antara tem maior
ocorrência na América do Sul – e na região andina especificamente, se
comparada à Mesoamérica ou outras regiões, na América do Norte. A razão
para esta significativa presença do instrumento na porção meridional do
continente não está explicada. Os instrumentos aerófonos andinos remontam
ao período Arcaico. Os exemplares mais antigos conhecidos datam de cinco a
sete mil anos antes do presente e foram encontrados na Costa Central do Peru
(Bolaños, 2007: 56). Segundo Carlos Mansilla (comunicação pessoal), foram
encontradas antaras de cana em Caral, datadas de aproximadamente 4500
anos antes do presente. Mansilla se encarregou de fazer o estudo acústico de
suas réplicas e percebeu que havia a complementaridade de escalas já
naquele período.
A antara passou por diversos processos de transformação e adaptação
às diferentes necessidades musicais de cada período e sociedade e, ainda de
acordo com Bolaños, foi no período Intermediário inicial (correspondente à
nossa pesquisa) que se forjaram as particularidades musicais de cada região:
para a música é importante o período dos desenvolvimentos regionais, porque
cada região estabelece seu estilo e suas técnicas para confeccionar seus
instrumentos. Por outro lado, este período baseia seu desenvolvimento e
tecnologia organológica na cerâmica (Bolaños, s/d: 31-32).15


15

Para la música es importante el período de los desarollos regionales, porque cada región
establece su estilo y sus técnicas para confeccionar sus instrumentos. Por otra parte, este
período basa su desarollo y tecnologia organológica en la cerámica (Bolaños, s/d: 31-32).
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Fig. 2. Antara em W e antaras
a
complementares dela resultantes (Bolaño
os, 2007: 16).

ece dois modelos básicos de antara andina
a
que se
Bolaños estabele
modificaram. O primeiro
o seria o modelo em escada simples, fe
eito em cana e
para ser tocado individua
almente, sem seus complementos. O ou
utro tipo seria o
de escada convergente tipo W (Fig. 2), modelo comum no Perííodo Formativo
(300 a.C.), que teria exxistido desde o século VI a.C. e muito encontrado na
iconografia das culturas do extremo norte do Peru (Piura) e Equ
uador. Bolaños
acredita que foi o modelo
m
em W que gerou os paress de antaras
complementares ao passsar por um processo de divisão que teria originado
duas antaras compleme
entares à oitava16 em aproximadamente 100 d.C. Este
processo teria ocorrido no
n sul peruano, levando à criação das antaras em pares
com escala heptáfona separada
s
(vide nota 17), como as interp
pretadas pelos
grupos de sikuri atuais177. No norte andino, desde Cajamarca até
é a Colômbia, o
 
16

As antaras complementare
es à oitava são conjuntos compostos de duas ou
o mais flautas de
forma que uma sempre corre
esponde exatamente à mesma seqüência intervválica da primeira,
mas uma oitava acima, ou sejja, à metade desta seqüência. Já as antaras com
mplementares com
escala heptáfona separada corrspondem a um conjunto, geralmente um par,
p
no qual cada
flauta possui uma parte da se
equência interválica, ou seja, as notas não são id
dênticas, como no
caso das complementares à oitava,
o
mas sim se complementam formando um todo, uma escala
completa. É o segundo tipo que atribuímos à prática altiplânica do Ira-Arka.
17

Os sikuris são grupos com
munitários de antaristas no atual altiplano do Lag
go Titicaca. Esta é
uma antiga tradição que reúne os músicos mais novos e mais velhos dos ayllu
us.
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modelo em W teria se modificado, após a conquista espanhola, para um tipo de
antara com tubos grandes e pequenos intercalados (ver quadro, Fig. 3)
conhecida normalmente como rondador. 18

Fig. 3. Quadro com a localização de antaras andinas em escada convergente por
regiões e períodos (Bolaños, 1988:18).

As antaras eram manufaturadas, desde o período Formativo, com a
técnica de Slip Casting, que permite uma produção massiva por meio do uso
de moldes.
Na Costa Sul do Peru os dados arqueológicos e iconográficos mostram
que, a partir do Formativo (Paracas), e especialmente durante todo o período
Nasca, houve preferência pelo uso da cerâmica na construção das flautas.
Alguns de nossos dados iconográficos evidenciam a utilização de antaras de
cana entre os Nasca, porém a cerâmica prevalecia. Há uma grande quantidade
de antaras Paracas e Nasca arqueológicas em museus e coleções. Em

18

Até hoje os rondadores são muito utilizados no folclore norte-andino, especialmente nos
sanjuanitos, estilo musical atribuído ao Equador, mas também tocado no sul da Colômbia e
norte do Peru.
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escavações arqueológicas poucas foram identificadas; discorreremos sobre os
dados de escavação de antaras ao longo da Dissertação.
A maioria dos pesquisadores considera Nasca e Paracas como diferentes
fases de um mesmo povo ou etnia e não enxergam na evidência arqueológica
uma ruptura radical que evidencie duas sociedades ou grupos étnicos distintos
(Proulx, 2006: 14). De acordo com Bolaños (s/d.: 26), percebe-se que as antaras
desses dois períodos apresentam características muito semelhantes: deduzo
que as confeccionaram (as flautas) um mesmo povo (op. cit.).
Nasca continua o desenvolvimento dos modelos instrumentais dos
ocucaje e paracas. Seus instrumentos demonstram que pertenceram a um
mesmo conjunto socio-cultural que teve etapas de desenvolvimento social e
técnico em lugares diferentes (Ocucaje e Paracas), onde Nasca é um
importante passo em conhecimentos de acústica e, seguramente, no
desenvolvimento da música (Bolaños, s/d: 26).19
A morfologia das antaras desta região só passou por um profundo
processo de mudança com o fim do Intermediário Inicial e o início do Horizonte
Médio (Huari). Isto não significa que algumas diferenças não existissem entre
as flautas Paracas e Nasca, já que transformações graduais ocorreram nos
instrumentos durante este período de aproximadamente mil anos (Fig. 4). As
antaras Nasca, por exemplo, diferem das Paracas na medida em que são mais
cuneiformes e têm tubos cilíndricos (Bolaños, 1988: 37). Aparentemente as
antaras Paracas se originaram na própria região compreendida entre Nasca e a
Tablada de Lurín. Nas palavras de Bolaños (1988: 39), é impossível
estabelecer relações tecnológicas (das antaras Paracas) com a cerâmica
organológica chavinense.


19

Nazca continúa el desarollo de los modelos instrumentales de los ocucaje y paracas. Sus
instrumentos demuestran que pertenecieron a un mismo conjunto socio-cultural que tuvo etapas de
desarollo social y técnico en lugares diferentes (Ocucaje y Paracas), donde Nazca es un importante
paso en conocimientos de acústica y, seguramente, en el desarollo de la música. (Bolaños, s/d: 26).
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Fig. 4. Mudanças morfológicas nas antaras da Costa Sul, do período Paracas ao
período Nasca: a) Paracas Cavernas (sítio Cabeza Larga - MNAAHP); b) Paracas
20
Cavernas (sítio Wary Kayan - MASM ); c) Paracas tardio (MASM); d) Paracas Nasca inicial (MASM); e) Nasca Clássico (MNAAHP) (Bolaños, 2007: 107).

Os Nasca alcançaram um alto nível de sofisticação na construção das
antaras. Conforme Hoyle (1985: 74), enquanto no Intermediário Inicial da Costa
Sul os Nasca teriam aperfeiçoado as antaras até que elas chegassem a produzir
14 tons, no norte, os Mochica não teriam alcançado tamanha gama sonora.
(...) também temos comprovado que as antaras modelo Nasca foram
construídas para ser executadas em conjunto de três ou mais instrumentos. De
algumas procedentes de escavações arqueológicas se deduz que pertencem a
conjuntos complementares à oitava. Nestes conjuntos, as antaras que têm
maior longitude superam em quantidade as menores. É possível também que a
estes grupos instrumentais se agregaram outras antaras con as quais
estruturaram um sistema complexo quanto ao harmônico e ao melódico, ainda
que sobre isto existam apenas suposições (Bolaños, s/d: 29).21
Segundo Ana Hoyle (1985: 23), a evidência mais antiga de antaras na
Costa Norte peruana remontaria ao início do Período Formativo. Figurinhas de

20

Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

21

(...) también hemos comprobado que las antaras modelo nazca fueron construídas para ser
ejecutadas en conjunto de tres o más instrumentos. De algunas precedentes de excavaciones
arqueológicas se deduce que pertenecen a conjuntos complementários a la octava. En estes
conjuntos las antaras que tienen mayor longitud sobrepasan en cantidad a las más pequeñas.
Es posible también que a estos grupos instrumentales agregaron otras antaras con las que
estructuraron un sistema complejo en lo armónico y melódico, aunque acerca de esto caben
aún solo suposiciones (Bolaños, s/d: 29).
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cerâmica com a representação de antaras teriam sido supostamente
encontradas no Vale de Jequetepeque e atribuídas à cultura Salinar. Hoyle, no
entanto, não aponta a fonte desta informação em sua tese, publicada na
década de 80 do século XX. Apesar de seu trabalho ainda constituir referência
fundamental com relação à organologia musical na Costa Norte do Peru, se
encontra suplantado em muitos aspectos. Hoyle também menciona fragmentos
de antaras de cerâmica que foram encontrados em 1975 por West em Puerto
Morín, Vale do Virú, aparentemente pertencentes ao início do Intermediário
Inicial. Como todos os dados de escavação relatados na tese de Hoyle, este
também se encontra incompleto e pobremente referenciado.
As flautas longitudinais em jogo (antaras) surgem na Costa Norte a partir
do Formativo Superior, tendo sido encontradas em Chicama, Virú e Moche em
épocas correspondentes a Salinar (...) (ibid).22 Dawson já havia mencionado
que as antaras produzidas com tecnologia slip casting começaram a aparecer
em sítios arqueológicos da Costa Norte no final do Formativo (Dawson, 1964:
107 apud Hoyle ibid). De acordo com Hoyle, Dawson acreditava que as antaras
teriam sido “inventadas” na Costa Sul, durante o início do Intermediário Inicial:
Não temos capacidade para interpretar o fenômeno da súbita aparição (sic) das
flautas longitudinais em jogo (antaras) feitas em argila na Costa Norte; e não
temos evidência que suporte a afirmação de que talvez (sic) se trate de um
instrumento e técnica manufatureira diferentes aos Andes Centrais mediante o
comércio e intercâmbio de produtos. Pelo contrário Dawson (1964) sustenta
que a invenção e produção deste tipo de instrumento se dê na Costa Sul a
partir de Paracas fase 9, onde ele encontrou os moldes e observou o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos entrada já a cultura
Nasca (sic); como queira (sic), o certo é, que em diferentes pontos do território
andino peruano e contemporaneamente, se produziram flautas de cerâmica e
usou-se a mesma técnica para sua elaboração caracterizando este período


22

Las flautas longitudinales en juego (antaras) hacen su aparición en la costa Norte a partir del
Formativo Superior habiéndoseles encontrado en Chicama, Virú y Moche en épocas correspondentes
a Salinar (...) (Hoyle, 1985: 23).
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(Formativo) quanto ao tipo de produção organológica musical (Hoyle, 1985: 75,
o grifo é meu).23
Para Hoyle, os instrumentos musicais empregados pelos Mochica nas
práticas rituais eram, em grande parte, herança cultural de outros povos da
Costa Norte, especialmente Cupisnique e Salinar. Neste sentido, a autora
conta com uma forte influência de Rafael Larco que acreditava que os Mochica
eram filhos diretos, ou simplesmente a unificação na forma de um Estado, das
culturas supracitadas. Em sua argumentação, os mesmos instrumentos
musicais utilizados ritualisticamente entre os povos de influência Chavín foram
incorporados à parafernália ritual dos povos da Costa Norte (Cupisnique e
Salinar), influenciando as culturas do início do Intermediário Inicial, como Virú,
e tendo sido finalmente absorvidos pelos Mochica (Hoyle, 1985: 31). É bastante
claro que a antara não surgiu no âmbito Mochica ou Nasca. Os dados de
antaras anteriores, tanto na Costa Norte quanto na Costa Sul, corroboram a
hipótese de que esta flauta foi apenas incorporada por essas culturas
arqueológicas. Certamente, devem ter existido razões ritualísticas/religiosas
para esta incorporação.
Segundo Hoyle (1985: 85), as antaras da cultura Virú, também
cronologicamente pertencente ao Intermediário Inicial na Costa Norte,
possuíam características muito próprias como amarras e um número de tubos
limitado entre quatro e cinco, em posição escalonada. A autora afirma que as
antaras Virú eram utilizadas individualmente, porém novamente não fornece
detalhamento de onde extraiu tal informação. As evidências iconográficas
apontam para um uso senão coletivo, ao menos em dupla, na cultura Mochica.
Acreditamos que em Virú também podem ter sido utilizadas as antaras em
pares.


23

No estamos en capacidad para interpretar el fenómeno de la súbita aparición de las flautas
longitudinales en juego (antaras) hechas en arcillas en la costa Norte; y no tenemos evidencia
que soporte la afirmación de que tal vez se trate de un instrumento y técnica alfarera diferidos a
los Andes Centrales mediante el comercio e intercambio de productos. Por el contrario Dawson
(1964) sostiene que la inventiva y producción de este tipo de instrumento se dio en la costa Sur
a partir de Paracas fase 9, en donde él encontró los moldes y observó el desarrollo y
perfeccionamiento de los instrumentos aún entrada ya la cultura Nazca; como quiera, lo cierto
es, que en diferentes puntos del território andino peruano y coetáneamente, se produjeron
flautas de cerâmica y se uso la misma técnica para su elaboración caracterizando este período
en cuanto al tipo de producción organológica musical se refiere (Hoyle, 1985: 75).
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Após o final do período Intermediário Inicial, a antara manteve-se como
um instrumento musical recorrente nas culturas centro-andinas. Sabe-se que
no Horizonte Médio, na serra, elas foram manufaturadas principalmente em
cana. Na Costa Norte, é difícil saber se os Chimús perpetuaram a tradição
Mochica de tocar a antara em pares, pois foram encontradas representações
iconográficas pós-Mochica na Costa Norte com duplas de antaristas. É
possível, porém, que sejam de influência Huari. O certo é que todos os povos
da Costa Norte mantiveram a antara em sua parafernália musical. Na Costa Sul
e central, após o Horizonte Médio, elas passam a ser produzidas em cana.
As antaras foram utilizadas em toda a região andina até o período Inca
e, apesar do esforço dos extirpadores de idolatrias em eliminarem este e outros
instrumentos considerados heréticos, elas persistiram e foram incorporadas à
música folclórica e autóctone, sendo empregadas amplamente até os dias
atuais.
Simbologia

Raúl Romero (2007), ao escrever sobre o significado da antara para os
povos andinos, e também para o Peru enquanto nação, enfatizou a questão
identitária e comunitária e, sabiamente, lembrou que a circunscrição de
significações que esse instrumento pode ter é proporcional à sua antiguidade:
A antara no Peru é mais que um instrumento musical propriamente dito.
É um ícone cultural que materializa múltiplos significados. É um elemento para
a construção de redes sociais e alianças comunitárias. E não menos
importante, é uma metáfora de identidade para os povos, as regiões, e para a
nação em seu conjunto. A importância da antara, a zampoña, o siku ou a flauta
de pan (entre muitos outros nomes) vai inclusive além, porque transita por
todas as etapas históricas do Peru (Romero, 2007: 9).24
A antara possui valor histórico. Legitima e reforça a identidade das
práticas musicais andinas por duas razões em particular:

24

La antara en el Perú es más que un instrumento musical propiamente dicho. Es un icono
cultural que materializa múltiples significados. Es un elemento para la construcción de redes
sociales y alianzas comunitarias. Y no menos importante, es una metáfora de identidad para
los pueblos, las regiones, y para la nación en su conjunto. La importancia de la antara, la
zampoña, el siku o la flauta de pan (entre muchos otros nombres) va inclusive mas allá, porque
transita por todas las etapas históricas del Perú (Romero, 2007: 9).
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•

As origens remotas e a permanência deste instrumento, mesmo que
tenha havido variação de formas e de fins utilitários, na cronologia
dos povos centro-andinos, inclusive após a Conquista Espanhola;

•

A inserção que esta flauta tem atualmente nas comunidades mais
tradicionais (ayllus) e a integração que promovem nos grupos por
meio da utilização ritual.

Algumas

fontes

coloniais

mencionam

a

viva

preocupação

dos

conquistadores espanhóis em empreender a destruição em massa e proibição
dos instrumentos sonoros autóctones, dentre eles a antara, a fim de
impossibilitar a continuidade dos rituais. Segundo Slonimsky (1946: 47 apud
Olsen, 2002: 4): durante os primeiros séculos após a conquista da América do
Sul, as autoridades eclesiásticas tentaram em vão suprimir as flautas e
tambores nativos, os quais eram considerados como registros de ritual pagão.
Um missionário jesuíta do século dezessete no Peru reportou orgulhosamente
aos seus superiores que ele havia destruído pessoalmente 605 grandes e 3418
pequenos tambores e flautas nos vilarejos peruanos. Em 1614, o Arcebispo de
Lima ordenou o confisco e destruição de todos os instrumentos musicais
indígenas em seu arcebispado. Aqueles encontrados em possessão dos
objetos proibidos eram punidos recebendo trezentas chibatadas em praça
pública e depois levados pelas ruas no lombo de uma lhama.25
Este tipo de situação, aparentemente relacionada apenas aos momentos
de

conquista

política

e

religiosa

da

América,

tem

se

repetido

na

contemporaneidade, mostrando que a crença em um poder sobrenatural da
música teve alguma permanência, especialmente no altiplano do Lago Titicaca.
Bellenger (2007: 161) menciona:
Nestes últimos trinta anos, a ausência notória ou a reaparição
temporária de conjuntos de flautas de Pã no transcurso da festa de Páscoa,
são consequência de fatores externos ao ritual em si. Com efeito, como

25

During the early centuries after the conquest of South America, the ecclesiastical authorities
tried in vain to suppress the native drums and flutes, which were regarded as accounterments
of pagan ritual. A seventeenth-century Jesuit missionary in Peru proudly reported to his
superiors that he had personally destroyed 605 large and 3418 small drums and flutes in the
Peruvian villages. In 1614, the Archbishop of Lima ordered the confiscation and the destruction
of all Indian musical instruments in his bishopric. Those found in possession of the forbidden
objects were punished by receiving three hundred lashes in the public square, and then led
through the streets on the back of a llama (Slonimsky apud Olsen, 2002: 4).
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consequência das pressões exercidas por certas Igrejas messiânicas, o uso
desses instrumentos durante o ritual tem desaparecido praticamente desde
princípios dos anos 1980. Desde 1990, a perda relativamente sensível de
notoriedade destas Igrejas tem permitido a reaparição temporária de uma ou
outra

dessas

formações

instrumentais

em função

das

possibilidades

econômicas dos Mayorazgos que tomam para si o custo de fabricação das
flautas. Se bem que já não se tocam atualmente algumas das peças musicais
que acompanhavam fases do ritual, estas perduran em outras festas. Assim,
algumas peças musicais de siku reaparecem durante a festividade de
Pentecostes, e peças de pitu em ocasião das veladas de Santa Cruz e de São
Isidro.26
É inegável o caráter ritual presente na antara até os dias de hoje. As
pressões de instituições religiosas ainda hoje se refletem na produção musical
dos povoados menores de origem autóctone, ou ayllus, fazendo inclusive com
que se percam temporariamente, nas palavras de Bellenger, fases do ritual. É
incontestável a integração existente entre rito, cosmovisão e música para os
povos andinos, algo que se tornou ainda mais evidente em nossa análise de
dados, cujos resultados estão organizados ao longo deste trabalho.
Atualmente a antara é utilizada e interpretada de muitas formas na
região andina. Além de ampla utilização da flauta na música urbana, moderna e
folclórica comercial, ela está presente de forma significativa na produção
musical dos ayllus tradicionais. Estudos etnomusicológicos têm sido feitos há
algumas décadas por Baumann, Bellenger, Olsen, dentre outros, em
comunidades serranas, especialmente no altiplano do lago Titicaca, tanto do
lado boliviano quanto do lado peruano. Em realidade, as comunidades da
região, de origem Aimara, compartilham conceitos cosmológicos, hábitos e
liturgias semelhantes que não se introduziram com sucesso na experiência do

Ϯϲ
 En estos últimos treinta años, la ausencia notoria o la reaparición temporal de conjuntos de
flautas de Pan en el transcurso de la fiesta de Pascua, son consecuencia de factores externos
al ritual en sí. En efecto, como consecuencia de las presiones ejercidas por ciertas Iglesias
mesiánicas el uso de estos instrumentos durante el rito ha desaparecido prácticamente a
principios de los años 1980. Desde 1990, la perdida relativamente sensible de notoriedad de
estas Iglesias ha permitido la reaparición temporal de una u otra de estas formaciones
instrumentales en función de las posibilidades economicas de los Mayorazgos que toman a su
cargo el costo de fabricación de las flautas. Si bien ya no se tocan actualmente algunas de las
piezas musicales que acompañaban fases del ritual, estas perduran en otras fiestas. Así,
algunas piezas musicales de siku reaparecen durante la festividad de Pentecostes, y piezas de
pitu con ocasión de las veladas de Santa Cruz y de San Isidro (Bellenger, 2007: 161).
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Estado Nacional. Apesar de pertencerem politicamente a um ou outro país,
essas comunidades apresentam conselhos administrativos formados por
autoridades internas ao ayllu27 e reivindicam a formação de uma terceira
nação, que possa oferecer uma realidade econômica e constitucional mais
adequada à sua visão de mundo, atividades produtivas, calendário e
religiosidade. Nessas comunidades a forma mais conhecida de expressão
musical são os conjuntos denominados Sikuris. É importante lembrar que no
mundo aymara a antara é chamada de siku e seus tocadores, de sikuris.
Os conjuntos de sikuris são formados por grande número de pares de
antaristas, formando tropas que podem chegar a centenas de músicos.
Baumann (1996) e Bellenger (2007) estudaram tipos variados de tropas, como
os Jula Julas, os Lakitas etc. Todas estas denominações indicam grupos de
sikuris, porém com diferenças nos tipos de flautas: os grupos de Lakitas
trabalham com antaras de sete e oito tubos; já os Jula Julas, com antaras de
três e quatro tubos. O conceito fundamental subjacente a todas estas variações
é o dualismo efetivado no sistema de Ira-Arka. Baumann esclarece a etimologia
deste preceito:
A palavra aimara ira ou irpa denota “líder” ou “aquele que lidera”, e
representa um princípio masculino, de acordo com os camponeses. (…) A
palavra aimara arka / arca denota a contraparte feminina e mais frágil, “aquele
que segue”. (…) É mais provável que arka e ira sejam ambas palavras aimara,
mas elas também são usadas entre os índios falantes de Quéchua (Baumann,
1996: 31).28
A antara Ira, correspondente ao âmbito masculino, começa e lidera as
canções, enquanto a flauta Arka, feminina, responde à primeira. Este processo
é considerado um diálogo: (...) arka e ira combinam suas notas para criar uma
melodia particular que resulta de uma interação integrada e complementar
(ibid.).29

27

Sobre isto, ver Bellenger, 2007.

28

The aymara word ira or irpa denotes “leader” or “the one who leads”, and represents a male
principle, according to the campesinos. (…) The aymara word arka / arca denotes the female
and weaker counterpart, “the one who follows” (…) It is quite likely that arka and ira are both
Aymara words, but they are also used among Quechua-speaking indios (Baumann, 1996: 31).

29

(...) arka and ira combine their notes to create a particular melody that results from an
interlocking and complementary interplay (ibid.).
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Curiosamente, nossos dados arqueológicos contêm um número
significativo de representações iconográficas de pares de antaristas. Dados de
escavação em Nasca também apontam para uma utilização coletiva da antara,
na configuração de tropas, já no período Intermediário Inicial. Estaconstatação
e consequentes interpretações serão apresentadas ao longo da dissertação.
Como todas as atividades comunais andinas, a produção de música
também obedece à lógica do ciclo calendárico, circunscrevendo-se a períodos
específicos, como aponta Bellenger com base em seus trabalhos de campo na
ilha de Taquile:
No ciclo instrumental de Taquile, os siku aparecem pela primeira vez na
Páscoa da Resurreição, época em que se leva a cabo o maior ritual do ano
dedicado aos diferentes Apu da ilha e da região do lago. Invocam-se estas
divinidades para proteger e favorecer em quantidade as colheitas vindouras. As
últimas manifestações do ciclo ritual nas quais participam os siku correspondem
à semana seguinte a Pentecostes, quando já se reuniu nas casas a maior parte
das colheitas. Neste momento se formam dois grandes conjuntos de sikuri
compostos por dezenas de participantes que se enfrentam durante o combate
ritual do Atipanakuy. Fora deste período, a utilização dos siku está associada,
nas épocas de seca, a ritos propiciatórios dedicados aos Apu para favorecer a
chegada das chuvas (Bellenger, 2007: 136).30
Chama atenção a menção, no final do parágrafo de Bellenger, à
existência de batalhas rituais (Atipanakuy) entre as tropas de sikuris. Neste
capítulo, à página 67 desta dissertação, nos referimos à importância das
batalhas rituais para a manutenção da harmonia, tanto da natureza quanto da
sociedade. Uma batalha ritual dedicada inteiramente a grupos de sikuris que
representam respectivamente os lados Hanan e Hurin de seu Ayllu exprime a


30

En el ciclo instrumental de Taquile, los siku aparecen por vez primera en Pascua de
Resurreción, época en la que se lleva a cabo el ritual más grande del año dedicado a los
diferentes Apu de la isla y de la región del lago. Se invoca a estas divinidades para proteger y
favorecer en cantidad las cosechas venideras. Las últimas manifestaciones del ciclo ritual en
las que participan siku, corresponden a la semana siguiente a Pentecostés, cuando se há
reunido en las casas la mayor parte de las cosechas. En este momento se forman dos grandes
conjuntos de sikuri compuestos por decenas de participantes que se enfrentan durante el
combate ritual del Atipanakuy. Fuera de este período, la utilización de los siku está asociada,
en las épocas de sequía, a ritos propiciatórios dedicados a los Apu para favorecer la llegada de
las lluvias (Bellenger, 2007: 136).
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relevância do som, da música e desse instrumento para a geração do equilíbrio
ambicionado.
As antaras são não só concretizadoras do dualismo simbólico que se
manifesta no diálogo musical, são também mantenedoras da harmonia na
medida em que esses diálogos se multiplicam dentro das tropas de músicos e
que estas, por sua vez, geram o equilíbrio necessário ao mundo no encontro
ritual.
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CAPÍTULO II

PERFIL DOS DADOS E CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Por

lo

general,

el

historiador

recurre

a

descontextualizadas menciones en documentos escritos,
a

cifradas

representaciones

gráficas

o

a

mudos

ejemplares para reconstruir la historia del instrumento de
su interés, ordenando las informaciones recogidas
corológica y geográficamente, de manera que formen un
discurso congruente. Al dato histórico primero pospone el
segundo; a este el tercero y así sucesivamente. En aras
de una continuidad histórica justifica los vacíos o los deja
de lado, declarándolos como épocas no suficientemente
documentadas o aún por investigar. Dicho accionar no
difiere mucho de la práctica del arqueomusicólogo
(Mendívil, 2009: 11-12).

Arte e comunicação: pilar dos estudos pré-colombianos

O estudo da arte é uma das principais fontes de conhecimento
arqueológico da América Pré-Colombiana. As representações iconográficas em
planos bi ou tridimensionais, em cerâmica, metais, tecidos, lítico e outras
variedades de suportes artefactuais abundam em coleções particulares e de
museus e provêm geralmente de contextos rituais: enterramentos de membros
das elites ou indivíduos com alguma função social notável, e construções
arquitetônicas de caráter religioso-administrativo (como, por exemplo, as
huacas). Esses artefatos de rica iconografia têm se mostrado fundamentais na
construção do conhecimento acadêmico sobre os Andes pré-hispânicos: o
desenvolvimento da Arqueologia Andina foi moldado pela arte antiga da região,
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sua preservação e seu potencial para colecionamento e exibição (Silverman &
Isbell, 2002: ix).31
O período Intermediário Inicial Andino se caracterizou por uma aparente
subordinação das produções artísticas, iconográficas e arquitetônicas a rígidas
regras de composição fundamentadas na cosmovisão. Acreditamos que estas
normas vinham sendo consolidadas, por sua vez, desde o Período Formativo,
sendo definidas por um conjunto de elites locais para legitimar, manter e
propagar seus poderes temporais e sacerdotais. Isto não denota necessariamente que o propósito da arte e da produção material fosse meramente
político. Ao se praticar qualquer relação entre poder e imagem na América PréColombiana, deve-se evitar pensar na concepção de poder nos moldes
ocidentais,

geralmente

conformados

por modelos de

coerção

(Gölte,

comunicação pessoal). Ao contrário, esse poder se oculta nas relações de
parentesco e nas formas de pensamento (ibid.). A cosmovisão, fundamento
dos conhecimentos e crenças comuns compartilhados pela sociedade, passou
por um processo de construção que culminou nas posteriores regionalizações
e, portanto, se introjetou no hábito das populações que conformavam o quadro
do que Moseley (1992) denominou estilos corporativos32. Essa cosmovisão
marcaria presença na produção dos artefatos rituais, bem como das edificações,
quaisquer que fossem os interesses das classes estabelecidas no poder.
Contudo, a influência política das autoridades teria propensão a empregar os
conhecimentos cosmológicos comuns para a conservação de linhagens
específicas em posições de chefia, bem como a ditar os rumos da produção
agrícola, arquitetônica e artefactual da sociedade e alterar a distribuição de bens
aos indivíduos. A arte configurava uma forma de comunicação e constituía um


31

the development of Andean Archaeology was significantly shaped by the area’s ancient art,
it’s preservation, and its potential for collection and exhibition (Silverman & Isbell, 2002: ix).
32

O termo de Moseley, corporate styles, refere-se a estilos de arte produzidos dentro de um
contexto, se não estatal, ao menos com condições ideais para experiências políticas comparáveis
a estados e confederações. Essa arte era produzida com fins políticos e religiosos, com um forte
controle do trabalho dos artesãos por parte das elites (Silverman & Proulx, 2002). Moseley’s (1992:
73-74) formulation of corporate styles is particularly relevant to the material culture approach.
Moseley (1992: 73) argues that corporate styles were the outcome of political and religious
organizations that supported artisans, comissiones their work, controlled distribution, and dictated
aesthetic canons and iconography. His conceptualization of state art can be expanded to
encompass art that was produced in complex but non-state contexts (Silverman & Isbell, 2002: 11).
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dos alicerces do poder que, longe de ser unicamente temporal, estava integrado
aos cultos e seus oficiantes:
A arte nos Andes Antigos era materialmente e contextualmente diversa,
mas sempre foi a expressão visível e contributiva construtora da cosmologia e da
religião, da ordem social e política, da ideologia e da organização econômica das
sociedades antigas. A arte representava, personificava e avivava os objetos de
culto e a vida social em todos os aspectos (Silverman & Isbell, 2002: 12).33
Levando

em

consideração

esta

premissa,

as

representações

iconográficas nos vasos rituais estavam inseridas em um contexto especifico,
havendo uma espécie de acordo social entre as elites e os artistas para a
reprodução dessas cenas. Era importante representar na arte aspectos
fundamentais do sistema simbólico e social. Desta forma, tanto o músico
socialmente observável quanto os músicos sobrenaturais eram representados
dentro de uma lógica que abrangia o papel das narrativas sobre os mundos
sobrenaturais e a criação do som em determinadas passagens, além da
importância de se representar os músicos terrenos, fossem eles oficiantes,
xamãs, sacerdotes, pescadores ou guerreiros. Por esta razão, é importante
destacar que as representações não simbolizam a música tal como ela se
concretizava em todos os seus aspectos, mas em algumas feições
selecionadas pela sociedade e seus dirigentes merecedoras de materialização
no aparato ritual, provavelmente por estarem atreladas aos discursos sobre o
ciclo de vida e morte, as divindades e os representantes de seu poder na terra,
o sacrifício das divindades e de seres humanos e a geração da vida etc., que
compõem os temas centrais na iconografia Mochica e Nasca. A música aí
representada está inserida neste tipo de discurso.
Os estudos iconográficos andinos têm sido incontestavelmente frutíferos
nos últimos 50 anos, especialmente no que se refere à tradição artística
Mochica, seguida dos estudos Nasca. No primeiro caso, uma quantidade
considerável de temas relacionados ao culto, às cerimônias de sacrifício
humano, ao mundo mítico e fantástico e ao mundo natural (fauna e flora) foi
identificada e analisada, tendo sido seus estudos corroborados por descobertas

33

Art in the Ancient Andes was materially and contextually diverse but was always the visible
expression and contributing constructor of the cosmology and religion, social and political order,
ideology, and economic organization of ancient societies. Art represented, embodied, and
vivified cult objects and social life in all its aspects (Silverman & Isbell, 2002: 12).
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arqueológicas de campo. No segundo, o trabalho minucioso de Donald Proulx e
Colin McEwan levou à identificação de temas e personagens de importância
fundamental na cosmovisão, estudos sempre associados ao trabalho de
Giuseppe Orefici em Cahuachi ao longo de mais de 20 anos. Makowski
contribuiu com um perfil multidisciplinar com seus estudos do simbólico na
iconografia Nasca, levando em conta a disciplina histórica, a longa duração34 e
a antropologia. Os trabalhos de Christopher Donnan, Donna McClelland (a
quem se deve a reprodução dos desenhos de linha fina Mochica), Steve
Bourget, Jürgen Gölte, Hocquenghem, Castillo e Makowski foram decisivos
para a interpretação da sociedade Mochica por meio da associação entre
trabalho de campo e análise iconográfica.
Mochica e Nasca: expressões costeiras do Intermediário Inicial

As tradições artefactuais denominadas, dentro do campo de estudos
andinos, como Mochica e Nasca, ocuparam duas regiões da costa peruana entre
200 a.C. e 600 d.C. Por terem sido contemporâneas e de tradição iconográfica
figurativa reconhecida, julgamos frutífera a análise de ambas para uma melhor
compreensão do uso e representação das antaras e seus tocadores neste
período específico. Ambas as sociedades habitaram a costa do Peru, uma
região desértica limitada pelo oceano Pacífico a oeste e pela Cordilheira
Ocidental a leste. Os Mochica ocuparam a parte norte da costa peruana, que
se estende desde o Vale de Piura até o Vale de Huarmey e é cortada por
quarenta rios perenes e aproximadamente doze temporários (Boza Cuadros,
2006) que partem da cordilheira andina e desembocam no Pacífico, cruzando a
costa e formando os vales férteis que foram de fundamental importância para a
agricultura e a formação de centros urbanos. Os Nasca habitaram a região
compreendida entre os Vales de Chincha e Acarí, na Costa Sul, com maior
concentração no Vale do Rio Grande de Ica.

Mesmo constituindo locais

inóspitos e de difícil sobrevivência pela aridez e condições climáticas
desfavoráveis, ambos os povos souberam dominar seus entornos com máxima
astúcia e conhecimento do espaço e da natureza.

34

Conceito criado por Braudel em 1949.
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Os Mochica foram
m provavelmente o maior grupo culturral socialmente
organizado da Costa Nortte do Peru durante o período Intermediário
o Inicial (Fig. 5).
As ocorrências arqueoló
ógicas a eles associadas situam-se, aprroximadamente,
entre o início da era cristtã até cerca do século IX d.C., já então nu
uma fase tardia
associada à influência serrrana do Horizonte Médio (Huari).
A organização so
ocial Nasca continua a ser estudada po
or especialistas
por meio dos registross arqueológicos, porém até o presen
nte a tese de
Carmichael (1988) de qu
ue entre eles não houve estratificação so
ocial expressiva
é a mais endossada.

Fig. 5. Mapa
a do Período Intermediário Inicial (Donnan, 1993)).
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Natureza dos Dados

Nossa base de dados foi formada primordialmente por peças arqueológicas
de caráter ritual, Mochica e Nasca, presentes em diversas coleções de museus,
especialmente instituições peruanas. A antiga tradição de saqueio de artefatos
arqueológicos no Peru (huaqueo) levou ao agrupamento de uma enorme
quantidade de peças em coleções particulares, que posteriormente chegariam aos
museus sem informação de proveniência. Estes ricos acervos apresentam imenso
potencial para responder a uma série de questões, ainda que lamentavelmente
seus contextos de enterramento tenham se perdido devido aos despojos.
A

natureza

de

nossos

dados,

portanto,

apresenta

três

facetas

fundamentais:
•

Em geral são peças sem proveniência de escavação definida e
pertencentes a museus e coleções;

•

São artefatos com rica iconografia, nossa fonte elementar de
informação para este trabalho (desta maneira, nossa metodologia está
voltada para o estudo iconográfico e morfológico dos artefatos e os
dados de escavação, apesar de importantes para a compreensão do
tema, não serão o foco da análise); e

•

São, em sua maioria ou totalidade, artefatos rituais utilizados
eminentemente por elites, produzidos sob normas rígidas visando à
comunicação de ideias específicas que legitimavam ou mantinham o
poder vigente.

Em nossa análise ficou clara a presença de músicos em peças rituais
sofisticadas, sinal de que esses personagens deveriam ser representados com o
aval de grupos dominantes. O antarista, portanto, permeava a simbologia da
produção material regulada nas esferas oficiais, aparecendo em vasilhas rituais,
instrumentos musicais e outros artefatos nitidamente produzidos para circularem
em contextos rituais organizados pelas esferas de poder.
Os dois principais museus onde empreendemos nossa pesquisa foram o
MNAAHP-Lima, instituição sob custódia do Instituto Nacional de Cultura do Peru
(INC), e o MARLH-Lima. Acervos de outros museus, coleções particulares, e a
bibliografia consultada nos forneceram também importantes imagens de artefatos,
como consta no catálogo anexo.
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Especificidades do mate
erial Mochica: a influência da cerâmica Mo
ochica - Sul no
Muse
eu Larco e em nosso corpo de dados
É importante resssaltar que o MARLH é formado pela antiga coleção
pessoal de Rafael Larco Hoyle, um dos mais importantes arqueólogos da Costa
Norte peruana. Larco cresceu na fazenda Chiclín, localizada no Vale de
Chicama. Ali fez trabalh
hos de escavação que, durante anos, acrescentaram
milhares de peças ao se
eu acervo, que seria mais tarde transfe
erido ao museu
batizado com seu nome hoje internacionalmente conhecido como
o Museo Larco,
P
Libre, em Lima.
localizado no bairro de Pueblo
A zona Mochica era
e especialmente grande e abarcava os vales da Costa
Norte peruana desde Piura, próximo ao Equador, até Cassma, Santa e
Huarmey, no departam
mento de Ancash e, atualmente, sabe-se que havia
diferenças expressivas entre os Mochica destas diferentes re
egiões (Fig. 6).
Esta questão é pertinen
nte à nossa análise na medida em que o acervo do
Museu Larco se constitui primordialmente de peças dos va
ales ao sul de
Jequetepeque, visto que
e Larco não escavou na zona Mochica
a ao norte das
Pampas de Paiján.

Fig. 6. Mapa da Co
osta Norte peruana com todos os vales (Verano, 2000).
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Larco difundiu a hipótese de que os Mochica teriam se organizado na
forma de um Estado unificado com um curso histórico sem inflexões, a partir de
um ponto de partida no período Formativo (representado, segundo Larco, pela
tradição Cupisnique), seguindo uma sequência linear de desenvolvimento na
longa duração com um perfil de evolução progressiva tanto na produção
material quanto na organização do espaço, nas funções cerimoniais e em
outras esferas da vida social (Castillo, 2006: 126). Porém, as evidências
arqueológicas levantadas desde a morte de Larco, em 1966, não sustentam
mais esta hipótese (Castillo & Uceda, 2007: 2). As descobertas em Vicús (Vale
de Piura, extremo norte do Peru), Pacatnamú e Dos Cabezas (Vale de
Jequetepeque) foram decisivas em mostrar a heterogeneidade presente entre
os Mochica35, especialmente porque seus achados cerâmicos não se
encaixavam na sequência cronológica elaborada por Larco, baseada nos Vales
de Moche e Chicama e utilizada até o presente para a investigação da
cerâmica proveniente da esfera Mochica-Sul. Portanto, até os anos 60 do
século XX acreditava-se que a cultura Mochica havia sido suficientemente
homogênea a ponto de constituir uma unidade política centralizada,
comparável a um Estado.
A maior parte da pesquisa arqueológica que diz respeito a Moche foi
centrada nos Vales de Chicama, Moche e Virú, os três vales considerados a
área nuclear do estado Moche. Na medida em que mais pesquisa de campo é
conduzida nesta área e em outros vales, entretanto, maiores distinções estão
se tornando evidentes no registro arqueológico. A ocupação Moche na Costa
Norte não foi uniforme e em alguns dos vales ao sul, como Huarmey, a
evidência para Moche é maior em termos de artefatos do que de grandes
sítios. Não apenas a presença Moche é irregular nesse território, mas parece
haver configurações distintas dos remanescentes materiais entre os extremos
norte e sul dessa área (Pillsbury, 2006: 11).36

35

Sobre estas escavações ler Castillo & Uceda, 2007.

36

The majority of archaeological research concerning Mochica centered on the Chicama,
Mochica and Virú valleys, the three valleys considered the core area of the Mochica state. As
more field research is carried out in this area and other valleys, however, finer distinctions are
becoming evident in the archaeological record. The Mochica occupation of the north coast was
not uniform, and in some of the southern valleys, such as Huarmey, evidence for Mochica is
more in terms of objects rather than major sites. Not only is the Mochica presence uneven over
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Para Castillo é clara a divisão entre a esfera sul e a esfera norte da Costa
Norte peruana, geograficamente separadas pelas Pampas de Paiján. Esta
barreira natural permitiu que as duas áreas desenvolvessem algumas diferenças
culturais e estilísticas desde os períodos pré-Mochica, mesmo que as
semelhanças superassem as diferenças levando à formação de uma unidade
político-religiosa no Intermediário inicial, tendo passado por uma separação
cultural mais visível nos períodos denominados Intermediário Médio e
Intermediário Tardio. Essa separação se dá até os dias atuais, visto que os dois
principais núcleos políticos, culturais e econômicos da Costa Norte peruana se
encontram no centro de cada uma dessas duas regiões: Trujillo e Chiclayo
(Castillo, 1994). Trujillo, no Vale de Moche, é a capital do atual departamento de
La Libertad, correspondente à parte sul, onde a expressão tardia de Mochica se
concretizou no Reino de Chimú, com capital em Chan Chan; Chiclayo, no Vale
de Lambayeque, é a capital do atual departamento de Lambayeque,
correspondente à parte norte, onde a expressão tardia de Mochica se
concretizou na confederação Lambayeque, com capital em Batán Grande.
Surpreendentemente, nossa amostragem de dados Mochica só apresenta
um vaso com estilo Mochica-Norte (Prancha 10). Inicialmente consideramos que
a grande quantidade de material Mochica-Sul que possuíamos se devia ao perfil
sulista do material da coleção de Larco, naturalmente mais bem provida de
vasos dos Vales de Moche, Chicama e Virú. Porém percebemos, com a análise
do material em Banco de Dados, que a representação de antaristas era um traço
dos vasos Mochica do sul, especialmente de Chicama, Moche, Virú e Santa, em
todos os museus e coleções.

Especificidades do material Nasca

Na conjuntura Nasca, há grande dificuldade de agrupamento dos
antaristas. A amostragem de material Nasca é menor que a Mochica, chegando
a 50% da primeira. Algumas repetições existem, porém não de forma
contundente como em Mochica. As associações entre atributos não se repetem
com tanta frequência. Recebemos, em nossa análise do material Nasca, apoio

this territory, there appear to be distinct configurations of material remains between the northern
and southern extremes of this area (Pillsbury, 2006: 11).
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do Professor Emérito de Antropologia da Universidade de Massachussets (EUA)
Donald Proulx que, inicialmente, nos enviou as imagens e os códigos das peças
Nasca nos museus peruanos para que pudéssemos pesquisar in loco.
O material Nasca se caracteriza, fundamentalmente, por vasos
escultóricos representando antaristas. Há uma quantidade expressiva de peças
raras com iconografia que não se repete, bem como algumas cenas complexas.

Características formais da cerâmica Mochica

A característica mais marcante da cerâmica ritual Mochica é a alça em
formato de estribo, que constitui sua forma mais comum. Este elemento foi um
dos parâmetros mais importantes para que Larco criasse a sua sequência
cronológica de cinco fases para a cerâmica (Anticona, 2000: 29). Esses vasos
podem ser escultóricos e/ou pictóricos. Os primeiros são geralmente modelados
em diversos formatos recriando seres míticos, zoomórficos, antropomórficos ou
fantásticos, legumes, tubérculos, construções, dentre uma infinidade de outros
motivos. Nos pictóricos, o bojo do vaso, geralmente arredondado, é decorado
com cenas pintadas ou em relevo que se tornam mais complexas nas fases
tardias (correspondentes à IV e V de Larco).
Segundo Donnan (1992: 59), os ceramistas Mochica criaram a técnica
do molde no mundo andino. Geralmente cada molde correspondia à metade do
bojo, formando o vaso com duas peças. A técnica de moldes também era
utilizada para a fabricação de instrumentos musicais, como ocarinas e apitos.
A cerâmica era pintada antes da queima, feita em atmosfera oxidante. A
decoração desta cerâmica é caracterizada pela bicromia em vermelho e branco
que pode ser dada pela pintura ou também pela cor natural da pasta cerâmica.
É importante notar que a cerâmica à qual nos referimos não constitui a
cerâmica utilitária de uso diário, mas a de uso ritual, constituída por um material
de maior sofisticação no preparo da pasta e na decoração, geralmente
encontrado em contextos específicos: huacas (templos) e enterramentos. Ao
mesmo tempo, a própria iconografia dos vasos rituais aponta para a utilização
desses objetos em ocasiões sagradas: sacrifícios, transporte de prisioneiros
para o sacrifício, rituais etc.:
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A evidência sugere que, à frente da inclusão em enterramentos, a
cerâmica refinada funcionava em vários aspectos da vida ritual. Essa cerâmica
mostra geralmente alguns sinais de uso relativamente trivial ou ocasional. A
escassez em contextos não-religiosos ou funerários atesta um propósito
consagrado, ainda que fragmentos de cerâmica sofisticada sejam encontrados
algumas vezes em montículos domésticos e outras localidades (...). A cerâmica
refinada era usualmente incluída em tumbas como parte de um conjunto maior
de itens de enterramento. As circunstâncias dos enterramentos particulares
deixam claro que alguns tipos de mensagens estavam sendo transmitidos sobre
status, riqueza e a afiliação social do indivíduo falecido (Jackson, 2008: 38).37
Jackson afirma ainda que, embora a condição social do indivíduo
influenciasse no acesso à qualidade e quantidade da cerâmica e dos outros
materiais a serem utilizados em seu enterramento, havia diversos graus de
enterramentos com a presença da cerâmica ritual na sociedade Mochica, sendo
este material, e consequentemente seu significado ritual, acessível a indivíduos
que não pertenciam às elites: os aspectos mais refinados da complexidade
iconográfica e a compreensão detalhada de suas nuances, entretanto, eram
controlados por especialistas. Os mecanismos pelos quais indivíduos de baixo
status poderiam vir a adquirir objetos de elite eram relacionados às instituições
sociais de reciprocidade política e troca de donativos (Jackson, 2008: 42).38
Características formais da cerâmica Nasca
De acordo com Proulx, o estilo cerâmico Nasca é inicialmente marcado
pela pintura antes da queima, característica que a diferenciou de seu estilo
anterior, Paracas, cujos vasos eram pintados com uma espécie de resina após a

37

Evidence suggests that, prior to inclusion in burials, fineware ceramics functioned in various
facets of ritual life. Such ceramics usually show some signs of relatively light wear or occasional
use. Scarcity in contexts other than religious or funerary attests to a dedicated purpose, even
though fragments of fineware ceramics are sometimes discovered in household midden and other
locations. (…) Fineware ceramics wew usually included in tombs as part of a larger suite of burial
items. The circunstances of particular burials make it clear that certain kinds of messages were
being transmitted about wealth status and, most likely, the social affiliation of the deceased person
(Jackson, 2008: 38).
38

The finer aspects of iconographic complexity and detailed understanding of their nuances,
however, were controlled by specialists. The mechanisms by which lesser – status persons might
come to acquire elite objects were most likely related to the social institutions of political
reciprocation and gift exchange (Jackson, 2008: 42).
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queima. Esta mudança na forma de se produzir a cerâmica e o abandono dos
têxteis como principal forma midiática dentro da sociedade são geralmente
admitidos, de forma arbitrária, pelos pesquisadores (Proulx, 2006: 14) como os
fatores que marcaram a transição do estilo Paracas (Formativo) para o estilo
Nasca (Intermediário Inicial), já que não existe diferenciação marcante na
iconografia e nas temáticas abordadas na produção material atribuída a Paracas
ou Nasca. Acredita-se que ambas constituíram diferentes fases de um mesmo
povo ou organização social. Isto significa que, aparentemente, não houve
invasão ou variação étnica na região durante a transição de Paracas para Nasca
(ibid).
Uma característica universal da cerâmica Nasca seria a presença de
fundo convexo nas vasilhas (Blasco & Ramos, 1980: 21). As alças em fita e os
gargalos teriam sido fabricados separadamente do corpo da vasilha, com
moldes de tiras de barro. A pasta cerâmica é geralmente fina e rica em
temperos como areia, fragmentos de conchas e materiais vegetais. A mica
dourada, segundo Proulx, teria sido utilizada para dar brilho aos vasos (ibid).
Os Nasca, ao contrário dos Mochica, não utilizavam moldes para fabricar
o bojo de suas peças, nem mesmo as escultóricas, como efígies e figuras
zoomórficas. Sendo assim, o volume dado a algumas partes da peça era feito
por uma aplicação plástica ou uma pressão exercida com os dedos na face
interna. O mais alto grau de realismo obtido com esta técnica se restringiu ao
período Inicial de Blasco & Ramos, que corresponde ao 1 (Proto-Nasca) e
Nasca 2 (Monumental) de Proulx, tendo sido enfraquecido nas fases mais
tardias (Blasco & Ramos, 1980: 22).
A rica policromia é a característica mais marcante do estilo Nasca, não
tendo sido alcançada na mesma proporção pelos estilos polícromos serranos
do período posterior, o Horizonte Médio. Os tons eram atingidos por meio de
minérios, particularmente óxidos de ferro. As tintas produzidas eram aplicadas
com pincéis feitos com cabelo humano e lã de camelídeos, tendo sido este
material encontrado em contextos arqueológicos (Proulx, 2006: 16).
As principais regras sob as quais se encontrava a produção da cerâmica
e, por conseguinte, a iconografia Nasca são, segundo Proulx (2006: 16):
•

A disposição da iconografia se dá por uma divisão no espaço do vaso,
geralmente com bandas horizontais ou verticais;
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•

O contorno dos desenhos era aplicado após o preenchimento com cores;

•

A substituição de um elemento por outro que o traduza ou signifique,
como cabelos substituídos por serpentes. Esta acepção foi criada por
Rowe para a iconografia Chavín, a qual teria influenciado a arte Nasca,
segundo Proulx; e

•

A iconografia revela temas complexos relativos à cosmovisão.
Critérios de Classificação e Análise

A utilização de elementos iconográficos como unidades mínimas de
significação, baseada na semiótica aplicada à teoria linguística saussureana e
na Arqueologia da Imagem, serve como importante ferramenta metodológica
para interpretarmos nosso corpo de dados. Nosso objetivo final é entender as
atribuições sociais dos antaristas, o que reflete nossa orientação teórica
voltada para a Arqueologia Cognitiva.
A metodologia de análise do material aqueológico contou com os
seguintes passos:
1. Classificação dos antaristas e temas por elementos iconográficos
comuns;
2. Análise iconográfica e do suporte artefactual em cada grupo; e
3. Interpretação do material por grupos ou temas encontrados.
Foi criado um Banco de Dados em Access como ferramenta
metodológica de pesquisa. Os campos foram criados focando sempre o
antarista, seus atributos e a forma como toca o instrumento.
Foram catalogadas, ao todo, 116 peças Mochica e 54 peças Nasca.
Após a formação do Banco de Dados com todas as fichas, utilizamos um dos
princípios fundamentais da Arqueologia, o da recorrência, para iniciar nossa
classificação. O princípio da recorrência consiste em analisar aquilo que se
repete dentro do material reunido pelo arqueólogo para seu estudo (Lumbreras,
2005: 75). Procuramos, desta forma, analisar cenas e representações que se
repetem, criando grupos. Levamos em consideração, para esta classificação,
os atributos dos músicos e a associação entre elementos iconográficos e
personagens secundários nas cenas.
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Um dos nossos critérios de análise é o pressuposto de Jürgen Gölte39,
para o qual o próprio vaso cerâmico cria uma contiguidade com sua
iconografia, formando uma unidade semântica. Neste sentido, não há
possibilidade de se estudar a iconografia isolando-a de seu suporte e certos
aspectos morfológicos da peça. O significado da representação não se
encontra apenas na imagem, mas na relação intrínseca entre imagem e
suporte artefactual. Gölte (2009: 27) argumenta que nos estudos iconográficos
andinos criou-se uma espécie de hábito de analisar as imagens por meio de
suas representações bidimensionais, criadas por sua vez por investigadores de
mentalidade cartesiana que apenas podiam compreender as imagens
passando-as para estes planos. Este costume se iniciou há mais de cem anos
entre pesquisadores alemães que desenhavam as vasilhas do Museu de
Etnologia de Berlim, repleto de vasos Mochica trazidos das escavações de Max
Uhle, um dos pais da Arqueologia Andina. O objetivo era o de “desenrolar” ou
“esticar” as representações que se encontravam em torno dos vasos,
passando-as para planos bidimensionais e tornando possível uma leitura
iconográfica a partir do ordenamento dos diversos elementos presentes na
imagem. Abaixo exemplificamos este procedimento (Fig. 7):

Fig. 7. Imagem desenhada por Jürgen Gölte (2009: 264), mostrando um vaso de
alça estribo com aplique escultórico Mochica no qual há a representação de Dança
no Inframundo. A peça original se encontra no Museu Etnológico de Berlim (M1).


39

Publicado recentemente em seu livro Mochica, Cosmologia y Sociedad: Una interpretación
Iconográfica (Centro Bartolomé de Las Casas e Instituto de Estudios Peruanos, Cusco, 2009).
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Na imagem acima, vemos que o desenho “desenrolado” oculta a
personagem que toca o tambor e afasta o observador dos conceitos potenciais
que o formato do vaso pode oferecer, como a posição estratégica da
percussionista sobre o encontro (tinku) dos dois antaristas.
Apesar de compreender que durante muito tempo transposições para
planos bidimensionais foram importantes para uma primeira aproximação e
estudo da iconografia Mochica, Gölte (2009: 33) as considera um erro
etnocêntrico por não levarem em consideração a unidade de significado
constituída pelo suporte, o qual constrói o sentido conjuntamente com a pintura:
A superfície de um vaso de alça estribo é utilizada para expressar
relações de confronto e complementaridade entre elementos representados.
Há uma forma básica de expor a bipartição do mundo que se expressa em
cenas que se relacionam com a transição de um dos mundos ao outro,
especialmente entre os mundos vistos na vertical (Gölte, 2009: 82).40
Temos visto em nosso trabalho que esta afirmação procede, pois existem
relações entre os aspectos formais de vasos cerâmicos e as narrativas neles
representadas, tanto em Mochica quanto em Nasca. Cenas de danças no
Inframundo, por exemplo, são representadas em mais de 90% das vezes em
relevo e em vasos de alça lateral. Já antaristas humanos são representados
pintados, e em vasos de alça estribo ou apitos escultóricos. Acreditamos, pela
experiência de nossas observações das cerâmicas, nos museus e coleções, que
atualmente já não existe razão para trabalhar com desenhos desenrolados
puros, que podem induzir a interpretações incompletas. Por isso em nossa
pesquisa escolhemos utilizar esta perspectiva, sempre relacionando e
quantificando os tipos e formatos de vasos com suas representações, ou seja,
levando em conta a tridimensionalidade do objeto. Nos casos em que temos
acesso apenas à pintura desenrolada, não a eliminamos do corpo documental,
porém a analisamos de maneira parcial, isto é, apenas os elementos
iconográficos associados foram mantidos como fonte de informação e
comparação com os outros dados, mas sem conclusões acerca da unidade
completa de representação.

40

La superfície de una botella de asa estribo es utilizada para expresar relaciones de confrontación
y complementaridad entre elementos representados. Hay una forma básica de exponer la
biparticion del mundo que se expresa en escenas que se relacionan con la transición de uno de los
mundos al otro, especialmente entre los mundos vistos en la vertical (Gölte, 2009: 82).
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Finalmente, para a classificação e análise dos antaristas criamos um
critério baseado essencialmente em dois tipos de informação que nossos
dados podem nos prover: o tipo físico dos flautistas, que lhes confere
personalidade humana, cadavérica, transitória ou sobrenatural; e a quantidade
e qualidade dos atributos que apresentam (toucados, orelheiras, capas,
túnicas, braceletes etc.), distinguindo-os por níveis hierárquicos I, II, III e IV.
Os atributos são importantes por indicarem a posição e a função de um
indivíduo na sociedade: artigos de vestir e os objetos que eles carregam são
meticulosamente desenhados, pois são atributos indicando a posição e função
de cada indivíduo na sociedade (Townsend, 1985: 125).41
Encontramos inicialmente dois tipos fundamentais de antaristas, e de
músicos em geral, nas iconografias do período Intermediário Inicial: os
humanos e os sobrenaturais.
O que diferencia um tipo de outro é a própria definição de sobrenatural
ou aquilo que difere da natureza humana.42 Todos os antaristas representados
em situações consideradas fora das possibilidades humanas são considerados
sobrenaturais. Dentre eles estão os desencarnados, personagens que tocam o
instrumento sem segurá-lo com as mãos, ou que apresentam rostos humanos
em suas articulações etc.
Entretanto, esta divisão não se pretende tão estanque. No caso dos
xamãs, por exemplo, sua humanidade não prevalece sobre o aspecto
sobrenatural. Os elementos iconográficos atribuídos aos xamãs indicam que o
músico transcende o plano terreno pela ingestão de bebidas alucinógenas.
Desta forma, buscamos um caminho que nos permitisse distribuir didaticamente
os músicos sem que esta classificação se tornasse um obstáculo.
Steve Bourget, um dos maiores especialistas em iconografia Mochica e
discípulo da linha analítica de Donnan, apresenta, em seu livro Sex, Death and
Sacrifice in Moche Religion and Visual Culture (University of Texas Press,
2006), uma classificação dos personagens na iconografia Mochica. A partir

41

articles of clothing and the objects they hold are meticulously drawn, for they are attributes
indicating the position and function of each person in society (Townsend, 1985: 125).

42

Algumas das definições de sobrenatural no Dicionário Aurélio da língua portuguesa são: Que
está acima da natureza humana. Sobre-humano. Fantástico, extraordinário, excessivo. Tudo o
que está acima da essência e do agir da criatura.
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desta categorização, fundamentada na distinção entre os planos da existência,
organizamos nossos dados Mochica e empreendemos nossa interpretação.
A organização que Bourget cunhou lida com, e em parte resolve, uma
das problemáticas mais complexas encontradas nos estudos iconográficos
Mochica: a pertença dos personagens a um ou mais dos níveis da existência
presentes na cosmovisão: o hanan pacha, o kay pacha e o hurin ou uku pacha
(na etimologia quéchua).43
O autor classifica os personagens em humanos, transitórios, mortos e
sobrenaturais. A nosso ver, entretanto, transitórios e mortos se encaixam na
categoria de sobrenaturais pelo critério que expusemos acima.
Nas imagens, identificamos os seguintes tipos fundamentais de seres
que tocam a antara:
1. Humanos: São personagens com características puramente
antropomorfas. Isto é, não apresentam traços sobrenaturais.
2. Sobrenaturais: São seres com características não naturais, tais
como caveiras, seres antropozoomorfos etc. Esta categoria está
subdividida em três categorias específicas:
2.a. Sobrenaturais Antropozoomorfos: São antaristas sobrenaturais
que apresentam traços de animais, tais como presas ou cauda.
2.b. Sobrenaturais Cadavéricos: São os antaristas mortos, atuantes
no

inframundo,

reconhecidos

por

sua

constituição

física

esquelética.
2.c. Sobrenaturais Transitórios: São antaristas sobrenaturais que
não parecem nem completamente mortos, nem completamente
vivos. São geralmente os flautistas com partes do corpo esqueléticas
mescladas com partes vivas. Podem também possuir atributos
zoomorfos ou de poder. Esta mescla os caracteriza como
transitórios.44
Segundo Bourget (2007: 15), as categorias criadas para os personagens
da iconografia Mochica não são mutuamente excludentes. Um personagem

43

Sobre os conceitos assinalados ver Capítulo III desta dissertação.

44

As a research hypothesis, it can be suggested that in Mochica iconography, a transitory stage
exists between life and death, which seems to have been expressed by a number of symbolic
devices and dualist subjects – or transitional beings – such as the living-dead, the monkey-man, and
the one eyed person (Bourget, 2006: 58).
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pode mostrar traços de um ser antropozoomorfo, cadavérico e transitório ao
mesmo tempo.
Caso o antarista seja humano e apresente atributos de divindades, tais
como toucados ou vestimentas que sejam características de determinados
seres sobrenaturais, não estará caracterizado como sobrenatural. Neste caso,
ele será considerado humano, porém evoca traços da cosmovisão em sua
atuação terrena.
Abaixo estão explicitados os critérios de classificação da categoria do
antarista, expressa pela qualidade e quantidade de seus atributos:
I - O antarista não apresenta nenhum atributo visível, ou apenas
camisa. Está geralmente nu.
II - O antarista apresenta ao menos dois atributos juntos: capa com
capuz, túnica com capa, turbante com tapa-sexo etc.
III - O antarista apresenta toucados elaborados, porém tem até três
atributos importantes.
IV - O antarista apresenta mais de três atributos importantes e toucados
elaborados. São geralmente as figuras de poder e os antaristas
antropomorfos com características de divindades.
A classificação dos músicos que tocam a antara em nosso trabalho foi
feita, portanto, com base no tipo de personagem e sua categoria. O conceito de
tipo de antarista está ligado à sua existência e/ou atuação em um dos três
mundos propostos por Bourget (Mundo dos Vivos, Mundo dos Mortos e Mundo
das Divindades).
Com relação ao critério cronológico, escolhemos utilizar como referência a
cronologia de Larco para as peças Mochica e a de Lawrence Dawson para as
peças Nasca. Não pretendemos nos aprofundar na questão cronológica. Em
nossa apreciação, para que as cronologias possam ser utilizadas como critério
de investigação, deve-se analisar de maneira crítica o corpo de dados, a datação
dos originais com análises arqueométricas, a posição estratigráfica dos artefatos
em escavações e o histórico de leitura desses artefatos, isto é, a história da
arqueologia no Peru, tarefas que não condizem com os objetivos e cronograma
de nossa pesquisa de Mestrado. Por esta razão, usamos fases cronológicas préestabelecidas na literatura como referência, e não as tomaremos como critério
investigativo.
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Apesar de criticada, a cronologia de Larco é, até o presente, a mais
eficiente e utilizada para a Costa Norte. Serve bem à nossa pesquisa visto que
a quase totalidade de nossos dados provêm da área Mochica-Sul.
Larco propôs uma sequência cerâmica em cinco fases, baseada nas
mudanças no formato da alça estribo com gargalo, a maior parte dos quais
provinha do Vale de Chicama. Esta sequência foi, mais tarde, associada a
datações absolutas (...). Esta sequência proveu o método padrão para a datação
relativa dos sítios Moche e ainda é usada com grande frequência, particularmente
na região Moche sul. Pesquisa recente, entretanto, tem mostrado que a sequência
completa de Larco não é inteiramente aplicável em todos os vales. Os vasos
Moche IV, por exemplo, são raros no norte (Pillsbury, 2006: 12)45 (Fig. 8).


45

Larco (1948) proposed a five-phase ceramic sequence, based on changes in the form of stirrupspout vessels, the majority of which were from the Chicama Valley. This sequence was later
associated with absolute dates (…). This sequence provided the standard method for the relative
dating of Mochica sites, and is still used with great frequency, particularly in the southern Mochica
region. Recen research, however, hás shown that the full Larco sequence is not entirely applicable
in all valleys. Mochica IV vessels, for example, are rare in the north (Pillsbury, 2006: 12).
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Fig. 8. Rafael Larco utilizou a alça estribo e o tubo que leva ao garg
galo como
e
de diagnóstico das fases da cerâmica Mochica.
base para criar uma espécie
Acima, esquema das fa
ases de Larco. Em Pillsbury, 2006: 13.

Geralmente a me
elhor forma de identificar a fase de um vaso Mochica
dos vales do Sul é po
or meio das características do gargalo,, seguida pelo
formato das alças. As
A características iconográficas també
ém são bem
particulares em alguns períodos.
p
É, por exemplo, bastante fácil identificar um
vaso de fase V apenas por meio da iconografia, geralmente muito
m
complexa,
elaborada e com muitoss elementos que preenchem todo o vasso. Entretanto
essa classificação não é tão estanque. Existem característiccas gerais que
podem nos ajudar a situa
ar grande parte dos vasos no tempo, ma
as nada impede
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que características de fases distintas estejam misturadas em uma só peça, o
que torna esta questão muito complexa. De acordo com Donnan (1978: 52), a
cronologia absoluta do estilo Moche é difícil de definir de forma precisa.
Para a cerâmica Nasca, a cronologia de Lawrence Dawson é até hoje a
mais utilizada e respeitada. Foi a única sequência cerâmica desenvolvida para
Nasca que coincidiu com a estratigrafia das escavações arqueológicas. Esta
sequência está organizada por números inteiros, de um a nove (Proulx, 2009: 27).
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CAPÍTULO III

PRINCÍPIOS DA COSMOVISÃO ANDINA

Existe, en definitiva, un problema lógico: ¿como
traducir lo continuo (la rotación del tiempo) en lo
discontinuo (los lugares sagrados)? ¿Cómo inscribir la
duración en el suelo? Un mismo modelo definido por
binomios de oposición (categorias del este y oeste, del
verano y del invierno etc.) y de princípios numericos
(dualismo y partición en cuatro) rige a la vez la
distribución del espacio, la representación del tiempo y
la organización de la sociedad, pero la heterogeneidad
de los elementos a los que se aplica introduce un
juego de distorciones, así como una pluralidad de
perspectivas que se combinan, se complementan y se
corrigen unas a otras (Wachtel, 2001: 52).

Ao se estudar temáticas atinentes à Arqueologia Pré-Colombiana, devese considerar a cosmovisão como um pressuposto essencial na compreensão
adequada de suas relações com o meio e a organização sócio-política que dela
deriva. O conceito de cosmovisão está relacionado, em primeira instância, ao
sentido que uma população confere ao universo que a rodeia. Nesta definição
se inserem as compreensões da origem e dos ciclos da vida, das divisões
parentais, do funcionamento da natureza e até mesmo dos planetas e estrelas.
A importância da cosmovisão nos estudos ameríndios está, essencialmente, no
fato de que estes conhecimentos, obtidos e gerenciados pelas mais altas
hierarquias da sociedade, efetivamente passam a nortear a organização interna
dos grupos e a produção material. Desta forma, as relações de poder intrasocial, o gerenciamento dos recursos naturais, a organização do culto e do
trabalho especializado se pautavam, na América Pré-Colombiana, pelas linhas
mestras dos ciclos calendáricos e dos fenômenos naturais que regiam a
cosmovisão ameríndia. A cosmovisão, portanto, não constitui uma série de
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conhecimentos que reverberam apenas no plano ideológico das sociedades
ameríndias ou na epistemologia da ciência antropológica. Ela participou
ativamente da organização e manutenção das sociedades pré-colombianas e
influenciou a produção material ditando conceitos que foram incorporados a
estilos de arte nada aleatórios e, ao contrário, muito bem prescritos por classes
consolidadas no poder.
Assim sendo, a compreensão do pensamento ameríndio e, por extensão,
dos artefatos que estudamos está intrinsecamente relacionada à natureza e ao
ritmo de suas mudanças. O entorno natural – plantas, animais, planetas, astros,
mares, rios, lagos e montanhas – serve de base a uma complexa concepção
do universo e seu funcionamento. Todo este sistema de ideias fundamentado
no entorno natural e nas relações espaço-temporais convém, por sua vez, à
legitimação e manutenção político-religiosa na medida em que sustenta uma
intricada rede de divindades, ancestrais e representantes do poder sagrado na
sociedade46. Todos os trabalhos iconográficos e as pesquisas de campo sobre
a utilização dos espaços tanto em centros cerimoniais quanto em complexos de
tumbas nos Andes têm se baseado em premissas simbólicas para esclarecer o
ordenamento material dos artefatos. Por esta razão exporemos, com fins
introdutórios, alguns pontos fundamentais da cosmovisão andina com base nos
trabalhos produzidos dentro da área de Estudos Andinos nas últimas três
décadas. Os autores que nos servem de alicerce utilizaram fontes, dados e
crônicas centro-andinas para a construção de suas teorias. Todos eles devem
muito ao trabalho de Lévi-Strauss, diretriz de importância extraordinária para os
estudos do pensamento ameríndio em particular e para a Antropologia em
geral, porém acabaram por criar uma base teórico-metodológica independente
para os estudos andinos cognitivos.
Dualismo

A discussão do dualismo nas sociedades ameríndias cunhou um debate
bem consolidado na Antropologia fundamentado, sobretudo, no trabalho de
Claude Lévi-Strauss. A complexidade dos debates estruturalistas impossibilita

46

Nas palavras de Rostworovski (2000: 60): El entrevero de dioses, heróes y mallquis formaba
um profuso y nutrido conglomerado de huacas, personajes y seres míticos.
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uma análise acurada do pensamento de Lévi-Strauss em nossa dissertação de
Mestrado. Entretanto, o desenvolvimento contínuo e competente de teorias do
dualismo simbólico dentro da área de Estudos Andinos nos permite desenvolver
esta questão de forma minuciosa no que se refere às sociedades centro-andinas
em particular. Esses estudos foram influenciados em grande escala pelo
estruturalismo de Lévi-Strauss e contam com brilhantes exemplos de
aplicabilidade ao caso andino, como os trabalhos de María Rostworovski
(baseado em fontes históricas) e Tristan Platt (baseado em fontes etnográficas),
que por sua vez inspiraram os estudos de Gölte, Makowski, Hocquenghem,
Arcuri, entre outros que utilizam as evidências arqueológicas como base de suas
análises.
Gelles sintetiza de forma clara a abrangência do dualismo nos Andes
atualmente:
O dualismo, considerado um “princípio fundamental da cosmologia
Andina nativa” (Sallnow, 1987: 217) é um fenômeno cultural antigo nos Andes.
Atualmente, o dualismo codifica uma variedade de atividades em diversas vilas
e cidades de falantes de Quéchua-Aymara e de espanhol através das terras
altas do Equador, Bolívia e Peru. Estas (atividades) variam desde a
classificação simbólica na estética da tecelagem (…) à rigida institucionalização
do dualismo em grupos sociais e recursos naturais espacialmente localizados
(Gelles, 1995: 712).47
O fundamento do dualismo andino é, essencialmente, a ideia de
reprodução, possibilitada por sua vez pelo encontro de duas partes (Gölte,
2007: 2). Há uma homologia basilar com o masculino e o feminino que se
estende aos ciclos da natureza: dia e noite, estação úmida e seca, estação
quente e fria etc. Na concepção andina todos estes elementos se organizam e
criam realidades distintas em determinados momentos do ciclo temporal48: el

47

Dualism, considered to be a “fundamental tenet of native Andean cosmology” (Sallnow, 1987:
217) is an ancient cultural phenomenon in the Andes. Today, dualism encodes a variety of
activities in a multitude of Quechua-Aymara and Spanish-speaking villages and towns
throughout the highlands of Ecuador, Bolivia and Peru. These range from symbolic
classification in the aesthetics of weaving (…) to the rigid institutionalization of duality in
spatially localized social groups and natural resources (Gelles, 1995: 712).
48

Segundo Gölte (2005: 17) não há uma hierarquia do lado masculino sobre o feminino. Esta
hierarquização dependeria de uma série de elementos e como eles se dispõem no momento de
um determinado ritual. Por exemplo, a época da seca possui uma relação com o poder
masculino. Desta forma, um ritual praticado na época da seca pode imprimir um poder maior ao
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presente se deriva de una reproducción constante de encuentros de opuestos
complementarios en el pasado y de la misma forma piensan que surge el futuro
(Gölte, 2009: 59). Segundo Sallnow, o dualismo é o meio cultural pelo qual a
fertilidade inerente à natureza se reflete no plano humano criando o equilíbrio
necessário à manutenção da vida (Sallnow, 1987: 217 apud Gelles, 1995: 715) 49.
Corresponde igualmente a esta lógica a célebre ramificação da cidade
de Cusco em duas metades no período Inca: hanan (alto) e hurin (baixo).
Moseley trata este fenômeno de forma bastante elucidativa se referindo à
conformação espacial do centro do domínio Inca, Cusco, em sua época imperial:
Com suas divisões hanan e hurin

50

, Cusco era claramente estruturada por

princípios de organização dual. Mais que a monarquia, a diarquia ou regra dual
prevalecia: hanan Cusco era chefiada sem dúvida por um soberano similar ao
princípio Karaka 51, enquanto uma segunda pessoa ou parelha liderava o moiety 52
hurin (Moseley, 1992: 76).
Foi Rostworovski quem abordou este tema pela primeira vez em Estructuras
Andinas del Poder (1983) demonstrando, com base nas fontes e no conceito de
yanantin ilustrado por Platt, que em todas as esferas de atuação Inca (militar,
política, religiosa) existiam dois administradores, um pertencente à parte alta
(hanan) e outro à parte baixa (hurin). O poder nos Andes, segundo a autora, se
assemelhava mais a uma diarquia. No plano mítico, sobrenatural, cada divindade
também possuía seu irmão ou huauque (Rostworovski, 2000: 23).
Platt (1986: 245) explica que yanantin, termo formado pela raiz yana (do
verbo yanay, ajudar) e o sufixo ntin (que identifica sempre dois membros da
mesma categoria ou gêmeos) se traduz como aquele que ajuda e o ajudado
unidos para formar uma única categoria. No corpo humano, os olhos seriam
yanantin, visto que naturalmente funcionam juntos para gerar a visão. É
conveniente observar que o contrário, um olho apenas na cabeça de um

elemento masculino do ritual, entretanto, se o mesmo ritual for feito na época chuvosa, a
hierarquia inverte-se e o elemento feminino predominaria.
49

Essentially, dualism is the cultural medium through which the fertility of nature is conveyed into
the human realm (Sallnow apud Gelles, 1995: 715).

50

O autor se refere à divisão da cidade de Cusco entre sua parte alta (hanan) e baixa (hurin).

51

Esta palavra também pode ser grafada “curaca” e significa o chefe ou “cacique” de cada ayllu
ou unidade política com base em laços consangüíneos ou de parentesco.

52

O moyeti se refere a uma das partes ou metades.
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homem, é chhulla. Chhulla53 se classifica como uma anomalia no mundo
terreno, Kay Pacha. Entretanto é a regra prevalecente para o mundo dos
mortos, o inframundo ou Uku Pacha (Platt, 1989: 249). Isto se explica devido a
uma inversão de conceitos no inframundo, algo bastante versado por Bourget e
que será abordado ainda neste capítulo.
Arcuri, em seu artigo O Tahuantinsuyu e o poder das huacas nas
relações centro x periferia de Cusco (2008), sustenta que o dualismo dos
opostos complementares e o princípio quadripartite da organização dos suyos,
que levou a espacializações político-administrativas distribuídas em quatro
âmbitos – conforme identificado no Tahuantinsuyo Inca – são visíveis na
iconografia Mochica e em outras expressões arqueológicas de períodos
anteriores ao Horizonte Tardio, não constituindo um conceito exclusivo do
período Inca. Da mesma forma, Burger & Salazar (1993) ratificam a presença
de uma quadripartição gerada pelo dualismo desde o período Pré-Cerâmico ao
examinar os remanescentes arquitetônicos dos templos de Kotosh e Chavín de
Huántar, na serra norte peruana. Igualmente, nossas fontes nos levam a
compreender uma ordenação mental que se decompõe em dois duas vezes,
chegando ao quadripartismo, muito antes do domínio cusquenho.54 Esta
concepção encontra-se presente nas fontes de que dispomos.55
É fundamental compreender, entretanto, que essa divisão não é
estanque, imóvel. Não corresponde ao dualismo ocidental no qual as
concepções de bom e mau, quente e frio são estacionadas em si próprias, não
mostram alguma possibilidade de se transformar ou se associar. Nos Andes, as
duas partes que compõem qualquer coisa se integram (tinku), se desintegram e
se transformam em alguma outra coisa de acordo com os ciclos calendáricos,
baseados nos movimentos dos astros e no funcionamento da natureza. O mais
importante é a compreensão de que existe, como bem definiu Gölte (2009),
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No dicionário quéchua de González Holguin, chhulla se define como alguma coisa que não
vem acompanhada de outra bem como alguma coisa que não corresponde em tamanho e
proporção (Platt, 1989: 249).

54

Como referência teórica sobre o assunto, ver Platt, 1978.

55

É importante notar que os conceitos que utilizamos neste trabalho se referem, nos estudos andinos,
a todo o mundo andino pré-colombiano, apesar dos nomes em quéchua. Os conceitos de hanan,
hurin, tinku, mallki, entre outros, foram extraídos do caso Inca. Os estudos arqueológicos nas últimas
quatro décadas, entretanto, chegaram a um patamar de compreensão do dualismo simbólico pré-inca
que nos permite utilizar estes termos para nos referir aos Andes Centrais como um todo.
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uma inter-relação das categorias de gênero, espaço e tempo que cria a
cosmovisão andina. Essa inter-relação é perceptível nos objetos arqueológicos
e fontes etnohistóricas andinas.

Tinku

A palavra quéchua tinku significa encontro e deriva do verbo tinkuy:
encontrar. Este conceito, novamente emprestado do caso Inca, expressa uma
confluência entre as partes hanan e hurin, que promove o equilíbrio fundamental
à manutenção da vida: no seu sentido mais amplo o termo tinkuy denota o
encontro harmonioso entre duas forças contrárias (Burger, 1993: 274).56
Há uma categoria do “mundo de cima” (hanan pacha) e uma categoria
do “mundo de baixo” (hurin pacha), que se encontram no espaço liminal da
superfície terrestre, e seu encontro permite a reprodução do mundo (Gölte,
2009: 61).57
O conceito de tinku serviu também para denominar, na época précolombiana, lugares especiais em zonas de transição entre dois ou mais pisos
ecológicos andinos. Ao analisar a arquitetura do centro cerimonial de Chavín
de Huantar, serra norte do Peru, Burger expõe como o conceito de tinku se
expressa e se concretiza na cultura material: a localização do Templo de
Chavín na confluência dos Rios Mosna e Huachecsa pode se interpretar como
uma encarnação do conceito de tinkuy, e como a união da paisagem com a
cosmologia dual subjacente expressa na arte e arquitetura de Chavín (Burger,
1993: 274-5).58 O autor supõe que o centro cerimonial de Chavín foi construído
intencionalmente como um ponto de encontro da diversidade natural
encontrada na região andina. A força do tinku geraria a harmonia entre as
partes, convertendo o centro em um espaço sagrado, onde há a confluência
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En su sentido más amplio, el término tinkuy denota el encuentro armonioso entre dos fuerzas
contrarias (Burger, 1993: 274).

57

Hay una categoria del “mundo de arriba” (hanan pacha) y una categoria del “mundo de abajo”
(hurin pacha), que se encuentran en el espacio liminal de la superfície terrestre, y su encuentro
permite la reproducción del mundo (Gölte, 2009: 61).
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La localización del Templo de Chavín en la confluência de los Ríos Mosna y Huachecsa puede
interpretarse como una encarnación del concepto de tinkuy, y como la unión del paisaje con la
cosmologia dual subyacente expresada en el arte y en la arquitectura de Chavín.
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das energias do cosmos que geram a vida quando se encontram em união de
contrários:
O Templo de Chavín de Huantar se construiu na convergência do Rio
Mosna e o Rio Huachecsa (um de seus tributários), e no ponto de união dos
dois caminhos que cruzam a Cordilheira Branca. Tinkuy é o nome quéchua
utilizado atualmente para se referir ao lugar de convergência de dois rios ou
dois caminhos, como o lugar onde está localizado o Templo de Chavín (...)
(Burger, 1993: 274).
O tinku não se caracteriza como uma simples aderência de uma parte à
outra, no sentido de coligação. Ele sugere um equilíbrio dinâmico, dependente
da atuação dos ciclos temporais e no qual uma parte se integra à outra
formando uma unidade, algo que a partir daí torna-se inteiro. Como aponta
Gelles (1995: 712):
O propósito disso (...) não é estabelecer a vitória de um lado sobre o
outro, mas obter um equilíbrio das forças sociais e espirituais. As sociedades
que instituem as divisões duais acreditam que o tipo de alternância e equilíbrio
que elas provêm é uma garantia de estabilidade (...) as teorias duais criam a
ordem postulando uma interação harmoniosa de princípios contraditórios.59
No plano social, o tinku se efetiva nas batalhas rituais, habituais entre os
povos andinos no passado e nas comunidades rurais modernas, as quais têm
constituído objeto de investigação etnográfica. Estes combates funcionam
como rituais cujo desígnio elementar é o sustento e o equilíbrio da força vital,
ou camac:
Uma das maneiras chave pela qual a fertilidade é buscada em muitas
regiões andinas é por meio das bem documentadas batalhas rituais conhecidas
como tinku em Quéchua. O tinku tem a conotação geral de “encontro”, a
confluência de duas forças e uma “união de energia” que dá caminho à
estabilidade, à ordem e ao equilíbrio. A noção de encontro e alternância também
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A key concept in societies that employ duality as a fundamental organizing principle is that of
"alternation," which, "whether is idea or procedure,is one of the classic means of creating
equilibrium"(Maybury-Lewis19 89:8). Althought his logic receives many different expressions on
the social plane and must be understood in each particular context, it often takes the form of
ritualized competition.The purpose of this, however, is not to establish the victory of one side over
the other but to attain a balance of social and spiritual forces.The societies that institute the dual
divisions "believe that the kind of alternation and equilibrium they provide is a guarantee of
stability… [d]ualistic theories create order by postulating a harmonious interac-tion of contradictory
principles"(Maybury-Lewis19 89:9, 13) (Gelles, 1995: 712).
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é relacionada à noção de “centro”, conhecido como chaupi em Quéchua e taypi
em Aymara. A noção andina de centro “se define pelo que há em cada um dos
lados antes de corresponder à ideia organizada concêntrica de centro no
pensamento comum ocidental.” (...) O tinku é visto como um dispositivo cultural
para ordenar as relações entre e dentro das populações humanas. (...) A
rivalidade e alternância entre moieties funciona para dinamizar todos os tipos de
trabalho comunal e projetos coletivos, acelerando a ação e obtendo resultados
positivos que beneficiam a todos igualmente (Gelles, 1995: 719 - 721).60
Em

todos

os

setores

da

vida

andina

existem

dois

opostos

complementares, e deve indispensavelmente existir um ponto de encontro a
ser alcançado por meio de uma competitividade cooperadora.
O ritmo dos encontros tinku das partes opostas e complementares no
tempo está governado pelos astros, o movimento do sol entre os solstícios, as
fases da lua, e o movimento da via láctea no céu noturno (Gölte, 2009: 61).61
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Sallnow (1987) perhaps best summarizes the significance of the conjugal pair as the essential
metaphor when he stresses the potential fertility embodied in Andean dualism: Dualism "is more
than a structural logic for organizing the cosmos, more than an ideology of group hierarchy and
social control. Essentially, dualism is the cultural medium through which the fertility of nature is
conveyed into the human realm" (1987:145). One of the key means by which fertility is sought in
many Andean regions is through the well-documented ritual battles known as tinku in Quechua.
Tinku has the general connotation of "encounter," the meeting of two forces and "a commingling of
energy" (Harrison 1989:30) that ideally gives way to balance, order, and equilibrium. The notion of
encounter and alternation is also related to the notion of "the center," known as chaupi in Quechua
and taypi in Aymara. The Andean notion of the center "is defined by what is on either side, rather
than corresponding to the more concentrically organized idea of the center common in western
thought" (Harris 1985:9). Thus the center is conceived of as a bisecting line, the place where two
sides meet. This is true whether the line divides a weaving, town, cultivated field, or dueling moieties.
In the context of ritual battles between moieties, usually fought with slings, the term tinku has been
interpreted by Platt (1987) to mean "symmetric justice" and "equilibrium wars." Hopkins (1982) finds
that these duels are often thought of as a "game" between moieties in which sexual play and human
fertility is conceptually I inked to that of the land and livestock. Sallnow's study of pilgrimage
distinguishes between internal and external tinkus, the former generally taking place between the
constituent parts (usually moieties) of communities, towns, or ethnic groups. External tinkus take
place beyond the domain of human settlement and are "agonistic confron-tations . . . invariably
ending in deaths that are construed as sacrifices to the nature spirits" (Sallnow 1987:143); these
reciprocate by providing animal, plant, and human fertility. Again, tinku is viewed as "a cultural
device for ordering relations between and within human populations" (1987:304). (…) Moieties, for
example, are sometimes referred to as male and female (e.g., Platt 1987:69; H. Skar 1982:236). In
the case of tinkus between the halves of a single community ("internal" tinkus), Sallnow (1987) finds
that the encounter and alternation between moieties order relations between human populations and
the raw forces of nature. Palomino similarly finds many instances in which the rivalry and alternation
between moieties function to "dynamize all types of communal labor and collective projects,
accelerating action and obtaining positive results that benefit everyone equally" (1984:61) (Gelles,
1995: 719 - 721).
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El ritmo de los encuentros tinku de las partes opuestas y complementarias en el tiempo está
gobernado por los astros, el movimiento del sol entre los solstícios, las fases de la luna, y el
movimiento de la via láctea en el cielo nocturno (Gölte, 2009: 61).
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A percepção de tempo é circular. Da mesma forma que o presente foi
gerado por constantes encontros de opostos complementares, a gestão do
futuro também dependerá desta combinação. Neste sentido, o ritual deve
assegurar a reprodução de um futuro harmônico. O tinku significa a interface
das partes constituintes de um todo no tempo, no espaço e na produção
material da sociedade.
Quadripartismo
As plêiades marcavam o ciclo anual para os povos andinos. Estas
estrelas aparecem no céu em junho, época do solstício de inverno e da estação
seca, anunciando o início do ano. No caso Inca, especificamente, a simbologia
dos solstícios e equinócios possuía uma relação com o dualismo e a
quadripartição. Os solsíticios dividiam o ano nas estações fria e quente, já os
equinócios separavam a estação seca da úmida (Hocquenghem, 1989: 25).
Seguindo esta lógica, chegamos a quatro estações possíveis:
•

uma estação fria e seca, inaugurada pelo solstício de junho;

•

uma estação fria e úmida, inaugurada pelo equinócio de setembro;

•

uma estação quente e úmida, inaugurada pelo solstício de dezembro;

•

uma estação quente e seca, inaugurada pelo equinócio de março.

O ciclo das plêiades permite que quatro características inerentes ao meio
natural (calor, frio, umidade e aridez) se alternem no tempo criando diferentes
situações. Dois pares de opostos formam a base deste quadripartismo.
Segundo Platt, a matriz do quadripartismo é a lógica binária e se forma
pelo entrecruzamento de duas organizações duais (Platt, 1986: 234). Seus
estudos foram feitos com base em dados etnográficos de grupos da Bolívia e
sul do Peru que haviam sido conquistados pelos Incas antes da chegada dos
espanhóis.
Três diferentes mundos existiriam de acordo com a concepção andina,
e todos eles estariam em constante comunicação:
Hanan Pacha é o mundo de cima, a parte alta ou hanan, no qual atuam
as divindades Sol (Inti) e Lua (Killa). Segundo Gölte (2009: 61), Hanan Pacha
também se divide em duas partes, o mundo de cima diurno e masculino
(relacionado ao Sol) e o mundo de cima noturno e feminino (relacionado à Lua).
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Kay Pacha é o mundo terreno, intermediário, no qual atuam os homens,
plantas e os animais (chamado de esta dimensão). Segundo Gölte (ibid.), é a
interface entre o Hanan Pacha e Hurin Pacha e para existir depende da
interação entre os outros dois. No mundo intermediário, nome que utilizaremos
nesta dissertação, as montanhas se relacionam ao Hanan e o oceano ao Hurin,
o milho ao Hanan e as mandiocas ao Hurin, os homens ao Hanan e as mulheres
ao Hurin etc. Tudo na natureza possui uma conexão com algum destes mundos,
e muitas vezes com ambos ao mesmo tempo, como veremos a seguir.
Uku Pacha é o inframundo, a parte de baixo ou hurin, onde atuam as
divindades da Terra (Pachamama e Pachatata) e onde vivem os mortos. Este
também se divide em duas partes, o mundo de baixo diurno e masculino
(representado por Pachatata) e o mundo de baixo noturno e feminino
(representado por Pachamama).

MASCULINO
HANAN PACHA

KAY PACHA

UK’UPACHA

inti (sol) mm

FEMININO
killa (lua) mf

pachatata FM

pachamama ff

(pai-terra)

(mãe-terra)

Fig. 9. Esquema de Platt para a cosmologia andina, envolvendo os três
planos da existência e a relação masculino-feminino (Platt, 1986: 242).

De acordo com o esquema, o Sol é o ser masculino habitando o próprio
Hanan, portanto é um ser inteiramente masculino. A Lua é o ser feminino e
parelha do Sol, porém habita o Hanan. Neste sentido seria considerada uma
mulher masculina. Pachamama se caracteriza como um ser feminino vivendo
no Hurin. Por isso é uma mulher feminina. Pachatata ou o Pai Terra é a
divindade masculina habitando o Hurin, e por esta razão é considerado um
homem feminino. Desta forma se constrói um quadripartismo baseado na
associação de elementos masculinos e femininos, do Hanan e do Hurin, que
acaba por gerar seres intermediários: homens femininos e mulheres
masculinas, e seres plenos: homens masculinos e mulheres femininas (Platt,
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1986: 242-243). Como explica Hocquenghem, esta lógica se reflete na
organização material da sociedade:
O ano, o território e a sociedade estão divididos em duas partes opostas
e complementares, divididas cada uma por sua vez em duas metades. Esta
clasificação permite associar quatro tempos do ano a quatro regiões do
espaço, e a quatro grupos sociais. A clasificação de hanan e hurin permite por
sua vez estabelecer uma ordem hierárquica entre as partes e metades, se se
tem em conta que o classificado como hanan domina aquele classificado como
hurin. (...) Esta divisão e esta hierarquia das estações, das terras, e dos
membros da sociedade, permitem a distribuição das forças produtivas
(Hocquenghem, 1989: 29).62
Tripartismo

Segundo Rostworovski (2000: 17), os mitos andinos apontam para uma
tripartição criada especialmente pelo elemento feminino da narrativa:
Nos Andes, a diferença dos modelos concêntricos postulados por LéviStrauss, o dualismo leva ao quatripartismo e transforma-se em tripartismo, com
a introducção do feminino (Rostworovski, 2000: 69).63
A autora faz referência a diversos mitos para trabalhar sua hipótese,
dentre os quais o de Wa Kon constitui um caso exemplar. Pachacamac,
divindade masculina adorada na região costeira central, morre afogado
deixando Pachamama sozinha com um casal de gêmeos de ambos os sexos.
O trio, vagando, chega a uma caverna habitada por Wa Kon, ser maligno que
mata Pachamama por não ter conseguido seduzi-la. Os gêmeos então, com o
subsídio de diversos animais e especialmente da raposa, conseguem destruir
Wa Kon. São por fim resgatados pelo pai que envia uma corda do céu. O

62

El año, el territorio y la sociedad estan divididos en dos partes opuestas y complementarias,
divididas cada una a su vez en dos mitades. Esta clasificación permite asociar cuatro tiempos
del año a cuatro regiones del espacio, y a cuatro grupos sociales. La clasificación de hanan y
hurin permite a su vez establecer un orden jerárquico entre las partes y mitades, si se tiene en
cuenta que lo clasificado como hanan domina aquello clasificado como hurin. (...) Esta división
y esta jerarquia de las estaciones, de las tierras, y de los miembros de la sociedad, permite la
distribución de las fuerzas productivas (Hocquenghem, 1989: 29).
63

En los Andes, a diferencia de los modelos concéntricos postulados por Lévi-Strauss, el
dualismo lleva a la cuatripartición y deviene en tripartición, con la introducción de lo femenino
(Rostworovski, 2000: 70).
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menino se transforma no Sol e a menina na Lua (Rostworovski, 2000: 72 – 73).
O mito de Catequil e Piguerao, recolhido entre os séculos XVI e XVII na serra
norte peruana, menciona que a divindade feminina Cautaguan falece deixando
dois ovos dos quais nascem dois seres masculinos que se tornam divindades
(Rostworovski, 2000: 54-55). Em síntese, nos esquemas de Rostworovski,
sustentados pela análise dos mitos recolhidos na época colonial, se observa
uma tríade formada sempre por dois personagens que nascem de um ser
feminino. Estas tríades nunca são formadas por um casal homem/mulher no
sentido reprodutivo, mas sempre pela mãe e um casal de filhos. O pai é raras
vezes citado:
Parece como se num dado momento do tempo mítico nos Andes a
influência feminina houvesse tido tal predomínio que opacou o elemento
masculino e este último não chegou a exercer um papel importante, fora de ser
um violador ou distante progenitor. A tríade formada pelo pai, mãe e filho se
transforma, por distanciamento da presença paterna, em um binômio mãe/ filho
ou filhos (...). A dualidade masculina deixa de sê-lo quando o elemento feminino
intervém e se converte então em uma tripartição (Rostworovski, 2000: 74).64
Hocquenghem (1988: 29) também faz referência ao tripartismo como
categoria fundamental da cosmovisão andina. No domínio Inca, a terra era
dividida em três lotes, o trabalho era dividido em três partes, o ayllu era dividido
em três classes etc. Fundamentalmente, é possível notar nas fontes
etnohistóricas e arqueológicas andinas que, muitas vezes, o dualismo vem
acompanhado de uma tríade encabeçada por um elemento feminino. Em nossas
fontes esta questão é clara especialmente nas cenas Mochica relacionadas às
Danças no Inframundo, uma das categorias iconográficas encontradas em nosso
trabalho.


64

 Parece como si en un momento dado del tiempo mítico en los Andes la influencia femenina
hubiese tenido tal predomínio que opacó al elemento masculino y este último no llegó a ejercer un
papel importante, fuera de ser un violador o lejano progenitor. La triada formada por el padre, madre
e hijo se transforma, por alejamiento de la presencia paterna, en un binomio madre / hijo o hijos (...)
La dualidad masculina deja de serlo cuando interviene el elemento femenino y se convierte
entonces en una tripartición (Rostworovski, 2000: 74).
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Ancestralidade

Na cosmovisão andina a importância dos ancestrais na formação dos
homens e comunidades é bastante significativa e, no plano social, há uma
relação entre a ancestralidade e a hierarquização dos grupos que compõem a
sociedade. Os povos andinos, em geral, atribuíam sua descendência a um
lugar de origem, denominado em quéchua de paqarisca, associado às forças e
lugares da natureza: montanhas, rios, lagos, cavernas, animais etc.
(Rostworovski, 2000: 12), que teriam dado origem a diferentes linhagens ou
famílias, assegurando sua reprodução em longo prazo:
O clã é uma organização social que agrupa os indivíduos cujos direitos e
obrigações são simbolizados pelos espíritos de animais míticos, que por sua
vez podem ser personificados pelos seres humanos para fins rituais (Makowski,
2005: 64).65
As divindades, seres sobrenaturais que habitam mundos superiores, são
também ancestrais dos homens. Muitas vezes essas divindades apresentam
atributos de animais que caracterizam suas habilidades. Divindades noturnas e
dos inframundos estão geralmente relacionadas à coruja, pela faculdade da
visão noturna. Divindades decapitadoras, que se oferecem em sacrifício para
dar vida à humanidade, apresentam presas (Arcuri, comunicação pessoal). O
reconhecimento da autenticidade do poder político nos Andes Centrais estava
intimamente relacionado, tanto no Intermediário Inicial quanto no Horizonte
Tardio pelos mitos de origem destas elites, firmados no poder divino de seus
locais de procedência e /ou divindades criadoras. Neste sentido, o poder
político estava atrelado à ancestralidade e ao parentesco.
Para Rostworovski há uma dualidade que rege as divindades
masculinas. Todo deus masculino possui seu huauque ou irmão. Os estudos
da autora se dedicam a compreender uma estrutura mitológica e social que
funciona com a atuação de pares em cada esfera de poder. Assim como
existem pares de curacas e administradores, sacerdotes e comandantes de
guerra, há também pares de divindades: em vários casos há indícios de que as
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El clan es una organización social que agrupa a los indivíduos cuyos derechos y obligaciones
son simbolizados por los espíritus de animales míticos, que a su vez pueden ser personificados
por los seres humanos para fines rituales (Makowski, 2005: 64).
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duas divindades que conformam um par são aspectos (epifanias) de uma
terceira de maior hierarquia. Este princípio de uma identidade desdobrada está
bem documentado nas fontes coloniais para o caso dos Wiracocha. O deus
Wiracocha se desdobra (Wiracocha Tocapu y Wiracocha Imaymana) para
atender às duas metades do mundo, as montanhas e as planícies, assim como
as duas principais fontes de água, o lago das alturas (Titicaca) e o mar
(Wiracocha vs. Thunupa) (Urbano, 1981 apud Makowski, 2005: 62).66
É interessante notar que o elemento feminino é um ingrediente
desestabilizador deste dualismo, pois nos mitos e na iconografia leva à
formação de uma tríade:
No elemento feminino é relevante a assimetria que se descobre com
relação ao dualismo do sistema masculino. Aí aparecem as anomalias e as
contradições que previa Lévi-Strauss (1968) quando se consideram somente
as formas aparentes do dualismo (Rostworovski, 2000: 16).67
Os mortos e o mundo reverso

Partindo dos estudos de cosmovisão andina, que dividem o universo nos
âmbitos diurno (acima, Hanan) e noturno (abaixo, Hurin), que por sua vez se
dividem novamente em quatro, Gölte propõe que o mundo dos mortos está
relacionado diretamente ao espaço subterrâneo (onde efetivamente eram
sepultados os mortos), noturno e feminino (relacionado à Pachamama), isto é,
a parte Hurin do próprio Hurin (seguindo o esquema de Platt anteriormente
apresentado):
Aos mortos corresponden espaços específicos, e eles estão relacionados
de uma maneira particular com o mundo dos vivos. Posicionados no mundo


66

En varios casos hay indícios de que las dos deidades que conformam una pareja son
aspectos (epifanías) de una tercera de mayor rango. Este principio de una identidad
desdoblada está bien documentado en las fuentes coloniales para el caso de los Wiracocha. El
dios Wiracocha se desdobla (Wiracocha Tocapu y Wiracocha Imaymana) para atender las dos
mitades del mundo, las montañas y los llanos, así como las dos principales fuentes del água, el
lago de las alturas (Titicaca) y el mar (Wiracocha vs. Thunupa) (Urbano apud Makowski, 2005: 62).
67

En el elemento femenino es relevante la asimetría que se descubre con relación al dualismo del
sistema masculino. Ahí aparecen las anomalias y las contradicciones que preveía Lévi-Strauss
(1968) cuando se considera solamente las formas aparentes del dualismo (Rostworovski, 2000: 16).
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subterrâneo, feminino e noturno, parecem se relacionar periodicamente com o
mundo masculino e diurno da superfície (Gölte, 2009: 153).68
Como ilustrado anteriormente, todas as relações entre os mundos na
cosmovisão andina correpondem ao conceito de tinku, no qual o contato entre as
partes cria um espaço de encontro e manutenção do equilíbrio. Os dados de
pesquisadores como Gölte (2009) e Bourget (2006), bem como nossos próprios
dados, apontam para uma contínua e expressiva relação entre os mundos de
cima e de baixo. Os personagens que habitam o inframundo podem ser
transitórios, podem estar em momentos específicos de passagem que denotam
o nascimento para o mundo terreno ou o nascimento e início da vida no
inframundo. Podem apresentar atributos de indivíduos vivos ou desencarnados.
Estão, igualmente, em contato estável com os mundos superiores através de
oferendas e rituais:
Se bem que os seres do mundo Moche habitam um mundo dualizado, é
visível que entre as metades opostas e complementares se produz um contato
permanente. Isto vale não somente para os humanos vivos e mortos que
cooperan na construção constante do futuro, senão para todo o universo (Gölte,
2009: 159).69
Os personagens representados na iconografia trafegam por todos estes
mundos,

criando

um

ciclo

de

vida-morte-vida,

de

nascimento-morte-

renascimento que Bourget trata de maneira minuciosa na publicação Sex, Death
and Sacrifice in Moche Religion and Visual Culture (Austin, 2006).70 Bourget
apelidou este fenômeno de inversão ritual. Este conceito sustenta que, da
mesma forma que deve haver um processo de gestação e nascimento para o
mundo terreno, o mesmo deve ocorrer quando da morte física do indivíduo. Este,
então, chega ao inframundo após um período necessário para a reinstalação de
sua vida em outro plano. Este período, repleto de estágios de transfiguração,
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A los muertos les corresponden espacios específicos y ellos están relacionados de una
manera particular con el mundo de los vivos. Ubicados en el mundo subterráneo, femenino y
nocturno, parecen relacionarse periodicamente con el mundo masculino y diurno de la
superfície (Gölte,2009: 153).
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Si bien los seres del mundo Mochica habitan um mundo dualizado, es visible que entre las
mitades opuestas y complementarias se produce un contacto permanente. Esto vale no solamente
para los humanos vivos y muertos que cooperan en la construcción constante del futuro, sino para
todo el universo (Gölte, 2009: 159).

70

Apesar desta temática estar se desenvolvendo dentro dos estudos Mochica, a iconografia Nasca
também tem nos mostrado uma relação das antaras com os ciclos de vida e morte e o sacrifício.
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seria o ritual de passagem, debatido por antropólogos como Turner e Van
Gennep (Bourget, 2006: 221; 233).
A primeira fase liminal (…) abrangeria a passagem do estado vivo para o
estado morto do indivíduo. Acarretaria a preparação das oferendas funerárias, o
cadáver e o terreno de enterramento (…). A segunda fase liminal (…) abarcaria a
transição do mundo dos mortos para a vida pós-morte (Bourget, 2006: 234).71
De acordo com a transcrição do texto de Bourget, existem duas
passagens fundamentais: a primeira se daria do mundo dos vivos para o
mundo dos mortos e a segunda, do mundo dos mortos para o mundo das
divindades criadoras, reservado apenas aos membros das mais altas elites.
Bourget não chega a debater, em sua obra, o que acontece com os indivíduos
da base da pirâmide social Mochica que desencarnam. Isto porque seu
trabalho se baseia na iconografia dos artefatos rituais, que por sua vez
apontam

para

esses

estágios

de

transfiguração

enquanto peripécias

unicamente possíveis aos personagens de altas hierarquias. Ao longo da
dissertação desenvolveremos melhor esta temática, visto que trabalhamos com
uma expressiva quantidade de vasos de alça lateral e estribo representando
antaristas no inframundo.
É essencial ressaltar que na cosmovisão andina não há imobilidade nem
interrupção. O ciclo e a mudança devem ser levados em consideração não
apenas na análise artefactual, mas nas pesquisas de campo etnográficas e em
todos os estudos sociais andinos:
Os mitos e ritos andinos estabelecem paralelos entre o ciclo dos astros,
das estações, do crescimento das plantas cultivadas e da vida dos homens.
Transmitem-se e celebram-se em forma coletiva em momentos determinados
do ciclo anual, segundo o calendário cerimonial, e em forma privada segundo
as circunstâncias da vida de cada indivíduo (Hocquenghem, 1988: 25).72

71

The first liminal phase (…) would encompass the passage from the living state to the dead state
of the individual. It would entail the preparation of the funerary offerings, the corpse and the burial
ground (…). The second luminal phase (…) would span the transition from the world of the dead
to the afterlife (Bourget, 2006: 234).

72

Los mitos y ritos andinos establecen paralelos entre el ciclo de los astros, de las estaciones,
del crecimiento de las plantas cultivadas y el de la vida de los hombres. Se transmiten y
celebran en forma colectiva en momentos determinados del ciclo anual, según el calendario
ceremonial,y en forma privada según las circunstancias de la vida de cada individuo
(Hocquenghem, 1988: 25).
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CAPÍTULO IV

ENTRE OS HOMENS E OS DEUSES

On festival days, long formations of barbaric figures move
to the cadence of drums and the eerie sound of pan pipes and
high-pitched, wailing flutes. The processions of brilliant costumes
glitter with metallic masks; headdresses and waving tails move in
rhythmic cadence; and sacrificial instruments and bloodstained
trophies are displayed in the dancers’ hands. These processions,
gestures, and costumes call to the mountains and spirits, to the
water that flows underground, and to all the organic forms with
which human life is bound. The dancers bring the viewer across
the border of profane time, beyond the ordinary boundaries of
temporal duration, into a mythical time at once enchanted and
frightening – a time recalling not the transitory events of daily life,
but an order of things that had been established in illo tempore,
the time of first creation (Richard Townsend, 1985: 137).

A representação das divindades na iconografia do Intermediário Inicial

A ideia bíblica e monoteísta de divindades criadoras, presente nas
crônicas espanholas, resultou da compreensão que os conquistadores tiveram
com respeito à religiosidade andina (Rostworovski, 2000: 13). As grandes
responsáveis pela criação da espécie humana na cosmologia andina teriam
sido, de acordo com Rostworovski, as pacariscas ou lugares de origem que,
nas palavras da estudiosa: fizeram brotar os homens (ibid). Cada vez mais os
estudos de Makowski, Gölte (feitos com base na iconografia Mochica e, em
menor grau, Nasca) e Rostworovski (feitos com base em fontes históricas do
período da conquista) apontam para uma diversificação de divindades e
personagens míticos nos Andes, os quais sofrem constantes mutações ao
longo de narrativas complexas, ao contrário de uma divindade criadora única e
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todo-poderosa com personalidade iconográfica73 imutável. Essa era a hipótese
central de estudiosos mais antigos como Tello e Larco, que consideraram
personagens da iconografia Pré-Inca como os mesmos que haviam sido
registrados nas crônicas espanholas com nomenclaturas como Ai Apaec,
Wiracocha, Tunupa, Kon, Pachacamac etc. (Makowski, 2005: 47).
A cerâmica ritual, por constituir parte integrante das práticas litúrgicas e
mortuárias, se vincula profundamente a temas míticos e, nos casos Mochica e
Nasca, a personagens de poder; mormente seres fantásticos e divindades
exaustivamente debatidas nos estudos iconográficos. Esses seres podem ser
representados de formas variadas na iconografia sofrendo modificações em
seus atributos, os quais dependem, por sua vez, do momento ou experiência
da qual participam na narrativa:
A religião andina não deve ser estudada com os pressupostos da
mitologia Greco-romana, que dá um caráter antropomorfo aos fenômenos
naturais e onde a relação entre deuses respeita as diversas identidades. A
deificação dos fenômenos naturais no mundo andino se baseia na
transformação de um elemento em outro, tal como ocorre na natureza, através
do tempo e do espaço; os deuses podem ser antropomorfos ou não,
desdobrar-se, e multiplicar seu ser e, portanto transformarse. Frente ao
estatismo da mitologia mediterrânea está o mutante dinamismo dos deuses
andinos (Demarest, 1981: 73 apud Makowski, 2005: 49).74
A iconografia andina, especialmente do Período Intermediário Inicial, exibe
com frequência seres sobrenaturais que compartilham traços de animais, seres
humanos, plantas e demais elementos do seu entorno natural, além de objetos e
itens que lhes atribuem predicados específicos. Conjuntamente esses elementos
criam informações variáveis em um repertório imenso de possibilidades de
significações. É o que Makowski chama princípio da hibridização:


73

Expressão cunhada por Makowski em seus estudos iconográficos (1994: 55).
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La religión andina no debe estudiarse con los supuestos de la mitologia Greco-romana, que da
un carácter antropomorfo a los fenómenos naturales y donde la relación entre dioses respeta las
diversas identidades. La deificación de los fenómenos naturales en el mundo andino se basa en
la transformación de un elemento en otro, tal como ocurre en la naturaleza, a través del tiempo y
del espacio; los dioses pueden ser antropomorfos o no, desdoblarse, y multiplicar su ser y, por
supuesto transformarse. Frente al estatismo de la mitologia mediterránea está el cambiante
dinamismo de los dioses andinos (Demarest apud Makowski, 2005 : 49).
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Um dos principais recursos formais com que contavam os tecelões e os
pintores para expresar conteúdos narrativos complexos e conceitos essenciais
de suas crenças religiosas pode se definir como o principio de hibridização.
Elementos corporais de várias espécies de animais e plantas, de seres
humanos, partes de vestidos e objetos de culto, costumam combinar-se de
maneira surpreendente. A composição adota a lógica do sonho, ou do transe
estático sob o efeito de prolongadas danças e/ou de alucinógenos. Os objetos
e os seres são e não são. Sua aparência revela, através dos detalhes, nexos
ocultos com outros aspectos da realidade (Makowski, 2000: 279).75
As divindades são identificáveis na iconografia Mochica e Nasca
geralmente por essa hibridização. Os vários elementos dotam os seres com
qualidades e poderes que, conjuntamente, constituem seu próprio camac, ou
energia vital. Este camac também existe nos seres humanos, porém em menor
grau e foi oferecido aos homens pelas divindades por meio da ancestralidade
(Gölte, 2009: 21).
Divindades compartilham seus atributos e poderes mágicos com seres
humanos importantes que servem de intermediadores entre o plano terreno e o
hanan. Este capítulo busca identificar as principais divindades que tocam a
antara, bem como os representantes terrenos de seus poderes que tocam o
instrumento em rituais de re-encenação das aventuras de seus deuses, com
vista a manter o equilíbrio primordial.
Divindades Mochica
Na iconografia Mochica os personagens terrenos que tocam a antara
vinculam-se geralmente à Divindade e/ou Guerreiro Coruja76 (chamado
também de Búho em espanhol) e à Divindade Intermediadora.


75

Uno de los principales recursos formales con que contaban los tejedores y los pintores para
expresar contenidos narrativos complejos y conceptos esenciales de sus creencias religiosas
puede definirse como el principio de hibridación. Elementos corporales de varias espécies de
animales y plantas, de seres humanos, partes de vestidos y objetos de culto, suelen combinarse
de manera a menudo sorprendente. La composición adopta la lógica del sueño, o del trance
extático bajo el efecto de prolongadas danzas y/o de alucinógenos. Los objetos y los seres son y
no son. Su apariencia revela, a traves de los detalles, nexos ocultos con otros aspectos de la
realidad (Makowski, 2000: 279).

76

Makowski, 1994; Alva Meneses, 2006.Gölte, 2009.
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Os personagens relacionados à coruja incorporam as qualidades deste
animal, concretizadas pelas seguintes características iconográficas (Prancha 2):
•

A indumentária é assinalada por camisas com o efeito de placas de
metal ou entrecruzamento de linhas formando quadrados (imagem 2.1);

•

Toucados com dois círculos frontais, em alusão aos olhos da coruja
(Prancha 1 e imagens 2.3 e 2.4);

•

Toucados com dois penachos (imagens 2.1 e 2.2 e imagens da
Prancha 3).

Dentre suas principais qualidades destacam-se a visão noturna e a
capacidade de enxergar sem luz, o que o qualifica como senhor noturno77,
relacionado, na lógica quadripartite à parte alta do hurin (Gölte, 2009: 405).
Este personagem tem papel preponderante em uma das cenas que
compõem a narrativa da Rebelião dos Objetos, ao receber uma taça da
Divindade Lunar (Gölte, 2009: 403). Nas narrativas do Enterro, a Divindade
Coruja recebe conchas Strombus dos personagens Iguana e da Divindade
Intermediadora. É, portanto, uma divindade que recebe oferendas e demonstra
ter alto status.
Na coleção do MARLH encontramos instrumentos sonoros escultóricos
aerófonos de uso ritual representando humanos com atributos de Guerreiro
Coruja tocando antara. Apitos (figs. 1.2, 1.3, 1.4, Prancha 1, e figs. 3.1, 3.3.,
Prancha 3) e trombetas (fig. 1.1) eram feitos na base de moldes em duas
partes. Jackson (2008: 65) aponta para estas características como evidências
de uma produção em massa, praticada em oficinas ou ateliês especializados,
uma das características mais marcantes da produção cerâmica Mochica. A
mesma autora ainda comenta (Russel & Jackson, 2006: 166) que nos dados de
escavação de Cerro Mayal, um ateliê especializado em produção cerâmica
Mochica, os objetos mais conectados às práticas rituais seriam os instrumentos
musicais e as representações de pessoas tocando estes instrumentos (fig. 1.4).
Proporcionalmente aos artefatos do sítio, esta seria uma porcentagem pequena
(1%), porém significativa porque, segundo os autores, levaria a compreender a
utilização da cerâmica de Cerro Mayal: era produzida para fins rituais e depois
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Um indivíduo mumificado com os mesmos atributos deste senhor foi encontrado nas tumbas
de Sipán em 1987, mostrando uma associação entre os personagens retratados na iconografia
e os indivíduos de alto rango mochica (Alva & Donnan, 1993; Alva Meneses, 2006).
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enterrada (ibid.). Para Russel & Jackson, esta inferência se baseou na própria
circunscrição da música na sociedade Mochica: a dos rituais e liturgias (ibid.).
Em nossos dados encontramos alguns exemplares de músicos
escultóricos feitos, aparentemente, a partir do mesmo molde. É o caso das
peças 1.2 e 1.3, ambas do MARLH. Claramente, o que a prática dos moldes
demonstra é que havia alta demanda de produção de alguns temas, entre os
quais constavam figurinhas e apitos de divindades e indivíduos tocando
instrumentos. A produção de apitos com representação de divindades pode ter
objetivado provocar algum som ou nota específica que comunicasse o conceito
desta divindade, sua força e ato criador. Sabe-se que alguns apitos eram
produzidos para imitar sons de diferentes animais (Olsen, 2002: cap. 5). Esta,
entretanto, é apenas uma hipótese e não é possível saber quem soprava esses
pequenos instrumentos sibilantes: xamãs, sacerdotes ou indivíduos de outros
estratos sociais.
Um dos personagens mais estudados na iconografia Mochica é a
divindade com presas, orelheiras e cintos de serpente, denominada por Larco
Hoyle de Ai Apaec78 e apelidada de Divindade Intermediadora por Gölte, de
Cara enrugada por Donnan e de Divindade A por Berezkin. Hocquenghem
(1988) observou que essa divindade aparece algumas vezes com atributos
marinhos e em outras, com atributos terrestres. Por esta razão a dividiu em
duas, chamadas de gêmeos: o gêmeo marinho e o gêmeo terrestre. Makowski
segue esta divisão. Não obstante a variedade de nomenclaturas, este
personagem aparece na iconografia tocando a antara em poucas, mas
significativas, ocasiões. Em nosso trabalho usaremos a nomenclatura de Gölte.
Em dois vasos escultóricos (Prancha 11, imagens 11.2 e 11.3) a
Divindade Intermediadora toca sua antara sobre uma onda. O motivo
iconográfico que se assemelha à onda também está presente na túnica que
cobre o personagem de 11.2 e motivos marinhos decoram a manta que cobre o
personagem 11.3. Na lateral do bojo do vaso, quadrados são formados por
triângulos que combinam motivos aquáticos (círculos) e motivos relacionados
aos pisos ecológicos andinos (degraus), promovendo o encontro entre estas
duas partes. Ambas as peças mostram a Divindade Intermediadora tocando a
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Este nome foi dado com base nas descrições que as crônicas espanholas faziam de uma
suposta divindade suprema da Costa Norte peruana.
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antara em contextos marinhos e do inframundo, apesar de um mamífero
encontrar-se ao lado de um deles. É possível que em algum momento das
peripécias da Divindade Intermediadora, cujo nome indica sua característica de
transitar por diversos mundos, ela toque a antara ao passar pelo hurin ou pelo
meio aquático e marinho. Este personagem aparece diversas vezes passando
pelo hanan, em narrativas de fases IV e V Mochica, mas nunca toca a antara
nestes planos da existência, apenas no hurin.
Nos

apitos

escultóricos

discutidos

anteriormente

também

estão

presentes as Divindades Intermediadoras (Prancha 12). É curioso notar que as
figs. 1.2 e 1.3 mostram indivíduos aparentemente terrenos, sem atributos
zoomorfos. Usam, inclusive, indumentária que remete à Coruja, porém suas
presas indicam relação com a Divindade Intermediadora. Neste caso, nos
parece tratar-se mais um estágio de transfiguração de um xamã – ou oficiante
(termo a ser discutido posteriormente) – do que propriamente uma divindade.
A cena mais complexa a apresentar a Divindade Intermediadora tocando
antara está reproduzida na borda de um vaso de campanha do Museu Larco
(Pranchas 11 e 11.1). Esta cena, bastante conhecida na iconografia, já foi
estudada por Castillo (1989), Bourget (1994) e Gölte (1994, 2009), que
trabalharam em diversas interpretações, considerando-a uma narrativa. A
pintura em linha fina se organiza ao redor da borda do vaso e envolve vários
personagens organizados em pares que lutam entre si.
Na iconografia Mochica, são frequentes as representações de combate
mítico entre uma divindade terrestre e outra marinha. Geralmente a primeira
assume traços de felino e a outra é um caranguejo humanizado... (uma)
dicotomia que fundamentou a cosmologia, de maneira que o animismo reveste
as duas parcialidades com atributos zoomorfos, estabelecendo o conflito como
signo da ordem e do equilíbrio cosmológico (Alva Meneses, 2006: 153 apud
Arcuri, 2008: 44).
O trecho de Alva Meneses enfoca a batalha ritual como parte
fundamental da criação do equilíbrio cosmológico. Esta série de imagens
parece conformar uma narrativa que cada estudioso lê de uma maneira. Até o
presente nenhuma interpretação segura foi feita com relação a esta cena.
Na imagem 11.4 (Prancha 11.1), reproduzida por Gölte (2009), os
personagens identificados pelo número 1 são, respectivamente, a Divindade
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Radiante com atributos de coruja e a Divindade Intermediadora. Cada uma
carrega consigo uma pequena bolsa. Já em 2 a Divindade Intermediadora
aparece mais velha, acompanhada por um cão e sem sua bolsa, que foi
provavelmente tomada pelo personagem redondo que venceu a luta. Em 3 é
resgatada por duas aves marinhas, sinal de que possivelmente tenha perdido a
luta e precise de ajuda. Neste momento o motivo degrau de sua camisa
aparece em cor inversa à anterior. Em 4 está lutando com a Iguana e,
finalmente, em 5 duas Divindades Intermediadoras tocam as antaras enquanto
uma percussionista paira entre eles.
O trio formado pelo par de antaristas e uma percussionista é recorrente
nas cenas do inframundo a serem discutidas no capítulo seguinte. Os
antaristas apresentam atributos de Divindade Intermediadora (cintos e brincos
de serpente e presas) e vestem camisas com pirâmide escalonada invertida.
Não usam toucados e parecem estar em movimento, com os joelhos
flexionados. A antara do personagem à esquerda apresenta sete tubos,
enquanto a oposta apresenta seis. De acordo com a nossa interpretação, a
representação de antaras complementares indica a pertença de um dos
antaristas ao hanan e o outro ao hurin, cujo encontro levaria ao tinku.79 A prática
do Ira-Arka, tal como se configura atualmente, nunca foi comprovada nos
estudos

musicológicos

pré-colombianos,

porém

sua

lógica

de

complementaridade simbólica entre sons e entre duas partes que se unem para
conformar um todo não é somente plausível, como altamente provável para a
cerâmica que estamos estudando (Olsen, 2002: 99 e Baumann, 1996). Nossa
intenção aqui não é discutir a definição musicológica do Ira-Arka. Importa-nos o
conceito cosmológico. Segundo Gölte (comunicação pessoal) as antaras
simbolizam o anseio de unir os mundos de cima e de baixo, promover uma
comunicação efetiva e criar o tinku, como destacado no trecho de Alva Meneses.
É possível que o tambor, neste caso uma tinya (tambor de mão), esteja
a cargo de uma mulher. Este é um instrumento sonoro eminentemente
feminino, até hoje tocado por mulheres nas regiões serranas. Bellenger (2007:
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Já havíamos apresentado esta ideia no V Colóquio História e Arqueologia da América
Indígena, no Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos da Universidade de São Paulo, em
2008. Na discussão realizada no evento, ressaltamos a hipótese de que a conjunção entre dois
antaristas na iconografia Mochica poderia estar associada às ideias de Ira-Arka. Partimos dos
trabalhos de Baumann (1996) e Olsen (2002: 99).
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125) comenta que no Carnaval de Taquile, Lago Titicaca, as mulheres tocam a
tinya e os homens os instrumentos aerófonos. Cordy Collins (2006) discutiu
uma série de figurinhas Mochica e Lambayeque em cerâmica da região
Mochica-Norte que retratam mulheres tocando estes tambores. Tais figuras
escultóricas comprovam que mulheres tocaram instrumentos membranófonos
no Intermediário Inicial e, partindo do pressuposto de que o ato ritual deveria
ser bem organizado e que cada uma das partes envolvidas na produção do
som deveria ser responsável pela criação de um tipo de eficácia simbólica,
cremos que o tambor estava atribuído às mulheres. Nos Andes instrumentos
musicais tocados na época errada ou pelas pessoas erradas podem
desencadear verdadeiras catástrofes.80
Seres sobrenaturais que tocam a tinya junto a antaristas são, se não
mulheres, ao menos personagens representantes do feminino e daquilo que
será fertilizado. Gölte (comunicação pessoal) acredita que a personagem que
toca a tinya na cena em questão é uma divindade da terra em atitude de
chamar os seres do hanan para a fertilização, buscando o tinku e a permissão
de sua reprodução. É possível, nesta perspectiva, que os antaristas estejam
em algum tipo de disputa na qual o vencedor ganha o direito de fertilizar a
mulher e perpetuar, assim, sua linhagem. Esta relação entre seres
fertilizadores que tocam a antara e seres por eles fertilizados que tocam
tambores é bastante comum na iconografia Nasca. Discutiremos esta questão
para o Senhor das Antaras, ainda neste capítulo.
No Capítulo III discutimos brevemente os conceitos de yanantin e chulla,
presentes na cosmovisão andina, e a quantidade de relatos de origem que
apontam para uma configuração familiar disposta por dois seres masculinos e
um feminino. Esta tríade versada por Rostworovski é notável para o caso da
música em muitas imagens da iconografia Mochica, como veremos no caso do
Inframundo. Esta é a única representação conhecida de antaras em um vaso
campanulado. Esses vasos são mais comuns na fase IV e, segundo Gölte, o
fato de se abrir para o mundo de cima é um fator que demonstra o objetivo de
estabelecer uma comunicação com o hanan. A iconografia em seu bojo, com
motivos escalonados dos quais partem uma voluta para cima (fig 11.5, Prancha
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Sobre o assunto, ver Stobart, 1994.
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11.1) são, para Gölte, mais uma evidência desta tentativa de comunicação com
planos superiores.81 Alguns vasos também são considerados idiófonos por
Hoyle (1985), devido à presença de pedrinhas em sua base que criam um
efeito sonoro. Este, segundo Gölte, é mais um fator comunicativo.
O material analisado nos mostra uma clara associação entre os
antaristas no plano social e as divindades. Não apenas os vasos de alça
estribo apresentam representações com estes personagens, mas apitos,
trombetas e outros tipos de suportes escultóricos com diferentes funções. Em
muitas delas os antaristas aparecem vinculados, de uma ou outra maneira, ao
mundo noturno, o abaixo. Mesmo quando a Divindade Intermediadora,
geralmente associada ao hanan a toca, apresenta algum atributo marinho (vide
os tentáculos de anêmona na fig. 12.1, Prancha 12) indicando que naquele
momento da narrativa é o gêmeo marinho passando pelo âmbito dos oceanos.
Os músicos humanos que apresentam os atributos destas divindades
incorporam sua energia vital no momento do ritual, podendo ser considerados
xamãs ou sacerdotes.
Oficiantes

Alguns personagens da iconografia Mochica que geralmente exercem
papéis centrais relacionados aos cultos oficiais e sacrifícios, cujos atributos de
poder remetem aos das divindades, são chamados por Makowski (1994) de
oficiantes. O autor supracitado apresenta uma discussão extensa baseada,
sobretudo, nos estudos iconográficos sobre as diferenças e semelhanças entre
xamãs e sacerdotes (oficiantes), buscando reconhecer os traços de uma
categoria social bem definida, com funções próprias e identidade iconográfica
bem delimitada:
O conteúdo narrativo permite definir os personagens de túnica longa
como oficiantes. Não combatem, não caçam, não pescam, nem coletam caracóis
terrestres; o baile e o acompanhamento musical são as únicas atividades
coletivas nas quais tomam parte ativa (...). Assumem papéis protagônicos nos
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Este signo, no entanto, já foi alvo de outros estudos, como os de Alva Meneses (2006) e
Arcuri (2008) que o relacionam aos pisos ecológicos andinos e ao sacrifício no topo da
montanha. Arcuri (ibid) atenta para as relações espaço-temporais sintetizadas neste semema.
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momentos culminantes das cerimônias quando o ato realizado implica uma
comunicação direta com o númen 82 (Makowski, 1994: 56).83
Na longa lista de atividades que estes oficiantes presidem na
iconografia, destaca: tocam antaras e trombetas durante as procissões (...);
tocam antaras, flautas e tambores quando dançam os guerreiros (...) (ibid.).84
Partindo da argumentação de Makowski, analisamos os antaristas
pertencentes às Pranchas 1, 3, 4, 5 e 5.1 enquanto oficiantes: sujeitos
imbuídos de um alto poder político-religioso, com grau de sacerdotes, dotados
da essência divina de cada entidade que representam e responsáveis por uma
série de rituais importantes encenados na iconografia.
A imagem 5.1 (Prancha 5) apresenta um vaso de alça estribo Mochica
de estilo fase IV com pintura em linha fina retratando seis músicos tocando
aerófonos. Parece existir uma hierarquização entre os personagens: os
maiores e mais adornados tocam antaras, enquanto os menores tocam
trombetas em formato de caracol85. A cena se desenrola no âmbito terreno e os
antaristas estão vestidos e paramentados com túnicas, capas, orelheiras
circulares e toucados elaborados.
Como vimos anteriormente a configuração em pares no ato de tocar a
antara é comum nos Andes e não apenas pressupõe uma forma de interação
na produção sonora ritual, como obedece à lógica do dualismo e da
complementaridade, elementos fundamentais da cosmovisão. Os antaristas
maiores portam os instrumentos com mais tubos. Esta conformação pode
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O autor aqui utiliza o termo numen para se referir à força vital, ao poder das divindades que,
na definição quéchua denomina-se camac.

83

El contenido narrativo permite definir a los personajes de túnica larga como oficiantes. No
combaten, no cazan, no pescan, ni recolectan caracoles terrestres; el baile y el
acompañamiento musical son las únicas actividades colectivas en las cuales toman parte
activa (...). Asumen más bien roles protagónicos en los momentos culminantes de las
ceremonias cuando el acto realizado implica una comunicación directa con el numen
(Makowski, 1994: 56).

84

tocan antaras y trompetas durante las procesiones (...); tocan antaras, flautas y tambores
cuando bailan los guerreros (...) (ibid.).
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Apesar de Makowski (1996: 19) afirmar que a arte mochica raramente utiliza diferenças de
tamanho para enfatizar diferenças de hierarquia, acreditamos que no caso desta imagem esta
seja a circunstância. As únicas possibilidades alternativas, de que os trompeteiros sejam crianças
ou de que eles estejam distantes dos antaristas, não nos satisfazem visto que não temos
informações comprovadas sobre crianças tocando instrumentos musicais entre os Mochica,
especialmente em um momento litúrgico.
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evidenciar a lógica de hoquetos86, algo análogo ao Ira-Arka, ainda no período
pré-colombiano.87 Os antaristas mais velhos são geralmente aqueles que
lideram o ritual da produção musical (Baumann, 1996; Bellenger, 2007) e, por
esta razão, seus instrumentos têm mais tubos (notas).
Uma corda aparece como elemento unificador das antaras da segunda
dupla. Musicólogos não apontaram, até agora, nenhuma razão acústica para a
presença desse item (Pedro P. Salles, comunicação pessoal) presente em
outras imagens de pares de antaras. Olsen assinala motivos puramente
simbólicos, já que a prática de hoquetos não necessitaria deste artifício:
Se o uso da corda e objetos amarrados se refere a complexos funerários
e à vida pós-morte, então as flautas de pã “dupla unidade” conectadas por uma
corda poderiam possivelmente ter uma razão diferente para ser representada
desta forma para indicar tons musicais integrados. Talvez a corda conectante
seja simbólica do complexo funerário e da vida pós-morte, em vez de dois
instrumentos conectados como um só (Olsen, 2002: 79).88
Examinemos agora dois objetos que pairam ao lado do primeiro
antarista: uma concha Strombus galeatus e um fruto ulluchu.
A concha Strombus, também denominada wayllaquepa em quéchua e
pututu pelos espanhóis, foi um instrumento sonoro importante nos Andes
centrais na época Pré-Colombiana. É até hoje utilizada em algumas zonas
serranas, como na cidade de Pisac, Departamento de Cusco.89 Proveniente
das águas quentes da costa equatoriana esta concha, considerada de grande
valor ritual, foi usada como trombeta desde o Período Formativo.90 Seu
emprego como instrumento de sopro aparece com frequência na iconografia da
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O hoquetus é uma técnica musical na qual as notas se alternam, muito utilizado na época
medieval.

87

Alguns autores como Baumann (1996: 52) já haviam sugerido esta hipótese, baseados na
iconografia.

88

If the use of rope and tied objects refers to the funerary complex and the afterlife, then the
“double-unit” panpipes connected by a cord would possibly have a different reason for being
depicted that way than to indicate interlocking musical pitches. Perhaps the connecting cord or
string is symbolic of the funerary complex and the afterlife, rather than of the two instruments
being connected as one (Olsen, 2002: 79).

89

Os warayoqs, ou autoridades locais, sopram as wayllaquepas nas procissões e festividades
da Semana Santa.
90

Em 2001 foram encontradas 21 wayllaquepas decoradas em Chavín de Huántar pela equipe
de John Rick.
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Costa Norte e as crônicas coloniais atestam para a produção sonora como uma
de suas diversas funções no período Inca, especialmente em momentos de
batalhas. Gruszczynska (1995: 129) aponta também sua utilização como aviso
ou informe. Na imagem o cordão que sai da embocadura do objeto indica sua
função de instrumento musical, visto que este item facilitava o transporte e
possibilitava empunhá-la com maior segurança enquanto era soprada.
O ulluchu,91 objeto que paira um pouco acima do Strombus na cena em
questão é um fruto recorrente na iconografia Mochica. Antes das escavações
em Sipán acreditava-se que poderia ser um fruto mítico, já que não havia até
então evidência de sua existência. Escavações revelaram ulluchus reais em
Sipán (dissecados), Dos Cabezas e na Huaca de la Luna (McClelland, 2008:
59). Este fruto também aparece representado na iconografia da indumentária
do Velho Senhor de Sipán (Alva Meneses, 2006). Até então, um dos poucos
estudos existentes sobre o tema era o de Wassén, Hultin & Boldeson (ibid: 58),
que endossava a pertença do fruto à família do papaya. Segundo os autores
isso conferia aos ulluchus propriedades anticoagulantes, justificativa para seu
consumo em cerimônias de sacrifício humano a fim de que o sangue do
sacrificado não se solidificasse antes de ser oferecido às divindades ou seus
representantes.

Esta

hipótese

foi

descartada

após

as

escavações

arqueológicas, que comprovaram a pertença do ulluchu à família das meliáceas
e, portanto, a ausência de qualquer efeito anticoagulante (Alva Meneses, 2006:
153). Continuamos, por consequência, sem compreender o simbolismo do
ulluchu nas representações iconográficas Mochica, apesar de existirem
hipóteses nos estudos mais recentes.92
É possível que a wayllaquepa e o ulluchu fizessem parte do ritual
encenado, bem como é possível que simbolizassem alguma qualidade dos
músicos, como propõe Hocquenghem (1989: 193), exemplificando com uma
possível interpretação para os beija-flores: A relação entre o beija-flor e o
homem é, do ponto de vista mochica, metonímica. Os beija-flores não
representam “beija-flores” como decoração nem são usados como indicadores
metonímicos da paisagem, mas simbolizam agudeza (“beijafloreza”). Isto é,
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Nome dado por Rafael Larco Hoyle (McClelland, 1998: 43).

92

Bourget, 2006 e Gölte, 2009.
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para repetir, apenas um resumo do complexo de qualidades que os beija-flores
exemplificam e que os jovens, que participam nos rituais de iniciação devem ter
para passar à posição dos guerreiros (ibid.).93
Neste caso, ulluchu e wayllaquepa não se limitam simplesmente aos
seus referentes, mas poderiam apresentar qualidades inerentes aos músicos.
O strombus pode estar associado a alguma qualidade que o antarista deve ter,
como a virilidade alegada por Gölte (2009: 360) para o caso deste molusco,
ocupando na iconografia um lugar especial na construção do masculino (ibid.).
Em sua análise da iconografia e da sobreposição simbólica dos objetos nas
tumbas de Sipán, Alva Meneses conclui que:
Dadas suas características, esses moluscos (respectivamente as conchas
Strombus e Spondylus) representaram os princípios masculino e feminino. As
conchas univalves e brancas de caracol Conus ou Strombus fariam referência à
parte masculina, ao sêmen, aos ossos e à terra; as conchas bivalves e
vermelhas do Spondylus representariam o feminino, o sangue, a carne e a água.
Na iconografia formativa cupisnique e chavín aparecem imagens dos moluscos
unidos, enfatizando o caráter sexual da díade (2006: 152).
A wayllaquepa feita a partir do strombus, neste sentido, está associada à
masculinidade do antarista e de seu instrumento, bem como remete ao hanan.94
Continuando com nossa análise dos oficiantes, a Prancha 5 mostra mais
duas imagens (5.2 e 5.3) produzidas, segundo Donnan, supostamente pelo
mesmo artista95 (Donnan & McClelland, 1999: 244). A primeira cena está
representada em um vaso de alça estribo de estilo fase IV, enquanto a
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 La relación entre el picaflor y el hombre es, desde el punto de vista mochica, metonímica.
Los picaflores no representan “picaflores” como decoración ni son usados como indicadores
metonímicos del paisaje sino simbolizan agudeza (“picafloreza”). Esto es, para repetir, solo un
resumen del complejo de cualidades que los picaflores ejemplifican y que los jóvenes, que
participan en los rituales de iniciación deben tener para pasar al rango de los guerreros
(Hocquenghem, 1989: 193).
94

Gruszczynska comenta sobre os instrumentos de sopro enquanto representantes de um poder
masculino em seu artigo Masculine Musical Instruments in the Andean Tradition, que
comentaremos na Conclusão.
95

É possível que um mesmo artista se especializasse em produzir vasos com temas
semelhantes. Na obra de Donnan & McClelland, Mochica fineline paintings, its evolution and
artists (1999) os autores identificam, em uma série de vasos Mochica, traços estilísticos e
detalhes que revelam a produção de diversos vasos com o mesmo tema produzidos pelo mesmo
artista. Logo é possível que existissem artistas ou oficinas especializados em representar
músicos e temas associados às antaras em particular, assim como oficinas distintas que
pudessem ser especializadas em reproduzir outros temas habituais da iconografia Mochica.
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segunda preenche o bojo de um vaso que, segundo Donnan & McClelland, era
originalmente de fase II e foi estampado novamente na fase IV, mais de cem
anos após sua produção. A imagem ficou com um efeito apagado devido à
dificuldade de fixação da pintura na cerâmica queimada previamente (ibid).
A cena 5.2 (com detalhes na Prancha 5.1) apresenta quatro antaristas e
alguns trombeteiros que se intercalam entre os personagens maiores, à maneira
do vaso do Fowler Museum. Da mesma forma os antaristas estão organizados
por pares cujos integrantes que se posicionam frontalmente uns aos outros.
Em ambas as imagens (5.1 e 5.2), os personagens que tocam as antaras
têm seus poderes e ancestralidades identificados por meio de seus atributos,
mais especificamente os toucados. Enquanto os toucados de mamíferos se
relacionam normalmente ao poder de divindades diurnas, ao hanan pacha e tudo
o que lhe é contíguo, os toucados de coruja se relacionam ao poder das
divindades noturnas, ao hurin ou uku pacha, aos inframundos e ao mar. Na cena
do vaso do Museu de Berlim (5.2) a primeira dupla apresenta um antarista com
toucado de dois círculos frontais, relacionado normalmente à Divindade Coruja e
os dois músicos centrais com toucado de felino, um dos atributos da Divindade
Intermediadora. No caso do primeiro antarista da segunda dupla há também um
tumi, ou faca sacrificial, em seu toucado. Finalmente, o último antarista da
segunda dupla traz um toucado de ave, característico do personagem Iguana
que em diversas narrativas Mochica se associa frequentemente à Divindade
Intermediadora. Esta configuração obedece, portanto, a um parâmetro
observado por Makowski:
Em algumas representações de linha fina de particular complexidade se
observa que os sacerdotes se organizam em dois grupos que ocupam espaços
diferentes e opostos durante as cerimônias. Um destes grupos, que guarda
uma relação especial com as águias pescadoras, parece predestinado para o
culto das divindades do mundo de cima. O segundo grupo, relacionado com a
coruja e outros animais noturnos, possui atributos xamânicos e possivelmente
atende às divindades do subsolo e do mar, entre outros à única divindade
feminina (Makowski, 2005: 75).96
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En algunas representaciones de línea fina de particular complejidad se observa que los
sacerdotes se organizan en dos grupos que ocupan espacios diferentes y opuestos durante las
ceremonias. Uno de estos grupos, que guarda una relación especial con las águilas pescadoras,
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O trecho alude à constante relação entre os seres pertencentes aos
âmbitos do alto e do baixo nas pinturas de linha fina. Os antaristas retratados
nos vasos da Prancha 5 eram possivelmente sacerdotes ou chefes de
comunidades. Não somente suas indumentárias apontam para esta importante
função política e religiosa, como seu papel preponderante no ato ritual
encenado e a organização dual indicadora de linhagens distintas. No mundo
Mochica o papel ritual estava reservado às altas esferas (Castillo, 2000b: 116).
A segunda dupla usa os toucados de Divindade Intermediadora e
Iguana, dois personagens recorrentes da iconografia que atuam sempre juntos.
Na Cena do Enterro ou Burial Theme (Donnan & McClelland, 1979), uma das
mais recorrentes nas narrativas visuais Mochica, são esses dois personagens
que baixam o ser enterrado com cordas, e são eles que oferecem conchas
Strombus a uma divindade que se encontra sentada no interior de um templo.
A cena de entrega de conchas é a continuação da cena do enterro. Segundo
especialistas, há grandes chances de que a divindade que recebe os Strombus
seja o guerreiro coruja (Makowski, 1996: 58; Gölte, 2009: 312). Está claro,
portanto, que esses antaristas humanos estão recriando um mito que envolve
as aventuras das divindades.
Na imagem do Museu de Berlim (5.2 e Prancha 5.1) a lógica da
organização dos antaristas deságua na teoria da simetria de espelhos de Platt.
Já discutimos no Capítulo III o quadripartismo gerado pelo dualismo e a ideia
de geração, tese defendida por Platt, aplicada e reformulada por Rostworovski
(2000) e Gölte (2009). Os opostos se associam sempre de forma a criar uma
quadripartição. Desta forma, não há apenas a terra, há a terra úmida e a terra
seca. O inframundo não é uma dimensão estática e simples, há a parte alta e
masculina do inframundo, bem como a parte baixa e feminina do inframundo. O
antarista com toucado de dois círculos frontais e indumentária com placas de
metal está associado ao Búho, Senhor da Noite e, neste caso, representante
supremo do mundo noturno e do hurin. Destaca-se por ser maior que os outros
personagens e parece estar em uma posição de liderança. Na cena da entrega
de Strombus este personagem tem um papel claramente superior à Iguana e à

parece predestinado para el culto de las deidades del mundo de arriba. El segundo grupo,
relacionado con el búho y otros animales nocturnos, posee atributos chamánicos y posiblemente
atiende a las deidades del subsuelo y del mar, entre otros a la única deidad femenina (Makowski,
2005: 75).
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Divindade Intermediadora. Esta posição de liderança pode indicar que o ritual
esteja acontecendo em seus domínios: a parte alta do mundo de baixo, e que a
antara seja um instrumento inerente ao seu âmbito.
No outro extremo, a Iguana com toucado de ave está associada ao
hanan, como ocorre com as aves em geral. Diz-se que, na revolta dos objetos,
o Ser Radiante enviou aves para libertar a humanidade e restabelecer a ordem,
numa clara alusão às aves como companheiras da luz e do hanan (Makowski,
1996).
Os dois antaristas centrais seriam a parte essencial do quadripartismo e
pertencem, provavelmente, à parte alta do hurin e à parte baixa do hanan,
respectivamente. Ambos representam a Divindade Intermediadora. Ela está
presente em vários contextos e pode pertencer tanto ao hanan quanto ao hurin,
dependendo

da

narrativa.

Apresentam

motivos

ondulados

em

sua

indumentária, que podem representar o âmbito marinho. Além disso, o maior
apresenta signos S nas mangas da camisa, que simbolizam o mar e o
inframundo, amplamente utilizados em cenas relacionadas ao hurin.
Nossa hipótese é que, sob tais circunstâncias, os dois antaristas centrais
com toucados semelhantes simbolizem a união do hanan e do hurin,
apresentando atributos de ambas as esferas.
Acreditamos que a diferença de tamanho de um antarista para o outro
denota, possivelmente, a distinção de idade e/ou hierarquia entre eles. Nossa
interpretação baseia-se em dados etnográficos, pois atualmente, na região do
Titicaca, os responsáveis por tocar as antaras maiores, denominadas machu,
são os homens mais velhos: machu significa “honorável” e é, como regra,
associado aos músicos mais velhos, mala ou malta significa “o intermediário”,
enquanto ch’ili se refere ao “menor” instrumento, o qual é geralmente tocado
pelo músico mais jovem e menos experiente (Baumann, 1996: 17).97 Essa
hierarquia entre as antaras, que se reflete em uma hierarquia entre os músicos,
poderia ser uma interpretação pertinente para a visível diferença de tratamento
que se dá aos pares de antaristas na iconografia Mochica.


97

machu means “honorable” and is, as a rule, associated with the oldest and most experienced
musicians, mala or malta means “intermediate one”, while ch’ili refers to the “smallest” instrument,
which is usually played by the youngest and least experienced musician (Baumann, 1996: 17).
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Nesta cena, em oposição às outras nas quais antaristas de categorias
diferentes se unem em pares, os personagens com toucado de ave formam
uma dupla, bem como os dois mamíferos. Cada toucado identifica um ancestral
do antarista e seu moiety. Neste sentido, o músico encarna seus poderes.
Estas cenas se passam no mundo terreno (Kay Pacha) e, portanto,
retratam um episódio autêntico do arcabouço ritualístico Mochica. Apesar da
questão simbólica atrelada a estes antaristas, que representam divindades e
forças importantes na cosmologia, havia uma razão para a práxis destes
eventos litúrgicos. Por qual razão estes sacerdotes se reuniam, paramentados
com os atributos de suas divindades, para tocar o instrumento musical?
Podemos avançar alguns séculos no tempo para buscar explicações que, se
não têm a capacidade de esclarecer com fidedignidade as causas, nos
possibilitam

ao

menos

identificar

os

agentes

desta

prática

social

fundamentalmente cerimonial.
Xavier Bellenger e Max Peter Baumann, em seus extensos trabalhos de
campo etnomusicológicos no altiplano, testemunharam uma série de ritos nos
quais grandes agrupamentos de antaristas representantes dos lados opostos
da comunidade (ayllu, ilha ou vilarejo) tomavam parte em autênticas batalhas
rituais:
Esta cerimônia do 3 de maio leva a participarem dois conjuntos que
podem chegar a ter centenas de tocadores de flautas de Pan que se enfrentam
durante uma justa musical. Os dois campos formados por estes agricultores de
língua aimara tratam de se rodear mutuamente. Cada um destes dois insólitos
exércitos é precedido por um capitão que agita duas bandeiras brancas para
indicar à sua tropa a orientação a seguir para lançar-se sobre o adversário. O
objetivo manifesto é forçar o outro grupo a equivocar-se na execução de uma
melodia comum a ambos os grupos, melodia que aparentemente tem
permanecido sem modificações por séculos. Na realidade, o interesse deste
combate “musical” consiste em garantir aos vencedores abundantes colheitas
futuras (Bellenger, 2007: 32).98
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Esta ceremonia del 3 de mayo hace participar a dos conjuntos que pueden llegar a tener
centenas de tocadores de flautas de Pan que se enfrentan durante una justa musical. Los dos
campos formados por estos agricultores de lengua aimara tratan de rodearse mutuamente a paso
de carga. Cada uno de estos dos insólitos ejércitos va precedido por un capitán que blande dos
banderas blancas para indicar a su tropa la orientación a seguir para abalanzarse sobre el
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O próximo excerto relata um atipanakuy, outra batalha ritual com caráter
mais

competitivo

que

o

tinku,

na

qual dois

grupos

de

antaristas,

respectivamente originários das partes hanan e hurin da ilha de Taquile se
envolvem em uma justa musical coordenada pelos capitães, autoridades que
levam uma bandeira branca:
Em quéchua, significa “dominar ou superar-se de maneira repetida” e
consiste num enfrentamento que em Taquile adota a forma de uma justa
musical. Esta competição de conjuntos de flautas de Pan o siku, acontece na
quarta-feira, ao final do dia, na Praça da comunidade. A tensão alcança sua
cúspide quando os dois grupos, representantes de cada metade da
comunidade, situados a ambos os lados da Praça, esperam o sinal para lançarse sobre o adversário seguindo um percurso ritual imutável. Cada grupo é
formado por uma cinquentena de músicos e bailarinos ricamente vestidos com
um traje tradicional que se usa nesta ocasião e está sob o mando de um portabandeira principal, o Capitão. Este último enaltece suas tropas animadas ao
compasso dos sikuri, conjunto de tocadores de flautas de Pan, apoiados por
grandes tambores. Estas melodias guerreiras, próprias de cada uma das
metades da comunidade Hanaq lado y Uray lado, são seus estandartes sonoros.
Os grupos entram em combate em um momento dado, em presença das
principais autoridades da ilha. O interesse da competição é grande, porque dela
pode depender a qualidade das colheitas vindouras (Bellenger, 2007: 120).99
Bellenger (2007: 32) usa os termos justa musical e exército para se
referir ao aspecto combativo desta tradição. Curiosamente o grupo vencedor do

adversario. El objetivo manifiesto es forzar al otro grupo a equivocarse en la ejecución de una
melodía común a ambos grupos, melodía que aparentemente ha permanecido sin cambios por
siglos. En realidad, el interés de este combate “musical” consiste en garantizar a los vencedores
abundantes cosechas futuras (Bellenger, 2007: 32).
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En quechua significa “dominar o superarse de manera repetida” y consiste en un
enfrentamiento que en Taquile adopta la forma de una justa musical. Esta competencia de
conjuntos de flautas de Pan o siku, se lleva a cabo el miércoles, al final del día, en la Plaza de la
comunidad. La tensión alcanza su cúspide cuando los dos grupos, representantes de cada mitad
de la comunidad, situados a ambos lados de la Plaza, esperan la señal para lanzarse sobre el
adversario siguiendo un recorrido ritual inmutable. Cada grupo esta formado por una cincuentena
de músicos y bailarinas ricamente vestidos con un traje tradicional que se lleva en esta ocasión y
está bajo el mando de un abanderado principal, el Capitán. Este último enardece a sus tropas
animadas al compás de los sikuri, conjunto de tocadores de flautas de Pan, apoyados por grandes
tambores. Estas melodías guerreras, propias de cada una de las mitades de la comunidad Hanaq
lado y Uray lado, son sus estandartes sonoros. Los grupos entran en combate en un momento
dado, en presencia de las principales autoridades de la isla. El interés de la competencia es grande,
porque de ella puede depender la calidad de las cosechas venideras (Bellenger, 2007: 120)
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duelo de antaras terá mais fartura durante o ano, desdobrando este ganho para
toda a comunidade a qual pertence. As antaras, neste sentido, têm o poder de
instituir o bem-estar social, funcionando como um instrumento de luta a fim de
conquistar o bem alcançado: a garantia do sustento. Esta lógica é análoga à
das batalhas rituais ou tinkus, porém não idêntica. Por um lado Gelles aponta,
como já citamos, que as batalhas rituais ou tinkus não visam garantir a vitória
de um lado sobre o outro, mas manter o equilíbrio. Já Bellenger menciona a
competição em seu sentido ocidental, objetivando a vitória e a supressão do
outro. A grande diferença entre os dois estudiosos, neste caso, está no tema
do qual estão tratando. Gelles se refere ao tinku, e Bellenger ao atipanakuy,
que têm lógicas opostas. O tinku apresenta uma lógica não combativa na qual
o equilíbrio gerado é dividido entre os dois grupos, enquanto o atipanakuy é
uma prática declaradamente combativa, na qual a abundância produzida incide
sobre a parte vencedora. Obviamente, há estudos específicos que mostram a
complexidade destes fenômenos (Platt, 1986; Gelles, 1995) não sendo nosso
objetivo detalhar essa questão.
Ao referir-se às canções como estandartes sonoros das partes hanan e
hurin, Bellenger subentende a identidade musical dessas populações, visto que
cada evento social é acompanhado por canções específicas. Há uma
sequência musical para cada momento da liturgia ou do combate. São as
canções que preceituam e normatizam os rituais: É como se todos, sejam
aimara ou quéchua, agricultores ou pastores, compartilhassem uma concepção
idêntica da disposição das peças musicais que reproduz o desenvolvimento
dos acontecimentos (Bellenger, 2007: 77).100 A nosso ver, no período précolombiano também existiam sequências musicais específicas para cada
momento ritual. A escassez de dados não nos permite elucidar esta questão,
porém a normatização do som nos rituais é importante para a manutenção do
equilíbrio e da identidade coletiva.
Voltemos, então, aos vasos arqueológicos produzidos mais de mil anos
antes da visita de Bellenger a Taquile. Possivelmente as cenas remetem a
fábulas das quais participam divindades, identificadas pelos toucados e
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Es como si todos, ya sean aimara o quéchua, agricultores o ganaderos, compartiesen una
concepción idéntica de la disposición de las piezas musicales que reproduce el desarrollo de los
acontecimientos (Bellenger, 2007: 77).
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atributos que adornam os músicos. Estas divindades estão em constante
transformação. Nossa hipótese é de que as cenas 5.1 e 5.2 representem um
ritual encenado por indivíduos pertencentes às altas elites: os oficiantes. Neste
ritual semelhante à batalha, os músicos, como se cumprissem a função de
sacerdotes e imbuídos do poder das divindades, teriam a responsabilidade de
criar o equilíbrio dinâmico para a manutenção da estabilidade natural e social.
Apesar de os músicos pertencerem ao mundo terreno, têm conexão com as
divindades por meio do poder vital ou camac divino que incorporam. Há a
possibilidade de que esses rituais encenem momentos de mitologias nas quais
participam as divindades identificadas. Os sacerdotes, ao recriarem este
momento, geram as mesmas implicações benéficas do episódio original,
vivenciado pelas divindades.
É possível também que cada antarista seja representante da linhagem
descendente de determinada divindade. A ascendência e o parentesco são
substratos importantes nas relações sociais andinas e, seguramente, os
atributos dos antaristas humanos os identificam com as divindades que
instituíram suas linhagens sociais.101 Como o camac ou força primordial desta
divindade é passada a seus descendentes (Gölte, 2009: 21), cada antarista
representaria, a nosso ver, uma linhagem e uma força cosmológica diferente. A
união destas forças seria indispensável para a geração do equilíbrio e
continuidade do ciclo vital.
O vaso 5.3 apresenta apenas dois antaristas com uma série de feijões
intercalados em lugar dos trombeteiros. Vale destacar que este é o único caso
conhecido de associação entre antaras e feijões na iconografia Mochica.
Retomemos a discussão de Hocquenghem sobre metonímia e metáfora. Como
vimos, uma das conclusões de seu estudo é de que a relação entre figuras
intercaladas e as figuras principais é, para os Mochica, metonímica em todos
os aspectos relevantes (Hocquenghem, 1989: 194).102 Ou seja, figuras
intercaladas, longe de apresentarem papel secundário ou decorativo, contêm
um significado intrínseco às figuras principais, construindo o sentido integral.
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Jürgen Gölte (2009: 20-25) toca diversas vezes neste ponto, indo ainda além: para o autor,
na iconografia, os toucados dos personagens revelam ascendência paterna e os cintos,
ascendência materna.
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la relación entre figuras intercaladas y las figuras principales es, para los mochica, metonímica
en todos los aspectos relevantes (Hocquenghem, 1989: 194).
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O que se aplica aos beija-flores como figura intercalada deve aplicar-se
a todas as figuras intercaladas em geral: sempre estão em uma relação
metonimica com as figuras mais importantes as quais rodeiam. (...) outro
exemplo é o do ají intercalado entre os guerreiros. O ají é forte, ou seja,
picante, e o guerreiro é tambén forte, ataca. Esta relação metonimica é
estabelecida somente entre os guerreiros e o ají, o jovem que corre,
participando dos ritos de iniciação não é ainda forte a ponto de ser
acompanhado pela imagem deste fruto (Hocquenghem, 1989: 193).103
Feijões geralmente se associam na iconografia Mochica a guerreiros.
Aparecem também em cenas nas quais uma dupla de divindades pratica uma
espécie de jogo que, segundo Gölte (2009: 218-19) intencionaria alcançar um
tinku entre o plano superior e o inferior e, desta maneira, gerar o alimento para
os homens. Nas palavras do autor: el pallar es el fruto de la conexión entre el
mundo de abajo y el de arriba (Gölte, 2009: 211).
É possível que os feijões substituam os trombeteiros, que podem estar
associados ao vigor guerreiro, entretanto, segundo Makowski, maiores
tentativas de interpretação seriam infrutíferas: os feijões assumem em várias
cenas o papel de guerreiros humanos. Suspeitamos que deve haver existido
algum mito de criação da humanidade que explicava esta relação, porém as
cenas conservadas não permitem deduzi-lo (Makowski, 2000: 140).104
As cenas que intercalam antaristas bem adornados e trombeteiros, a
nosso ver, expressam rituais celebrados pelos personagens principais,
oficiantes que teriam a faculdade de incorporar a força criadora das divindades,
levando ao plano social estes predicados e gerando o equilíbrio.
Na Prancha 7 (fig. 7.1) vemos uma peça do Museu Larco com um
antarista com atributos diferentes dos que já havíamos analisado. Trata-se de
um vaso de alça estribo cuja base apresenta pintura de dançarinos e cujo
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Lo que se aplica a los picaflores como figura intercalada debe aplicarse para todas las
figuras intercaladas en general: siempre están en una relación metonímica con las figuras más
importantes a las que rodean. (...) otro ejemplo es el del ají intercalado entre los guerreros. El
ají es fuerte, es decir pica, y el guerrero es también fuerte, ataca. Esta relación metonímica es
establecida solamente entre los guerreros y el ají, el joven que corre, participando de los ritos
de iniciación no es todavia fuerte como para ser acompañado por la imagen de este fruto
(Hocquenghem, 1989: 193).
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los frejoles y los pallares juegan en varias escenas el papel de guerreros humanos.
Presentimos que debió haber existido algún mito de creación de la humanidad que explicaba
esta relación, pero las escenas conservadas no permiten desentrañarlo (Makowski, 2000: 140).
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aplique escultórico mostra um antarista de alta hierarquia, paramentado com
capa, túnica e orelheiras circulares. Usa uma pintura facial peculiar e um
toucado com dois penachos que se parecem com mãos humanas direcionadas
para cima. Na capa são retratados lifes, peixes de água doce recorrentes na
iconografia Mochica e que cumprem um papel importante na cosmovisão,
especialmente quando associados a aves (simbolizando o encontro entre os
planos do hanan e do hurin) ou às conchas (neste caso, segundo a análise
iconográfica de Meneses , estes peixes estariam associados à transformação e
à metamorfose) (Alva Meneses, 2006: 151). Este personagem mostra grandes
semelhanças com outros personagens da iconografia Mochica, retratados na
mesma Prancha.
A imagem 7.4 remete a uma conhecida cena na qual interagem quatro
personagens, dos quais um se posiciona no centro do arco formado por uma
serpente de duas cabeças, chamado pelos especialistas de arco bicéfalo
(Bourget, 2006: 41). Uceda (2008:156) faz uma divisão entre estes personagens: os que se encontram sob o arco e vestem uma espécie de pele de
animal estão sempre com as mãos unidas para o alto. Estes são chamados de
worshippers (adoradores). Os personagens fora do arco usam capas de
desenhos geométricos e carregam uma cuia com espécie de espátula que
levam até a boca. Estes são chamados de coca takers (tomadores de coca). O
antarista em 7.1, por seus atributos, remete aos tomadores de coca. É possível
ver em 7.2 um personagem escultórico com o mesmo toucado, pintura facial e
orelheiras circulares segurando a cuia e espátula que caracterizam os
tomadores de coca da figura 7.4. Segundo Donnan (1978: 117 apud Uceda,
2008: 154), a espátula serviria para extrair a cal da cuia e, ao levar à boca, esta
se misturaria à substância das folhas de coca mascadas e extrairia os
alcalóides que levassem o personagem a um estado alterado de consciência,
essencial para seu ato religioso. Se nota entre o bojo do vaso e o aplique
escultórico na figura 7.1, representações de cactos San Pedro. Estes cactos
remetem provavelmente ao estado de consciência do antarista ou a alguma
função que ele cumpre. A representação no bojo mostra diversos personagens
dançando no momento litúrgico oficiado pelo antarista, cuja hierarquia é
visivelmente mais elevada, como se observa em seus atributos. Uceda (2008:
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158) inclui os tomadores de coca na categoria de oficiantes levando em
consideração o modelo de Makowski.
Nas escavações da Huaca de la Luna foram encontrados enterramentos
de indivíduos que remetem aos personagens desta narrativa, tanto os
adoradores quanto os tomadores de coca, encontrados com suas cuias e
espátulas, além de componentes dos toucados que recorrem na iconografia
(ibid & Bourget, 2006: 41-46). Uceda (2008: 173-4) conclui seu estudo
assegurando que estas são duas categorias diferentes de personagens,
embora eles interajam na mesma cena: adoradores e tomadores de coca
correspondem a duas funções diferenciadas e, portanto, a status sociais
também diferenciados, apesar de prestigiosos em ambos os casos. O próprio
autor enfatiza a importância de investigações ulteriores objetivando o
esclarecimento da função social e ritual destes personagens. O fato de termos
encontrado um tomador de coca antarista instiga o debate, ainda que não se
possa, a priori, esclarecer esta questão. São necessários mais dados e estudos
mais específicos que possibilitem uma interpretação acurada da relação entre
os tomadores de coca e a antara. Por ora, pode-se concluir que esses
indivíduos de importante função sacerdotal podem, em ocasiões, estar
associados ao aerófono aqui estudado, bem como uma infinidade de outros
oficiantes e personagens da iconografia Mochica.
Encontramos na coleção particular de Tito La Rosa, em Carhuaz, uma
peça com uma representação peculiar: um personagem com tranças de
serpente tocando uma antara (Prancha 8, fig. 8.1). Trata-se de um cântaro
cerâmico escultórico da Costa Norte, provavelmente do final do período
Mochica e início da ocupação huari na região.105 Servia, possivelmente, para
conter algum líquido. Inicialmente pensamos que poderia tratar-se de uma
mulher, devido às tranças e à possibilidade de o bojo do vaso arredondado
representar gravidez. É perceptível a semelhança, notada por Paco Merino e
pela autora, da figura com a sacerdotisa encontrada no mural de Pañamarca,
uma pintura do período Mochica localizada em uma Huaca no Vale de Nepeña,
extremo sul do território Mochica, região de onde tem surgido considerável
parte de nossos dados. Uma das mais importantes discussões acerca desta
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Alguns arqueólogos como Lumbreras (s/d) sustentam que houve uma ocupação política
huari, porém este tema não foi completamente elucidado.
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peça, autêntica de acordo com todos os especialistas e também em nossa
opinião, é a questão das fronteiras entre culturas no debate arqueológico
andino. Para muitos pesquisadores, por seus traços estilísticos, esta peça não
é Mochica. Possui influência do Horizonte Médio, provavelmente Huari
(Makowski, comunicação pessoal; Arcuri, comunicação pessoal). Por que,
entretanto, ela se parece tanto com a sacerdotisa de Pañamarca? Seria esta
peça a única da Costa Norte a comprovar que mulheres poderiam tocar a
antara? Como comprovar que se trata de uma mulher? As questões que esta
peça suscita são inúmeras e podem ser desenvolvidas futuramente nas
pesquisas arqueomusicológicas, se comparadas a outras peças semelhantes.
Contudo, o que esta peça sugere, é que antaras de cana106 com amarras foram
usadas na Costa Norte até o período final Mochica.
As tranças associadas à serpente podem indicar que este personagem
detinha algum poder sacerdotal, ou pode apontar para uma ascendência
sanguínea de alguma linhagem ligada à serpente. Lamentavelmente a peça se
encontra bastante deteriorada, o que impossibilita a visualização dos detalhes
do rosto do personagem.
Na iconografia, oficiantes que tocam antaras se encontram em posição
central em relação a outros personagens da cena. Encontram-se sempre em
diálogo com oficiantes que representam forças opostas/complementares e esta
oposição pode significar diferentes comunidades, ayllus, vales, linhagens
sanguíneas e/ou ancestralidade. Em nossa categorização de antaristas situamse no nível IV: apresentam três ou mais atributos de poder como toucados
elaborados, orelheiras, cintos, braceletes etc. O próprio termo oficiante denota a
posição central desses personagens: são os celebradores dos rituais e
responsáveis por criarem o resultado desejado para a sociedade. Estão,
também, invariavelmente conectados às divindades e seres míticos por meio de
seus atributos. Seu papel social está relacionado, portanto, à intermediação
entre os vários planos da existência (neste caso entre o hanan pacha e kay
pacha).


106

Supomos que amarras sugerem antaras de cana.
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Batalhas e Cerimônias coletivas Mochica

As imagens a serem discutidas nesta seção apresentam antaristas
humanos e geralmente os dispõem como personagens secundários. Ao
contrário dos oficiantes tratados anteriormente, que são os personagens
principais, aqui os antaristas podem ou não ter atributos de poder associados e
nunca estão em posição central nas cenas.
Na imagem 6.1 (Prancha 6), presente em uma vasilha do Museu
Etnográfico de Berlim, quatro antaristas participam de um séquito guerreiro
junto a outros personagens. Além deles, alguns indivíduos portam estacas com
cabeças humanas nas pontas, provavelmente pertencentes a cativos de guerra
sacrificados, e bolas presas às estacas que, na opinião de Ana Hoyle (1986:
364) seriam idiófonos de vaso (chocalhos), provavelmente com a função de
manter o ritmo da comitiva guerreira (observação pessoal com base em Hoyle).
Segundo Alva & Donnan (1993: 185) estes guizos esféricos eram feitos em
cobre, pois exemplares semelhantes foram encontrados em Sipán. Gölte
(2009: 322) nota que o bastão com guizos é um elemento usual em imagens
com recepção de mortos, como as que apresentam o tema do enterro, por
exemplo. A vasilha com a representação em questão parece ter uma espécie
de tampa, embora a imagem não nos permita ver mais detalhadamente. A
inexistência de uma referência ao número de inventário da peça na bibliografia
consultada também nos impede de pedirmos dados complementares junto aos
responsáveis do Museu Etnográfico de Berlim. É possível visualizar uma
trombeta de caracol e vasilhas para líquidos. O vaso parece interminado, visto
que as antaras dos músicos com toucado de ave não têm os tubos completos e
o primeiro antarista também parece estar incompleto.
A associação entre as cabeças decapitadas, o sacrifício, a batalha ritual
as antaras pode apontar para uma estreita relação entre o instrumento e a
morte, relação que aparece de forma evidente em nosso trabalho, em
contraposição às quenas ou flautas tubulares, que em geral são representadas
como atributos de força, virilidade e vitalidade.
A relação entre atividades guerreiras e a antara não se limita apenas à
iconografia. A tumba número 5 encontrada em Sipán por Walter Alva
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conservava um guerreiro, com todos os respectivos atributos, junto a uma
antara de ouro (Alva, comunicação pessoal).
Curiosamente Guaman Poma, no século XVII, já havia registrado a
wayllaquepa (pututu) e a antara como parte do arsenal guerreiro inca:
Y peleaban con armas que ellos le llamaban chasca chuqui, zuchac
chuqui sacmana, chambi, uaraca, conca cuchona, ayri uallcanca, pura pura,
uma chuco, uaylla quepa, antara, y con estas armas se vencían y había muy
mucha muerte y derramamiento de sangre, hasta cautivarse (Guaman Poma
de Ayala, 1993 [1615]: 53).
O autor, que sorvia muito do pensamento andino e da forma nativa de
compreender o mundo, situava a antara e o pututu na categoria de objetos de
guerra, sem traçar uma separação clara entre instrumentos sonoros utilizados
em guerra e armas de guerra. Sobre esta questão é importante frisar que
Stobart, ao investigar a música das populações do norte do Departamento de
Potosí, Bolívia, passou por dificuldades iniciais ao tentar estabelecer um
diálogo sobre música com seus anfitriões:
Eu também comecei a perceber que a minha compreensão sobre
“música”, e o espaço semântico que este conceito expressa nas línguas
Europeias, era radicalmente diferente daquele dos meus anfitriões. Em Quéchua
e Aymara há verbos para descrever as ações de cantar e dançar, e inumeráveis
palavras para se referir a diversos gêneros musicais, instrumentos e qualidades
sonoras. Entretanto, esta ampla variedade de atividades e fenômenos não é
nem abrangido nem separado dos outros, por serem categorizados sob tais
conceitos gerais como “música” e “som” (Stobart, 1994: 36).107
Isto pode ser entendido como se para o pensamento andino os
instrumentos sonoros não se diferenciassem das armas dentro do contexto de
uma batalha, mesmo porque deveriam ser igualmente eficazes para a vitória. É
muito provável que causassem um terror psicológico nos adversários,
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I also began to realize that my understanding of “music”, and of the semantic space that this
concept conveys in European languages, was radically different from that of my hosts. In Quechua
and Aymara there are verbs to describe the actions of singing and dancing, and innumerable words
which refer to different musical genres, instruments and qualities of sound. However, this broad
range of activicties and phenomena is neither encompassed nor separated from others by being
categorized under such general concepts as “music” and “sound” (Stobart, 1994: 36).
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lembrando aos rivais o destino que os esperaria caso fracassassem,
semelhante à fortuna prestada aos que desobedeciam as leis do Inca:
(...) y si fuere contra el Inga o de los señores grandes, rebeldes y
traidores, que fuesen hecho tambor de persona, de los huesos flauta, de los
dientes y muelas gargantilla, y de la cabeza mate de beber chicha (...)
(Guaman Poma de Ayala, 1993 [1615]: 141).
Esta cena é a única conhecida em linha fina da iconografia Mochica que
associa claramente uma batalha, com cabeças-troféus e guerreiros, a
antaristas. Mostra que os sons produzidos pelas antaras também estavam
presentes nas atividades bélicas.
A figura 10.1 (Prancha 10) mostra uma reprodução tomada de um vaso
desconhecido, na qual um cortejo é realizado por diferentes personagens,
dentre os quais estão incluídos músicos: antaristas e percussionistas na
terceira linha.

Gölte (2009: 319) interpreta esta cena como uma narrativa

formada por diversas cenas Mochica envolvendo o personagem superior, o
qual denomina a vesga. Este personagem aparece também no Tema do
Enterro (Gölte, 2009: 291) e trata-se precisamente do indivíduo a ser enterrado.
Na opinião de Gölte, trata-se de uma mulher, caracterizada na iconografia por
um olho vesgo (sem pupila). Esta personagem ainda aparece em outros vasos
amarrada, nua e sendo comida por urubus108 (Gölte, 2009: 293).
É possível que esta cena retrate uma cerimônia de enterro. Castillo
aponta para uma utilização da música nas cerimônias de enterramentos dos
membros das elites:
As cerimônias que conduziam ao enterro de um indivíduo importante
eram muito elaboradas e complexas, e envolviam a participação de muitas
pessoas. Inversamente, as cerimônias reservadas para os membros mais
pobres eram sumamente simples e pouco ornamentadas. Segundo a
iconografia, parte importante nas cerimônias eram os desfiles e outras atividades
com músicos e dançarinos. As escavações por outro lado têm revelado a
ingestão de chicha e a oferenda de produtos. Estes rituais parecem também ter
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Nas escavações da Tumba do Senhor de Sipán - Huaca Rajada, Lambayeque, Peru –
arqueólogos encontraram sepultados os esqueletos de duas mulheres cujos ossos apresentavam
marcas do ritual de purificação em que os corpos putrefatos eram deixados expostos a céu
aberto para serem descarnados por abutres. A purificação das “acompanhantes” do soberano
fazia parte do cerimonial funerário (Alva, 2006).
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estado relacionados com atos de sacrifícios de animais ou de algum ser humano
(Castillo, 2000b: 135).109
As imagens de antaristas escultóricos na Prancha 10.1 mostram
músicos pouco adornados, sem toucados ou atributos que remetam a uma
possível representação de divindades. Em nossa categorização de antaristas
estes personagens estão na categoria II, isto é, são pouco adornados, e se
assemelham aos da Prancha 10.
Na Prancha 9 observa-se uma imagem reproduzida a partir de um vaso
de cerâmica de fase V. Diversos personagens se entretêm em uma espécie de
dança. Segundo Makowski (1994: 61) esta cena se passa no plano mítico e o
oficiante seria o personagem no plano superior com toucado e cinto de
Divindade Intermediadora. À sua direita está seu ajudante Iguana e, mais à
direita, os músicos: um par de veados percussionistas e um par de antaristas
antropomorfos. Estes têm suas antaras unidas por uma corda e atributos de
certo status social: orelheiras circulares e camisa com pirâmide escalonada ao
contrário. Nesta narrativa os antaristas não são os oficiantes, mas personagens
secundários que colaboram para gerar o equilíbrio que deve ser engendrado no
ritual. A raridade desta cena dificulta a análise de seu significado, como no caso
do vaso acampanulado da Prancha 11. Entretanto, é importante estabelecer o
seguinte: as cenas tratadas neste capítulo fazem uma clara divisão de antaristas
enquanto oficiantes de determinados rituais (conforme já discutido) e, de outro
lado, de antaristas que parecem estar representados como personagens
secundários, ainda que apresentem alguns atributos de poder. Neste sentido,
podemos observar uma diferenciação no rol social e, possivelmente, uma
hierarquia de funções entre os antaristas representados na iconografia Mochica.
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Las ceremonias que conducian al entierro de un individuo importante eran muy elaboradas y
complejas, e involucraban la participación de muchas personas. Inversamente, las ceremonias
reservadas para los miembros más pobres eran sumamente simples y poco ornamentadas.
Según la iconografia, parte importante en las ceremonias eran los desfiles y otras actividades
con músicos y danzantes. Las excavaciones por outro lado han revelado la ingestión de chicha
y la ofrenda de productos. Estos rituales parecen también haber estado relacionados con actos
de sacrifícios de animales o de algún ser humano (Castillo, 2000b: 135).

ϭϬϰ


Divindades Nasca

Após apresentar a análise das divindades e seus representantes
terrenos que tocam a antara na cerâmica Mochica, abordaremos as divindades
antaristas e seus representantes terrenos na cerâmica ritual Nasca.
Proulx nos enviou imagens de uma peça com uma Harpia, animal mítico
Nasca assim denominado por Wolfe (Proulx, 2009: 88) tocando antara
(Prancha 44). Ainda que esta peça seja uma exceção, sua análise pode
contribuir para a compreensão da utilização da antara por divindades e seres
sobrenaturais na iconografia Nasca.
Partindo da nossa premissa de que as constantes analogias entre a
antara e o mundo sobrenatural não eram apenas um ato individual do artista
que produzia a imagem, mas constituíam uma compreensão social e religiosa
do significado dos instrumentos musicais e seus tocadores nos âmbitos não
terrenos, a Harpia provavelmente pratica um ato propiciatório importante ao
tocar a antara.
É possível observar que o vaso pode ser dividido em duas metades,
cada uma com uma Harpia representada. A primeira (vamos chamá-la de
Harpia “A”) toca uma antara, enquanto outra antara (provavelmente par da
primeira) paira à sua direita. Dois vasos de alça em fita aparecem representados próximos à Harpia “A”. A Harpia "B" toca a antara e um objeto não
identificado paira abaixo de seu braço direito.
Elas apresentam toucados idênticos de serpente, cuja principal alegoria
refere-se ao ciclo de vida e morte (Arcuri, comunicação pessoal e Makowski,
2000: 280). Já a parte posterior de seus corpos, que corresponderia à cauda,
apresenta seres longilíneos com traços horizontais dividindo-os em duas
partes, consistindo provavelmente em vermes. A serpente e os vermes,
imbuídos de um poder degenerativo, se associam ao ciclo de vida e morte e,
invariavelmente à capacidade criadora destes ancestrais míticos:
As imagens de corpos mortos, jacentes, carcomidos por vermes, de
sementes brotando no húmus úmido, povoado por milhares de lombrigas, das
raízes de cactáceas que buscam água no subsolo e vencem a aridez,
provavelmente deram lugar à imagem simbólica da serpente verme que nasce
da morte e propicia uma nova vida (...) a variabilidade no repertório dos
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apêndices sugere claramente que este atributo singular simbolizava poderes
especiais dos quais dispunham os seres sobrenaturais no imaginário Nasca,
em particular o poder de gerar a água e propiciar a fertilidade na terra
(Makowski, 2000: 280).110
Segundo Arcuri (comunicação pessoal), na iconografia Nasca os seres
sobrenaturais com toucado de serpente e apêndices de cabeças-troféus
empreendem um ato de autosacrifício em favor da humanidade. À vista disso,
os elementos iconográficos anunciadores da morte e da degeneração, como
bem aponta Makowski, se conectam consecutivamente à ideia de criação de
uma nova vida. A morte não constitui um fim em si mesmo. É, em realidade, a
grande responsável pela prevalência da vida: os ancestrais (pais, avós,
bisavós) permitiram, com sua morte, a existência dos mais novos (Arcuri, ibid.),
como explica Makowski a seguir:
O mar (a orca) toma as vidas humanas, engole as cabeças e as converte
em fluxos fertilizadores de sangue e água. A terra (o felino), por sua vez, assimila
os fluxos e engendra as plantas, sem cuja presença a vida na terra teria sido
impossível. A cabeça troféu que passa da goela da orca às garras do felino
parece representar a essência, a semente da vida (ibid.: 292).111
Na mesma imagem notam-se cabeças-troféus com seus cabelos
esticados como partes constituintes do corpo das Harpias. A presença de
rostos ou cabeças nos membros de um personagem sinaliza, geralmente, a
pertença da criatura ao mundo sobrenatural: todas as classes de seres
sobrenaturais são representadas no ato de engolir cabeças humanas, e
adornam também seus corpos e vestimentas com as imagens de cabeças ou
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Las imágenes de cuerpos muertos, yacentes, carcomidos por gusanos, de semillas brotando
en el húmus húmedo, poblado por miles de lombrices, de las raíces de cactáceas que buscan
agua en el subsuelo y vencen la aridez, probablemente dieron lugar a la imagen simbólica de la
serpiente gusano que nace de la muerte y propicia una nueva vida (...) la variabilidad en el
repertorio de los apendices sugiere con claridad que este singular atributo simbolizaba poderes
especiales de los que disponían los seres sobrenaturales en el imaginario Nasca, en particular el
poder de generar el agua y propiciar la fertilidad en la tierra (Makowski, 2000: 280).
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El mar (la orca) toma las vidas humanas, engulle las cabezas y las convierte en flujos
fertilizadores de sangre y de agua. La tierra (el felino), en cambio, asimila los flujos y engendra las
plantas, sin cuya presencia la vida en la tierra hubiese sido imposible. La cabeza trofeo que pasa
de las fauces de la orca a las garras del felino parece representar la esencia, la semilla de la vida
(ibid: 292).

ϭϬϲ


de rostos humanos. Insinua-se, desta forma, que no troféu macabro está a
fonte de todo o poder (Makowski, 2000: 287).112
É bastante provável que a Harpia esteja realizando um ato criador ao
tocar o instrumento, visto que seus elementos iconográficos a associam ao
sacrifício.
Ainda na Prancha 44, cada Harpia toca uma antara de cinco tubos,
porém a antara que paira sozinha ao lado da primeira conta com apenas
quatro. Esta é mais uma manifestação iconográfica do funcionamento das
antaras em conjuntos, dentro dos quais existem pares que se inter-relacionam,
análogo ao atual sistema de Ira-Arka.
A associação entre as antaras e os vasos de alça em fita representados
em bojos de vasos também pode ser observada na iconografia Mochica,
conforme atesta a imagem 29.1 de vaso reproduzido na Prancha 29. Conforme
aponta Arcuri (2011: no prelo): É curioso notar que essa forma de comunicação,
apoiada em recursos da metalinguagem é muito presente nas narrativas
visuais ameríndias. Neste caso, a representação do vaso no próprio vaso
remete ao conceito “huaca”, em que os vasos rituais cerâmicos (huacos), seus
contextos deposicionais (nas huacas) e, por sua vez, as montanhas que são
permanentemente ressignificadas nas práticas rituais e funerárias que
caracterizam os contextos das huacas, todos sintetizam e materializam o
movimento cósmico que sintetiza as forças frias e quentes do tinku.113
A Harpia é apenas mais um indício de que os Nasca também atribuíam à
antara um caráter sagrado, tendo tido relação com temas centrais da
cosmovisão e divindades igualmente importantes dentro do conjunto de seres
míticos representados iconograficamente. Como em Mochica, divindades
também eram representadas tocando o instrumento, indicando que a música e
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todas las clases de seres sobrenaturales son representadas en el acto de engullir cabezas
humanas, y adornan asimismo sus cuerpos y vestidos con las imagenes de cabezas o de caras
humanas. Se esta insinuando de este modo que en el trofeo macabro esta la fuente de todo
poder (Makowski, 2000: 287).

113

Cabe aqui um esclarecimento acerca do complexo conceito andino de huaca. A palavra huaca
tem sido utilizada, nos estudos históricos, arqueológicos e antropológicos andinos, para designar
tanto as construções arquitetônicas em adobe de caráter administrativo/religioso, quanto o
conceito abstrato de sagrado: o sagrado se expressava com o vocábulo huaca que continha uma
variedade de significados (Rostworovski, 2000: 11). Também, a palavra huaco pode referir-se aos
artefatos arqueológicos, como os próprios vasos cerâmicos estudados neste trabalho.
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as antaras não estavam designadas apenas a indivíduos encarnados ou do kay
pacha.
O Senhor das Antaras e o Antarista dos Vários Instrumentos:
expressões diferentes do mesmo conceito

Uma cena encontrada na iconografia Nasca com relativa constância
parece constituir um tema importante no tocante ao papel cosmológico das
antaras.
Nas Pranchas de números 47 a 51 observamos imagens de vasos que
contêm um personagem rodeado de antaras e que fertiliza – ou se encontra
prestes a fertilizar – um tambor. Ele pode ser identificado pela marcada posição
corporal, com braços e pernas abertos, além de trazer sempre um turbante na
forma de 'infinito' (). De suas orelhas saem aparatos acústicos (que podem
funcionar como amplificadores) e há em seu estômago um cacto San Pedro
(Trichocereus pachanoi). As articulações dos braços e pernas apresentam
rostos humanos. Em algumas ocasiões o personagem apresenta uma antara
em sua boca, sem segurá-la com as mãos (Prancha 48), em outras está
apenas rodeado pelos instrumentos (Prancha 47). Seu órgão sexual consiste
em uma extensão do cacto e, neste caso, um pequeno tambor repousa à sua
direita. Em outras versões o órgão sexual do antarista parece copular o tambor,
como nas Pranchas 48, 49 e 50.
Este personagem foi muito pouco referenciado na bibliografia. As únicas
referências que encontramos foram em D’Harcourt (1925), Anna Gruszczýnska
(2006b e 2006c) e Donald Proulx (2006: 118-119). A segunda, em seu artigo La
creación del espacio sonoro: Testimonios musicales del Sector Y13 (s/d)
empreende uma breve interpretação do personagem, porém sem especificar o
tipo de suporte arqueológico no qual se faz presente. Tanto Gruszczysnka como
Proulx o consideram um músico terreno envolvido em um ritual xamânico.
Diante

da

carência de

estudos

acerca

desse

personagem

e,

consequentemente, de uma nomenclatura para identificá-lo, o batizamos de
Senhor das Antaras. O nome objetiva estabelecer uma identidade para essas
cenas como um tema específico, partícipe das narrativas mais importantes
expressas na iconografia Nasca. Como afirma Proulx (2006: 118) este tema é
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conformado por estritas regras de composição, apontando para um ritual ou,
como entendemos, narrativa mítica. O termo senhor refere-se à posição
hierárquica do personagem: é, devido aos seus atributos, uma divindade ou
indivíduo de poder com um papel preponderante diretamente associado às
antaras e ao som. Sua atuação está ligada à energia cósmica que o
instrumento produz.
De modo geral, nossos dados apontam que a cena mais tradicional do
Senhor das Antaras é representada em vasilhas de tipo copo (aparece também
em uma espécie de cuia presente na coleção do Museu Larco (fig. 51.2), e
quase nunca em vasos com alça.114 A representação deste personagem deve
estar vinculada à função deste gênero de vaso, que servia, possivelmente, para
conter líquido a ser ingerido pelo xamã ou antarista. A função do artefato está
intrinsecamente conectada à sua iconografia e, portanto, estudos químicos das
substâncias existentes no interior destes copos poderiam ser esclarecedores
no que se refere ao seu emprego e iconografia. Se fossem encontrados
vestígios associados ao cacto San Pedro, por exemplo, ou se esses copos
fossem encontrados em enterramentos associados a antaristas, teríamos um
bom caminho interpretativo para este personagem.
Uma das dificuldades em interpretar esta passagem mítica é determinar
a natureza do Senhor das Antaras, visto que poderia tratar-se tanto de um
xamã terreno quanto de um ser sobrenatural. Makowski (2000: 280-281)
observa que os limites entre o real e o sobrenatural são menos nítidos na
iconografia Nasca que na Mochica: nem sempre é fácil distinguir à primeira
vista entre um oficiante disfarçado e o ser sobrenatural cuja imagem serve de
inspiração para esta roupagem.115
A nosso ver o Senhor das Antaras constitui uma alegoria sobrenatural,
compartilhada pelas tradições mítico-religiosas Nasca, porém com uma
contraparte terrena que pode incorporá-lo e usar suas forças cósmicas para o
ritual. Cientes das dificuldades apontadas por Makowski, classificamos o
personagem como sobrenatural pelas seguintes razões:
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No vaso do MNAAHP, Pranchas 52 e 52.1, o Senhor das Antaras não se configura da mesma
forma que nos vasos tipo copo, trata-se de outro tipo de cena.
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No siempre es facil distinguir a primera vista entre un oficiante disfrarzado y el ser sobrenatural
cuya imagen ha servido de inspiración para ese ropaje (Makowski, 2000: 280-281).
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•

Os rostos humanos apresentados nas articulações não conformam
alguma coisa natural. Makowski argumenta que cabeças formam
comumente apêndices ou partes de corpos de divindades na
iconografia Nasca, como vimos no caso da Harpia;

•

A posição do personagem, com os braços e pernas totalmente
esticados e o órgão sexual ereto, não possibilita a utilização do
instrumento por um humano em condições normais;

•

A cópula de um tambor por parte do músico não faz parte do mundo
natural, nem está comprovada como componente de qualquer ritual
Nasca. Em nossa compreensão este coito configuraria uma metáfora
de fertilidade ou, como é mais provável, um ato perpretado por uma
divindade ou ser mítico;

•

Os frutos e aparatos acústicos no topo do personagem parecem estar
enraizados em sua cabeça, formando parte integrante de seu corpo.

Os elementos iconográficos que compõem a representação apontam
predominantemente para uma narrativa de fertilidade e criação. Os toucados em
forma de ‘infinito’ representam serpentes estilizadas, atributo que, como vimos,
estão ligados ao ciclo de vida e morte e à geração da vida. Os rostos e cabeças
nos membros do Senhor das Antaras, muito provavelmente, estão ligados a este
sentido, significando a semente da vida. É possível que as cabeças presentes
nas articulações dos personagens representem esta mesma semente ou origem
do que quer que seja que o Senhor da Antaras criará em seu ato reprodutivo.
Neste sentido, o Senhor das Antaras é um criador. Seu toucado simboliza o
poder de gerar a água e a fertilidade, interpretação condizente com o ato de
copular um tambor, instrumento musical eminentemente feminino no mundo
andino.
O cacto San Pedro representado dentro do estômago pode significar,
caso se trate de um músico humano, que o indivíduo ingeriu a bebida
alucinógena produzida com esta planta para fins rituais, como lembra
Gruszczýnska (s/d: 27): O fundo sobre o qual se vê tal cacto, claro e contrastado
em relação com o resto das figuras, aponta claramente para a ingestão de
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mescalina por parte do músico (...).116 A nosso ver, porém, os traços apontados
anteriormente revelam que a criatura pertence ao mundo mítico e sobrenatural,
não sendo este um impeditivo para a referência ao cacto como indicação do
uso da mescalina por parte dos músicos humanos, que muito provavelmente
ocorria. Nota-se que nas cenas em que o personagem ainda não copulou o
tambor seu cacto está representado em vermelho, ao contrário das cenas nas
quais que o personagem já copulou o tambor, nas quais o cacto é negro. Há
uma lógica de transformação nesta ocorrência, possivelmente constituindo uma
narrativa na qual o Senhor das Antaras fertiliza o tambor com a substância vital
presente no cacto. Esses personagens geralmente deixam transparecer um
estado psíquico gerado pela ingestão de bebidas alucinógenas, visível por
meio da expressão facial produzida pelo artista: as pupilas bem centralizadas
nos olhos abertos e a boca aberta, às vezes com os dentes à mostra (como na
Prancha 47, que mostra dois vasos produzidos aparentemente pela mesma
oficina ou artista). Ao observar os personagens desta Prancha, nota-se que do
cacto parte uma ramificação que constitui seu órgão sexual. Tanto o indivíduo
quanto a planta estão representados na cor vermelha que, segundo Bourget,
representa na iconografia Mochica a vida e as partes vivas de um ser cadavérico.
A cor vermelha pode não ter o mesmo significado na iconografia Nasca, porém
sugerimos que, por ser a cor do sangue, pode sim encerrar um nexo semelhante:
a essência da vida, aquilo que anima, ou o camac. No caso das peças 47.1, 47.2,
50.1 e 51.1, os membros superiores e inferiores apresentam traços em vermelho,
que podem simbolizar o sangue correndo nas veias.
Nas peças 47.1, 47.2, 50.1 e 51.2, da cabeça do Senhor das Antaras
partem objetos que podem ser um chocalho e/ou fruto, provavelmente a
jíquima (Bosqued & Ramos, 1980: 64-5 e Proulx, 2006: 164), além do
amplificador (musicólogos como Mansilla e Salles endossam que este objeto
seja um amplificador). No caso da figura 51.1, o personagem segura um fruto
amarelo na mão direita, como se estivesse tocando um chocalho. Esses frutos
podem ser mais um indício da alta fertilidade contida no Senhor das Antaras.
Em algumas imagens (Prancha 47) a região das orelhas tem pontos vermelhos,
que também podem representar frutos com sementes. Os rostos pontuados em
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El fondo sobre el que se ve dicho cactus, claro y contrastado en relación con el resto de las figuras,
apunta claramente hacia la ingestión de mescalina por parte del músico (...) (Gruszczýnska, s/d: 27).
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vermelho na Prancha 51 podem estar relacionados à fertilidade, pois, segundo
Proulx (2006: 92) personagens com pontos vermelhos na iconografia Nasca
estão geralmente associados a rituais agrícolas. Esses seres sobrenaturais,
chamados por Proulx (ibid.) de harvesters (ceifadores), também seguram
jíquimas nas mãos e simbolizam a fertilidade agrícola.
Em quase todas as imagens notamos a presença de um personagem ao
qual denominamos ajudante, que pode ter traços antropomorfos ou não (é
possível ver diferentes tipos de ajudantes nas pranchas), segura os
amplificadores (ou trombetas) que partem das orelhas do Senhor das Antaras e
parece voar, aparecendo geralmente em pares. Na fig. 48.2 dois ajudantes que
carregam os amplificadores se encontram em um espaço liminal entre os
personagens principais, e cada um sopra uma antara. Segundo Pérez de Arce
(comunicação pessoal) nas festas de chinos, uma dança ancestral da região
central do Chile, os xamãs têm sempre um par de ajudantes.
Notamos também a presença de algumas raposas associadas a
antaristas, inclusive na narrativa do Senhor das Antaras (Prancha 50). As
raposas são predadores noturnos comuns na costa peruana (Proulx, 2006:
141) e, segundo Lavallée (1970: 33 apud Proulx, ibid) simbolizam fertilidade
agrícola nas fábulas andinas, trazendo as plantas e os grãos para os humanos.
Este animal está relacionado à estação chuvosa (Zuidema, 1983 apud Proulx,
ibid) e é imbuído da faculdade de prever se as colheitas no ano seguinte serão
fartas. Dependendo da forma como uivarem nos meses de outubro e novembro
(ibid.) as colheitas serão boas ou fracas para o período posterior e dependendo
do sentido que estiverem seguindo no mês de setembro (descendo para os
vales ou subindo para a serra), as colheitas serão fartas em uma ou outra
região (Platt, 1980: 146-147 apud Proulx, 2006: 141).
A raposa parece reforçar o sentido de fertilidade da narrativa do Senhor
das Antaras, porém pode ter um significado um tanto variante quando
associado ao personagem que aparece estirado no mito relatado abaixo.
Uma lenda que persistiu até o século XVII na Costa Central do Peru,
recolhida por Francisco de Avila nas Tradições de Huarochirí (Stevenson, 1960:
19) associa a raposa à antara e ao tambor e, curiosamente, ao personagem
principal da história, estirado no chão na forma de guanaco (espécie de
camelídeo). Huatiacuri, um dos filhos da divindade Pariacaca, havia sido capaz
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de curar o grande curaca Tamtañamca de uma grave enfermidade cuja razão
para tal nem mesmo os sacerdotes mais experimentados conseguiram
encontrar. Huatiacuri, por sua façanha, acabou se casando com a filha do curaca
e, por ser pobre, sofria com o desdém do cunhado: como te atreviste tu, un
miserable, a casarte com la cuñada de un hombre tan poderoso como yo?
(Taylor, 2008: 37). O cunhado então o desafia para distintas provas (ibid.) e
Huatiacuri aceita o desafio. Desolado, pede a Pariacaca algum conselho para
enfrentar seu inimigo, ao que a divindade, do alto do cerro Condorcoto, o
aconselha a transformar-se em guanaco e estirar-se no chão fingindo-se de
morto. Desta forma, o casal de raposas o encontraria e tentaria comê-lo. A
raposa fêmea traria consigo seu pote de chicha e seu tambor enquanto o macho
traria sua antara. Ambos deixariam estes objetos no chão para começar o
banquete e, ao grito culminante e premeditado de Huatiacuri voltando à forma
humana, correriam assustados esquecendo ali os instrumentos mágicos (Taylor,
2008: 37). Com estes, Huatiacuri venceu todas as provas. Ao passo que seu
inimigo precisou de 200 mulheres tocando tambores na prova de dança, o único
tambor da raposa em mãos de Huatiacuri teria feito a terra estremecer.
Lamentavelmente não existem detalhes sobre o papel da antara nas
competições musicais entre Huatiacuri e seu cunhado, porém o essencial é a
compreensão de que existiam instrumentos comuns e instrumentos mágicos,
pertencentes a divindades ou animais míticos. O poder dos instrumentos míticos
deveria ser, em grande escala, o mesmo poder que seria doado aos
instrumentos fabricados pelos homens em rituais análogos ao atual Siku Arichi,
por exemplo.
Como tudo na cosmovisão andina tem sua contraparte mítica ou divina,
muito provavelmente, cada antara terrena deveria ter sua contraparte mítica,
isto é, antaras do mundo das divindades com som e poder muito mais intensos
que “alimentassem” de alguma forma o som das antaras terrenas. O Senhor
das Antaras mítico poderia ser este mestre ou produtor de antaras
sobrenaturais, imbuindo de sua força as antaras do kay pacha.
É evidente que a associação entre raposa fêmea e tambor e entre
macho e antara esclarece ainda mais a tradição em redor da antara como
instrumento masculino e do tambor como instrumento feminino. A integração
de ambos pode ter um sentido de reprodução, como visto nas cenas de cópula
ϭϭϯ


do tambor. Não estamos em condições de saber, em virtude da falta de dados
adicionais, o que necessariamente esta reprodução criaria.
Na narrativa do Senhor das Antaras os instrumentos, comumente
dispostos ao redor do personagem, parecem formar conjuntos com variedade
de tamanho e número de tubos. Acreditamos que estas sejam referências aos
grupos de antaras, tradicionais no altiplano atual e comprovadamente também
entre os Nasca.
Grupos de antaras que se inter-relacionam foram encontrados em
escavações no centro cerimonial de Cahuachi, o mais influente complexo
arquitetônico- administrativo Nasca cujo apogeu ocorreu na fase III, de acordo
com Lawrence Dawson (200-400 d.C.), colapsando na fase IV (Proulx, 2009:
26). Ali as escavações dirigidas por Giuseppe Orefici deram de encontro, no
interior do recinto Y13 localizado a 600 metros da Grande Huaca, com 27
antaras que, segundo a musicóloga Ana Gruszczynska (2006: 83), foram
quebradas propositalmente. Os instrumentos foram encontrados associados a
64 camelídeos, alguns porquinhos-da-índia (cuys), duas cabeças humanas,
dois corpos humanos, cabaças com sementes, dois vasos cerâmicos e
conchas Spondylus (Gruszczynska, 2006b: 82). Além de notar uma ordem
lógica no seu ordenamento, Gruszczynska também atentou para um fenômeno
que denominou de antaras gêmeas: as flautas haviam sido enterradas em
pares. Antes de Gruszczynska, Haeberli já havia chegado à mesma conclusão
estudando antaras Nasca:
Numerosas flautas têm sido objeto de estudos científicos por Haeberli,
nos quais ele indica que os instrumentos Nasca eram feitos em conjuntos com
uma afinação muito precisa em mente: mais ou menos um terço das amostras
cobertas por duas investigações foram classificadas como gêmeas, ou pares.
(Olsen, 2002: 68).117
No caso do recinto Y13 cada par possuía as mesmas dimensões físicas,
número de tubos e séries de sons idênticas. Suas cores e iconografia também
eram correlacionadas (Gruszczynska, 2006: 194). Os instrumentos haviam sido
quebrados previamente e então colocados na parede sul do templo seguindo

117

Numerous panpipes have undergone scientific studies by Haeberli in which he indicates that
Nasca instruments were made in sets with very precise tuning in mind: “about one-third of the
samples covered in two investigations were labeled twins, or pairs (Olsen, 2002: 68).
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uma sequência de cores, segundo Gruszczynska (2006b: 83) primeiro as de
cor marrom seguidas pelas de cor negra, cinza, amarela e por fim as multicoloridas.
Para a estudiosa o depósito musical é um ato evidente de sacrifício.
Assim como houve o desmembramento dos animais e indivíduos enterrados,
também foram desmembradas as antaras e seus cacos oferecidos, com
posterior queima e fechamento permanente do recinto.
Os enterramentos de antaras desmembradas não ocorreram apenas no
recinto Y13 de Cahuachi, mas também em outros lugares do centro cerimonial
e em diversos níveis estratigráficos, apontando para o sacrifício de antaras
enquanto uma prática habitual entre os Nasca. É curioso que não tenham sido
encontradas oferendas de outros aerófonos, tais como apitos ou trombetas.
Apenas as antaras passavam por este processo (Gruszczynska, 2006b: 85). A
autora menciona que tranças feitas de cabelo humano foram encontradas
associadas a antaras sacrificadas no setor Y1 de Cahuachi. Na passagem para
os inframundos as pontes de cabelo seriam essenciais, segundo dados
etnográficos, fato que subministraria o conteúdo simbólico da oferenda.
Há outros dados que atestam para a existência de conjuntos de antaras
em Nasca, como explica Olsen:
Ao descrever treze instrumentos descobertos numa tumba escavada por
Julio Tello em 1929, Bolaños fornece fortes evidências físicas e acústicas de que
as flautas de pã Nasca eram tocadas em grupos: a conclusão importante do
estudo das antaras desta tumba é de que todos os seus sons eram interrelacionados. É como se as antaras todas tivessem pertencido a um grupo
instrumental muito similar aos grupos aymaras de sicuri atuais, que estão
acostumados a organizar seus instrumentos de cana em grupos de dois ou mais
pares de músicos, às vezes formando enormes grupos nos quais cada indivíduo,
com seu siku, só tem uma porção pequena de tons da escala musical (Olsen,
2002: 68).118
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In describing thirteen instruments discovered in a tomb excavated by Julio C. Tello in 1929,
Bolaños provides strong physical and acoustic evidence that Nasca panpipes were played in
groups: “The important conclusion of the study of the panpipes from this tomb is that all their sounds
were interrelated. It is as if all the panpipes had pertained to an instrumental ensemble very similar
to the present Aymara sicuri groups of today , who are accustomed to organizing their cane
instruments… in groups of two or more pairs of players, sometimes forming large ensembles in
which each person, with his siku, has only a portion of the pitches of the musical scale” (1981:24).
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Além disso, os dados de 80 antaras de cerâmica analisadas por Bolaños
(2007: 109) levaram à conclusão de que os Nasca usavam antaras
complementares à oitava, ou seja: cada flauta pertencente a um par
apresentava as mesmas notas, porém em oitavas diferentes, ao contrário do
processo de Ira e Arka, no qual as antaras apresentam notas diferentes.
É evidente, então, que tanto a utilização funcional quanto o simbolismo
da antara estão ligados, ao menos no caso Nasca, ao caráter coletivo da
música e dos rituais. As antaras não eram simplesmente tocadas em conjuntos,
mas também fabricadas e enterradas. Todo o ciclo de vida destes objetos
estava condicionado a ser coletivo.
Atualmente em Taquile na cerimônia chamada Siku Arichi se inaugura e
se experimenta o novo conjunto de antaras fabricado por um mestre,
especialmente para o ritual do Atipanakuy (Bellenger, 2007: 174):
No decurso desta cerimônia inaugural, na qual participa un xamã e o
mestre que fabricou as flautas, aprecia-se a qualidade do timbre do conjunto e sua
força. Esta primeira utilização, durante a qual se tocam diferentes peças musicais
(...) é marcada por numerosas libações e intercâmbio de folhas de coca (ibid.).119
Esta cerimônia é praticada com todos os músicos na casa de uma das
autoridades da ilha (alferado). As antaras não são produzidas por cada músico
pertencente ao grupo de sikuris, mas por um mestre experiente que fabrica o
conjunto todo. A necessidade de consagrar o conjunto de antaras na presença
do mestre e de um sacerdote expressa o caráter sagrado dos instrumentos e,
portanto, sua relação com a cosmovisão e a religiosidade. O mestre produtor
das flautas também é um músico e tem uma função importante no ritual:
Depois de alguns anos, em função de sua habilidade e de sua resistência
física para soprar durante horas em tubos de maior tamanho, eventualmente se
poderá pretender formar parte do grupo das mama phukuq, de alguma forma
“matriz do sopro” que não tem senão de um a três pares de siku, dado que um
elemento deste tamanho de flauta, o mama siku ira, corresponde ao mestre que
fabricou os instrumentos e o outro está reservado ao condutor do conjunto de
sikuri designado como Capitão. Segundo a tradição, este posto é ocupado por
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En el transcurso de esta ceremonia inaugural, en la que participa un chamán y el maestro que
fabrico las flautas, se aprecia la calidad del timbre del conjunto y su fuerza. Esta primera
utilización, durante la cual se tocan diferentes piezas musicales (...) está marcada por numerosas
libaciones e intercambio de hojas de coca (Bellenger, 2007: 174).
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um dos dois principais paqu da ilha ou por um representante de uma das duas
famílias a quem se incumbe, por gerações, a manutenção respectiva de dois
santuários, Chuskaw pata capitão para Hanaq lado (lado de cima) y Kinwa
pampa pata para Uray lado (lado de baixo) (...) (Bellenger, 2007: 143).120
Uma de nossas hipóteses, não comprovada, é de que a narrativa do
Senhor das Antaras refira-se a um momento de consagração ou “nascimento”
das antaras que estão em redor do personagem, dispostas como um conjunto
no qual se complementam. Logicamente, esta consagração está encenada no
plano dos seres sobrenaturais, visto que as forças que envolvem as antaras no
ato terreno são advindas dos planos sobrenaturais e doadas ao sacerdote
pelas entidades míticas, viventes nos planos paralelos ao terreno. É possível
que esta cena mostre uma consagração de um conjunto de antaras ou seu
próprio mestre sobrenatural, isto é, a divindade que as anima e provê a elas a
força vital, ou camac, que permitirá que cumpram com sua função ritual
sustentadora da estabilidade cósmica, nas mãos, é claro, de músicos terrenos
preparados espiritualmente para tal ação: oficiantes, xamãs ou sacerdotes.
Na imagem 48.1, uma reprodução tomada de Ubelohde Doering
(1931),121 dois personagens centrais têm seus corpos formados totalmente por
antaras negras. Uma grande antara no estômago de cada um deles lembra um
cacto estilizado. Seguram uma espécie de chocalho / fruto no formato de uma
jíquima. É curioso notar que, de sua cópula com os tambores, nascem frutos
semelhantes aos que eles carregam.
A relação entre as antaras e o corpo pode ser percebida não somente na
iconografia Nasca, mas também em dados etnográficos recolhidos entre os
tocadores de sikuris. Em Huayñopasto Grande, departamento de Oruro, Bolívia,
um conjunto de sikuris que tocava para Max Peter Baumann posicionou suas
antaras no chão após a apresentação no formato de um corpo humano (Fig. 10).
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Después de algunos años, en función de su habilidad y de su resistencia física para soplar
durante horas en tubos de mayor tamaño, eventualmente se podrá pretender formar parte del
grupo de las mama phukuq, de alguna manera “matriz del soplo” que no tiene sino de uno a tres
pares de siku, dado que un elemento de este tamaño de flauta, el mama siku ira, le corresponde
al maestro que ha fabricado los instrumentos y el otro está reservado al conductor del conjunto de
sikuri designado como Capitán. Siguiendo la tradición, este puesto es ocupado por uno de los dos
principales paqu de la isla o por un representante de una de las dos familias a quien le incumbe, por
generaciones, el mantenimiento respectivo de dos santuarios, Chuskaw pata capitán para Hanaq
lado (lado de arriba) y Kinwa pampa pata para Uray lado (lado de abajo) (...) (Bellenger, 2007: 143).
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Não temos referência da peça original.
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Fig. 10. Corpo de antaras disposto no chão por músicos de Oruro, Bolívia.
(Baumann, 1996: 55)

Na minha presença, os músicos uma vez colocaram os instrumentos no
chão no formato de um ser humano após terminarem de tocar. O significado do
par enquanto a corporificação de um indivíduo, referindo-se ao corpo inteiro do
conjunto, está ilustrada aqui de uma forma convincente, assim como a soma das
partes está sempre relacionada ao todo da realidade (Baumann, 1996: 54).122
O corpo simboliza, segundo Baumann, o próprio conjunto de sikuris, de
maneira que as várias antaras se complementam para formá-lo. Tristan Platt,
por exemplo, construiu toda a sua interpretação do dualismo andino e da teoria
de espelhos com base no corpo humano. Atualmente o estudo da
materialização dos conceitos de alto e baixo nos corpos e a forma como esta
noção se constrói nos dados arqueológicos e etnográficos está em desenvolvimento por Arcuri:
A cosmografia é tema recorrente na ritualização dos “corpos”
ameríndios, aparecendo na iconografia e morfologia dos artefatos, na pintura
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In my presence, the musicians once laid out the instruments on the ground in the form of a
human being after they finished playing. The meaning of the pair as the embodiment of the
individual, referring to the entire body of the ensemble, is illustrated here in a convincing way, just
as the sum of the parts always is related to the whole of reality (Baumann, 1996: 54).
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corporal ou na distribuição espacial do registro arqueológico. Esse é um
conceito identificado tanto em contextos locais como em escala regional, na
relação entre grupos (Arcuri, 2011: no prelo).
Nota-se uma divisão, no discurso de Baumann, entre os dois lados ou
partes deste corpo: uma relacionada ao feminino, ao hurin, e expressa pela
baqueta do tambor, a outra relacionada ao masculino, ao hanan, e expressa
pela trombeta:
O lado direito da representação física dos sikuri está marcada
adicionalmente por meio da cor azul das baquetas do tambor como a luz
celestial, em contraste à cor vermelha, escura, do lado esquerdo (terra). A
baqueta posta horizontalmente simboliza o seio (feminino) e se posiciona em
oposição aos órgãos sexuais (masculinos) da trombeta. A entidade complete
pode ser compreendida neste sentido como um ser humano (duplicado), o qual
significa em um sentido metafórico o princípio divino de Wiracocha,
representado na sua forma original, como o aspecto dual do ira e arka
(Baumann, 1996: 55).123
Pressupomos, portanto, que o conjunto de antaras ao redor do Senhor
das Antaras que, eventualmente, formam seu corpo, remeta ao conjunto de
antaras existente no plano físico pertencente a um determinado grupo
(semelhante aos sikuris) conformando, no plano simbólico, o todo. As antaras
desmembradas de Cahuachi, neste sentido, teriam sido sacrificadas. Seu
estado natural seria a conformação do todo ou do corpo, pois apenas em grupo
as antaras são capazes de criar o equilíbrio cosmológico necessário à
manutenção da vida natural e social. A antara se caracteriza por ser um
instrumento coletivo, que dialoga sempre com outras antaras e forma, no caso
Nasca, conjuntos já observados em contextos de escavação, como
mencionado anteriormente neste mesmo capítulo. O tema do Senhor das
Antaras totaliza 20% do total do material Nasca recolhido para análise. Esta é
uma porcentagem considerável e acreditamos que haja ainda muitos vasos
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The right side of the sikuri’s physical representation is additionally marked through the blue color
of the drumsticks as the heavenly light, in contrast to the dark, red color of the left side (earth). The
horizontally laid drumstick symbolizes the (female) breast and stand in opposition to the (male) sex
organ of the pututu horns. The whole entity can also be understood in this sense as a (“paired”)
human being, which means in a metaphorical sense the godlike principle of Wiracocha, as it is
represented in its original form as the double aspect of ira and arka (Baumann, 1996: 55).
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com representações deste personagem em coleções pré-colombianas mundo
afora. A falta de estudos sobre esta narrativa levou o Museu Larco a identificar,
em seu catálogo on line, as antaras vermelhas como aves. Em nossa opinião,
baseada nos estudos iconográficos Nasca, as aves se configuram de maneira
muito diferente. Além disso, as antaras são facilmente reconhecíveis por seu
formato singular e por estarem presentes em cenas muito específicas, como
esta narrativa.
A narrativa do Senhor das Antaras se caracteriza por uma lógica de
reprodução, na qual o personagem principal é o fertilizador e criador da vida. O
sangue flui por seu corpo, rostos se posicionam nas suas articulações, seu
toucado se caracteriza pela sinuosidade da serpente, frutos surgem de seus
corpos e o cacto com a substância sagrada se transforma no órgão sexual que
fecunda o tambor. Todos estes elementos indicam seu papel procriador e sua
relação com a criação e com a água.
O sangue representado no interior os braços e pernas e os rostos nas
articulações representam a essência vital. O cacto San Pedro simboliza o
sêmen que, através do órgão sexual, será depositado no tambor, o instrumento
feminino. Nesta narrativa, a nosso ver, o cacto em vermelho antes de o tambor
ser copulado mostra que ainda contém a essência vital e, quando aparece em
negro, representa que a essência vital já foi escoada para o tambor. Não há
relação entre o surgimento dos frutos e a cópula com o tambor, visto que em
muitas imagens (Prancha 47) os frutos já existem antes da cópula. O que se
cria, da relação do Senhor das Antaras com o tambor, é alguma outra coisa,
que não pôde ser identificada em nossos estudos. As antaras ao redor
geralmente são vermelhas, mesma cor do cacto e do fluido vital. Se elas
fossem geradas pela cópula do senhor das antaras com o tambor,
provavelmente não estariam presentes nas cenas onde o tambor ainda não foi
copulado. Por esta razão, é difícil inferirmos com base nos dados, de forma
segura, o papel ou simbolismo destas antaras. Como hipótese, podemos dizer
que este grande conjunto de flautas pertence ao personagem principal desta
narrativa e, em contraposição ao tambor, trata-se de um instrumento musical
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de conotação masculina.124 Ela parece ter relação com os antaristas que
aparecem deitados sobre a terra, pois é possível que o Senhor das Antaras seja
uma divindade ligada à terra: sua posição corporal, deitado com braços e pernas
estirados, é muito semelhante à posição da divindade terra no vaso da fig. 45.1.

Senhores das Antaras humanizados?
Uma das peças mais importantes no que se refere à iconografia da
música na produção artefactual Nasca é o vaso de alça em fita reproduzido nas
Pranchas 52 e 52.1. Esta peça conta com dois Senhores das Antaras, cada um
em um lado do bojo. Um par de antaristas humanos toca, e entre ambos há
uma espécie de tambor (que também pode ser interpretada como um vaso de
bebida ritual e que aparece mais três vezes na cena). Um cacto San Pedro
situa-se ao lado deste par e dois personagens carregam uma trombeta. Copos
pairam por toda a cena.
A relevância desta peça reside nos seguintes fatores:
•

É a única peça Nasca, até o presente, que mostra dois músicos
tocando antaras um de frente ao outro, como na cerâmica Mochica.
Ela comprova que os Nasca também conheciam a prática de tocar o
instrumento em pares;

•

É a única peça a mostrar, em uma única cena, personagens míticos
(o Senhor das Antaras) e personagens humanos (a dupla de
músicos) tocando/ portando antaras;

•

Existem elementos iconográficos associados a esses personagens
que aparecem também nas cenas clássicas do Senhor das Antaras:
dois personagens segurando uma trombeta ou amplificador, um
cacto San Pedro e figuras que podem tanto representar tambores
quanto vasos de bebida ritual;

•

É a única peça de alça em fita com uma cena complexa, com vários
personagens, que envolve antaras.

É importante atentar para o fato de que não há vasos de alça com a
cena tradicional do Senhor das Antaras que encontramos nas vasilhas de tipo
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Gruszczynska já havia discutido a natureza masculina das flautas em seu artigo Masculine
Musical Instruments in the Andean Tradition, 2006.
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copo. A peça do MNAAHP mostra o personagem em outra situação e em outra
posição corporal.
O desenho transposto na imagem 52.1, não é fiel à iconografia da peça
original: falta um Senhor das Antaras. No MNAAHP, ao analisar a peça original,
constatamos que esta reprodução estava incompleta. Em realidade o vaso
conta com dois grandes Senhores das Antaras. Eles são idênticos, utilizam os
mesmos toucados e apresentam os mesmos atributos, inclusive nas mesmas
cores. Ambos seguram antaras de quatro tubos, entretanto, um deles traz
antaras de quatro tubos pintadas em sua camisa, enquanto o outro traz antaras
de três tubos em sua camisa. Este é um dado interessante que pode apontar,
possivelmente, práticas semelhantes ao Ira-Arka entre os Nasca. Os dois
grandes personagens se encontram localizados em lados opostos do vaso,
exatamente sob o arco da alça. A nosso ver, esses personagens são versões
mais humanizadas do Senhor das Antaras. Eles apresentam os turbantes em
forma de serpente, rostos que saem de suas orelhas, pinturas de olhos de
falcão, colares de placas trapezoidais coloridas.125 Têm a língua vermelha para
fora da boca e seguram suas antaras como se fossem bastões, certamente
representações de atributos de poder. Segundo Makowski (2000: 282), os
oficiantes ou guerreiros humanos se transformam em divindades quando seu
corpo apresenta apêndices e/ou partes correspondentes a outras espécies do
mundo animal, aves ou felinos.126
O cacto San Pedro, em vez de se localizar no estômago do personagem
mítico, aparece entre um dos Senhores das Antaras e o par de antaristas
humanos, sustentando-se como elemento iconográfico associado à antara e ao
Senhor na iconografia Nasca. Sua posição pode remeter à força vital do
Senhor das Antaras, entidade mítica e poderosa, que é acionada nos antaristas
humanos quando ingerem o San Pedro.
Segundo os dados que discutimos, os atributos do Senhor das Antaras
mostram seu caráter mítico. Sua presença junto a músicos humanos no vaso
52.1,

cumprindo

suas

atividades

sociais

no

âmbito

terreno,

indica
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Semelhante ao colar da harpia e de outras entidades sobrenaturais Nasca, bem como de
alguns antaristas humanos escultóricos.
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los oficiantes o los guerreros humanos se transforman em deidades cuando su cuerpo
presenta apendices y/o partes correspondientes a otras espécies del mundo animal, aves o
felinos (Makowski, 2000: 282).
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provavelmente que seu camac deve ser ativado no ritual. Neste sentido,
existiria uma relação entre a personalidade mítica do Senhor das Antaras e o
antarista humano que incorpora seu poder e, assim, é capaz de concretizar
social e ritualisticamente esta eficácia. Presume-se, então, que o cacto San
Pedro seja o ingrediente que possibilita este contato entre o antarista humano e
o mítico. O fato de existirem dois Senhores das Antaras, ou seja, dois
antaristas míticos, e dois antaristas humanos, pode significar que cada
antarista humano incorpora o camac de um Senhor das Antaras: o antarista
humano Ira, incorporaria o camac do Senhor das Antaras Ira, identificado por
antara com número de tubos diferente em sua camisa. Esta é uma hipótese
que se baseia na análise iconográfica e nos estudos antropológicos andinos
sobre a incorporação do poder das divindades por parte dos xamãs e
sacerdotes127 e que carece de maiores estudos.
Os copos e vasos espalhados pela cena sugerem que a bebida é
importante no ritual engendrado e está sob consumo. O vaso entre o
trombeteiro e o ajudante, inclusive, contém um copo em seu interior. Por esta
razão, acreditamos que os objetos coloridos em torno da cena sejam copos e
não antaras, como acreditou Bolaños (Elba Manrique, comunicação pessoal).
As antaras são retratadas de maneira completamente diferente na iconografia
Nasca, vide a própria antara que está localizada ao lado do cacto, no solo
(detalhe na Prancha 52.1).
Os personagens que seguram a trombeta têm relação de semelhança
com os ajudantes dos Senhores das Antaras relatados anteriormente. Não
temos nenhuma hipótese para o papel desses personagens.
Proulx (comunicação pessoal) considera o Senhor das Antaras um xamã,
situando-o, portanto, no mundo terreno. Esta hipótese é plenamente aceitável já
que, no mundo pré-colombiano, o xamã compartilhava poderes sobrenaturais
com as divindades e, destarte, poderiam sim ser representados com atributos
sobrenaturais, tais como os antaristas Mochica com presas que aparecem nos
artefatos reproduzidos na Prancha 1 (figs. 1.4 e 1.5), já discutidos anteriormente.
Entretanto, são comuns, na iconografia do Intermediário Inicial, cenas que tratam
exatamente do mesmo ato ritual tanto no mundo terreno quanto sobrenatural.
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Sobre o assunto ler Rostworovski, 2000; Gölte, 2009; Makowski, 2000, 2000b.
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Um personagem que associa a antara, o tambor e o chocalho no plano humano,
por exemplo, é o Antarista dos Vários Instrumentos, denominado de Homem dos
Sete Instrumentos por Bushnell (1972).
Aparece sempre sentado com as pernas cruzadas e toca sua antara
segurando-a com apenas uma mão. Com a outra, geralmente segura um
chocalho e um amplificador que aproxima do ouvido. Sobre seu joelho há um
tambor. Entre seus atributos estão o turbante de serpente e camisa decorada
com antaras. Na maioria dos casos (Prancha 55) sua indumentária deixa
transparecer o órgão sexual, em outras (fig. 56.2) sua presença é mais explícita.
O antarista da fig. 56.2 apresenta apêndices de serpente nas costas e
no cinto. Sua camisa apresenta antaras coloridas que são intercaladas por
rostos. A associação entre rostos, antaras e serpentes também existe na cena
mais tradicional do Senhor das Antaras e, como vimos, os elementos serpente
e cabeças / rostos representam a fertilidade e o ciclo de vida e morte: a ideia
primordial é a de que para existir a renovação da vida, deve haver a morte, de
preferência o autosacrifício das divindades patronas da sociedade.
Compreendemos, por meio de nossa análise, que o Senhor das Antaras
e o Antarista dos Vários Instrumentos são personagens correlacionados e cujo
simbolismo é semelhante: a lógica da reprodução e do ciclo de vida e morte. O
primeiro seria a entidade sobrenatural, mítica que contém o camac, a força
vital. O segundo a expressão terrena, o músico socialmente ativo que aciona a
força do primeiro por meio das bebidas rituais.
A associação entre antara e tambor, amplificadores e atributos como o
turbante em forma de



são pontos em comum entre o personagem repre-

sentado nos copos de cerâmica e os antaristas escultóricos aqui analisados.
Como já expusemos, a dificuldade de apontar limites entre o real e o
sobrenatural (que podem nem ao menos ter existido de fato no pensamento
Nasca) nos impede de concluirmos com mais segurança sobre a natureza
destes personagens. É possível que o Senhor das Antaras seja um xamã
transfigurado, humano, porém em pleno processo de comunhão com a
divindade. É possível, também, que seja simplesmente a divindade. Além
disso, as estatuetas dos Antaristas dos Vários Instrumentos podem constituir a
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contraparte terrena dessa divindade, isto é, os xamãs que de fato incorporam o
espírito do Senhor das Antaras.

Os antaristas Nasca no Kay Pacha:
um misto de funções e conexões com o Divino

Ao contrário da iconografia Mochica, os indivíduos Nasca não
necessariamente devem estar abarrotados de atributos e vestimentas para
expressar seu poder temporal e/ ou religioso. Em geral, os indivíduos do sexo
masculino são representados como na descrição a seguir:
Os homens estão vestidos com tapa-sexos, eventualmente com uma
túnica e um turbante (...). A pintura facial é comum entre os homens. (...) Os
saiotes, os mantos, as grandes orelheiras compostas de vários discos
aplicados sobre a tela, os toucados de plumas com ou sem diadema frontal, os
bastões, as antaras e abanicos conformavam a parafernália cerimonial.
(Makowski 2000: 281).128
Mesmo os antaristas vestidos de forma simples participam de rituais nos
quais há contato entre os diferentes planos da existência. Há uma diversidade
de atributos entre os antaristas humanos Nasca, além de uma série de
ocasiões das quais podem participar.
A peça das Pranchas 46 e 46.1, chamada popularmente de Tabuinha De
Tello, é considerada única em toda a arte Nasca. Atualmente, se encontra na
coleção do MNAAHP. Esta peça foi publicada pela primeira vez em 1931 no
afamado artigo de Tello: Un modelo de escenografia plástica en el arte antiguo
peruano (Wira Kocha, vol. I, no. 1). Tello a encontrou em uma coleção
particular na região da quebrada do rio Ingenio, Nasca. Segundo ele, as peças
da coleção Benavides eram em sua maioria procedentes dos cemitérios de
Cabildo, quebrada de Ingenio. A informação disponibilizada por Tello é que
esta tábua teria sido encontrada junto a lâminas de ouro e várias peças de
cerâmica em um dos cemitérios de Cabildo (1931: 87).

128

Los hombres están vestidos com taparrabos, eventualmente con una túnica y un turbante (...).
La pintura facial es común entre los hombres. (...) Los faldellines, los mantos, las largas orejeras
compuestas de varios discos aplicados sobre la tela, los tocados de plumas com o sin diadema
frontal, los bastones, las antaras y los abanicos conformaban la parafernália ceremonial
(Makowski, 2000: 281)
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O artefato constitui uma base plana retangular de cerâmica sobre a qual
personagens escultóricos caminham em grupo. A cena é composta por três
personagens masculinos e dois femininos, além de animais. O personagem
principal, em posição central na peça, maior que os outros e claramente
masculino

pelo figurino,

toca

uma antara

e

carrega

um mamífero,

provavelmente um cão, sob o braço esquerdo. Apresenta também duas antaras
sobre seu toucado. Dois homens jovens ou meninos caminham à sua frente e
apresentam objetos saindo de suas bocas. Na opinião de Tello, estes seriam
tembetás, adornos comuns entre os povos ameríndios. Todos os personagens
masculinos utilizam o turbante chamado comumente de llauto nos estudos
iconográficos paracas e Nasca, e é muito comum nos músicos escultóricos que
analisamos e no Senhor das Antaras. Uma mulher ao fundo carrega duas
antaras e duas araras e, atrás dela, um homem leva nas costas um aguayo
com objetos não identificados.
A interpretação de Tello (1931: 89; 112) é a de que se trata de uma
família composta pelos pais e filhos que vão ou regressam de uma “atuação”
importante, isto é, algum evento para o qual produziram música. Segundo
Silverman (Silverman & Proulx , 2002: 218) a representação é de uma família
em uma provável peregrinação, provavelmente a um centro cerimonial, como
Cahuachi. Segundo Silverman & Proulx (2002: 60; 264) é possivel que tenham
existido trocas de cerâmica ritual entre o centro cerimonial de Cahuachi e
outras zonas andinas. Esta é uma das hipóteses para o vaso de alça em fita
carregado pela mulher, além de outros produtos e dos próprios animais.
O personagem principal apresenta um conjunto de cinco antaras,
carregando três delas, enquanto a mulher carrega duas. Vemos, novamente,
uma alusão às agrupações de antaras na iconografia Nasca.
Silverman & Proulx (2002: 264) interpretaram esta peça fundamentandose nos dados de escavação que têm mostrado como se dava a produção
artefactual Nasca. Aparentemente a importância de Cahuachi como centro
cerimonial e a grande mobilidade, muitas vezes na forma de peregrinação,
entre os diversos pisos ecológicos levou à formação de uma grande rede de
troca de artefatos:
Dada a demanda pelo aumento da produção de cerâmica altamente
iconográfica na fase Nasca 3, a qual parece estar associada com o ápice do
ϭϮϲ


culto religioso Nasca de Cahuachi (…) não seria surpresa se evidência
significativa da produção de cerâmica fosse descoberta em Cahuachi (e em
outros centros cerimoniais) somada à cerâmica produzida nos vilarejos e
trazida a Cahuachi para uso em cerimônias e rituais. Porém, tendo em vista a
intensidade das escavações em Cahuachi e, mais recentemente, as vastas
prospecções conduzidas na região de Nasca, pode ser que os bairros de
artesãos e oficinas Nasca não existissem, ou fossem extremamente raros. De
fato, a distribuição essencialmente irrestrita de cerâmica fina em enterramentos
Nasca, sítios domésticos e centros cerimoniais cívicos sugere que todos os
membros da sociedade tinham acesso mais ou menos igualitário aos meios e
às informações contidas neles. A cena da peregrinação em família retratada na
tabuinha modelada de Tello parece confirmar esta reconstrução, sugerindo que
cada família produzia sua própria cerâmica fina (ou estava apta a obtê-la dos
ceramistas mais talentosos) (Silverman & Proulx , 2002: 264).129
Nossa hipótese é a de que esta cena retrate uma peregrinação desde a
região selvática, visto que não apenas a indumentária dos personagens
femininos se parece com a da selva, mas também as araras que aparecem na
cena são animais tipicamente selváticos. A região Nasca fica na costa do
Pacífico, distante da selva. É possível que o intercâmbio entre as duas áreas já
existisse naquele período, ou que o micro clima da região Nasca fosse outro no
passado.
A Prancha 54 mostra uma cabaça pirogravada com um antarista, uma
peça rara e bastante interessante, por ter sido encontrada por Kroeber em
Cahuachi como parte de uma oferenda votiva (Carmichael, 1988: 535).
Lamentavelmente, não temos mais dados acerca desta oferenda, o que nos
impede de conhecer o status do indivíduo enterrado com o artefato,

129

Given the demonstrated demand for/increased production of highly iconographic pottery in
Nasca 3 times, which appears to be associated with the clímax of the Nasca religious cult at
Cahuachi (...) it would not be surprising if significant evidence of pottery production were
discovered at Cahuachi (and at other ceremonial centers as well) in addition to the pottery
produced at village sites and brought in to Cahuachi for use there in ceremony and in burial. But,
in view of the intensity of excavations at Cahuachi and, more recently, the broad areal surveys
conducted in the Nasca region, it may be that full-time Nasca craft quarters and workshops did not
exist or that they were extremely rare. Indeed, the essencially unrestricted distribution of fine
pottery in Nasca burials, habitation sites, and civic ceremonial centers suggests that all members
of society had more or less equal access to the medium and information contained within it. The
family pilgrimage scene portrayed on the Tello modeled tablet appears to confirm this
reconstruction, suggesting that each family produced its own fine ware (or was able to obtain it
from more talented potters) (Silverman & Proulx , 2002: 264).
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possivelmente um músico. Ele está representado de uma forma bastante
padronizada entre os antaristas Nasca: usa um turbante de serpente, uma
espécie de saiote decorado com motivos escalonados, apresenta pintura
ocular, as pupilas bem centralizadas e toca um chocalho. É representado
quatro vezes ao redor da peça, o que também poderia representar um grupo de
quatro antaristas (divididos em dois pares).
Além da iconografia já analisada ao longo deste trabalho, encontramos
uma série de músicos Nasca representados em vasos e cântaros escultóricos.
Todos esses antaristas pertencem ao grupo dos músicos humanos, embora
possam estar atuando em rituais. Esta categoria, porém, é bastante complexa
por duas razões:
•

São muitos os tipos de antaristas encontrados, com diferentes
atributos, que geralmente se repetem poucas vezes (duas ou três, no
máximo), criando micro-categorias difíceis de serem relacionadas sem
mais dados. Basta olhar as Pranchas 57 a 67 para dar-se conta da
variedade de antaristas possíveis e dificilmente agrupáveis entre si.
Nos foi possível organizar no máximo pequenos grupos por prancha;

•

Não há cenas complexas na iconografia Nasca que mostrem esses
personagens em ação, nem outra fonte de dados que nos possa ajudar
a interpretá-los.
Faremos aqui uma breve análise descritiva desses músicos humanos

escultóricos Nasca (não se inclui aqui o Antarista dos Vários Instrumentos já
analisado individualmente):
Os personagens da Prancha 57 apresentam diversos atributos em
comum: a antara de cana, a camisa vermelha, a pintura corporal (ou tatuagem)
nos braços e uma boleadora, posicionada na cabeça do personagem 57.1 e na
mão direita do personagem em 57.2. Ambos os indivíduos apresentam pintura
facial: pintura ocular em formato de meia lua (57.1) e pintura facial no formato
de triângulos vermelhos (57.2).
Ambos os vasos são cântaros com abertura na parte superior,
provavelmente para conter líquido, e apresentam uma faixa negra ao redor da
base. São grandes e pesados e devem ter tido funções semelhantes ou
idênticas.
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O fato de os músicos carregarem boleadoras pode apontar para uma
conexão destes antaristas com a guerra. Hocquenghem (1989: 205) menciona
um jogo do período inca no qual o Inca jogava uma serpente de lã (machacuay,
uma espécie de turbante que representava uma serpente) aos seus adversários.
Estes, por sua vez, jogavam de volta um objeto chamado illo, uma corda com
uma bola de chumbo na ponta, exatamente como as boleadoras carregadas
pelos antaristas Nasca. Eram armas de guerra, mas também com um significado
cerimonial e uma conexão com a serpente, animal que tem inspirado os
toucados da maioria dos músicos Nasca que analisamos até o momento.
Ambos os antaristas da Prancha 57 levam instrumentos de cana, não
muito comuns, mas presentes no repertório de instrumentos musicais Nasca. É
possível que as antaras de cana tivessem uma função diferente das de
cerâmica, estando mais relacionadas a ocasiões bélicas e comunicativas
enquanto as segundas estivessem mais relacionadas a ocasiões litúrgicas e
rituais.
Os personagens da Prancha 58 também tocam antaras de cana. Essas
peças parecem ser tardias, de um momento no qual a produção cerâmica
Nasca passava por uma fase de decadência (a peça 61.4 também parece
pertencer a essa fase). Ambos os personagens, em cântaros escultóricos (58.1
e 58.2) vestem camisa de duas cores (vermelha e negra) e pintura facial, além
de apresentarem atributos muito simples. Não demonstram atributos que
possam conectá-los a alguma outra função social (caça, pesca, guerra ou
sacerdócio), portanto se torna impossível interpretar suas atribuições.
As peças da Prancha 59 são provavelmente da fase chamada Inovação
Bizarra (Proulx, 2006: 39), um momento da fase 5 no qual a iconografia se
torna bastante complexa. Apenas o antarista 59.2 apresenta pintura facial
vermelha sob os olhos, que podem ser estilizações de antaras.
As Pranchas 61 e 61.1 mostram antaristas com pintura facial e antaras
negras, todos com o cabelo em um coque frontal preso com uma espécie de fita
branca. O personagem 61.2 carrega na mão esquerda um objeto desconhecido
que poderia ser indicador de alguma atividade social. Já os personagens da
Prancha 62 apresentam o coque e pintura facial de olhos de falcão, estando
relacionados, provavelmente, aos pássaros e ao hanan. Um deles (62.2) se

ϭϮϵ


encontra em pé e toca um chocalho junto com a antara, prática, aliás, bastante
presente na iconografia Nasca.
Os olhos de falcão, comuns também nos antaristas escultóricos, têm
provavelmente a função de prover o antarista com a força cósmica do animal e/
ou divindade. Makowski (2000: 295) considera o falcão um animal hanan, das
alturas.
Já os antaristas da Prancha 63 usam uma espécie de rede na cabeça.
Nenhum deles tem pintura ocular (63.1 apresenta pintura facial abaixo da
mandíbula). O indivíduo da peça 63.3 carrega uma rede nas costas cheia de
peixes, levando a inferir que poderia ser um pescador. O antarista 63.1, por sua
vez, parece tocar um tambor pequeno junto da antara. Os antaristas das
Pranchas 64 e 65 também mostram turbantes brancos semelhantes a redes. No
caso dos personagens 65.1 e 65.2, podem também ser boleadoras. Na Prancha
65 aparecem novamente os olhos de falcão e as pinturas corporais nos braços.
Todos os músicos estão ajoelhados neste caso. Os antaristas 65.1 e 65.2 levam
uma das mãos ao ouvido, provavelmente na tentativa de criar um amplificador
natural, e seus olhares estáticos remetem a ocorrências de alteração de
consciência, provavelmente rituais. O antarista 66.1 também leva a mão direita
ao ouvido e se encontra ajoelhado, porém sem pintura facial ou corporal.
Por fim, a Prancha 67 mostra antaristas com olhos de falcão (e, no caso
de 67.1, pintura lateral na face de triângulos vermelhos), colar de placas
trapezoidais coloridas e turbante em branco e preto. A camisa do personagem
67.1 é formada por estilos escalonados coloridos que podem representar as
próprias antaras. Colares de placas trapezoidais são comuns em representações
de importantes divindades Nasca, como o Ser Mítico Antropomórfico.
Os grupos mostram que a forma como cada antarista se vestia na
sociedade Nasca poderia indicar uma função, linhagem ou status social
diferente. Entretanto, apesar de nossa sistematização em duplas ou pequenos
grupos, a associação entre atributos e signos varia muito entre os indivíduos,
tornando praticamente impossível sua interpretação. Olhos de falcão podem
aparecer associados a boleadoras (65.2) ou não (57.2), coques frontais podem
aparecer associados a olhos de falcão (Prancha 62) ou não (61.1 e 61.2),
camisas vermelhas podem aparecer associadas a antaras de cana (Prancha 57)
ou não (61.1), colares de placas trapezoidais podem aparecer associados a
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olhos de falcão (Prancha 67) ou não (63.1) etc. Desta forma, só uma quantidade
maior de dados e informações poderia nos levar a conclusões sobre estes vasos
escultóricos

representando

antaristas

humanos

Nasca.

Não

podemos

compreender a razão de alguns deles apresentarem pintura facial e/ou corporal
e outros não. Neste caso, a iconografia Mochica é realmente mais padronizada,
mostrando maior coerência na repetição de atributos dos personagens.
É possível também que a cor da antara tenha relação com seu uso, pois
os personagens agrupados por atributos mostram, geralmente, as mesmas
cores de antaras (por exemplo, na Prancha 61). Segundo os trabalhos do
próprio Bolaños (1988: 26) e de Gruszczynska (2006: 194-5)130, as cores das
antaras identificam os pares e grupos, porém ainda não foram estabelecidas
relações lógicas.
O Manto Blanco de Paracas
Uma das mais antigas representações de antaristas na Costa Sul
peruana se encontra confeccionada em tecido. O Manto Blanco de Paracas
(Pranchas 69, 69.1 e 69.2) é considerado atualmente a “joia do Museo de
Arqueologia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. É uma peça
especial por ser o único manto paracas com fundo branco (todos os outros têm
fundo negro ou em cores escuras) e também o único a mostrar um indivíduo
tocando antara (Carmen Thays e Carlos Del Águila, comunicação pessoal).
Este músico se encontra na parte esquerda do manto e está circundado
por outros seis personagens. Usa um toucado com diadema na cabeça,
carrega um abanico e apresenta pintura facial representando uma serpente.
Toca uma antara marrom que parece ter seis tubos. O antarista é o único
personagem que não se repete em todo o manto.
À maneira dos mantos paracas, uma série de personagens aparece
distribuída de forma simétrica por toda a tela, e mais alguns personagens nas
bordas. São oito personagens que se repetem quinze vezes cada um e
parecem estar entre o plano terreno e o mundo das divindades, carregando

130

There is no doubt that the instruments were placed on the wall intentionally, and that the
colouristic arrangement of the “musical track” is an expression of some logical order. In
reference to the observer relations between colours of the instruments and their tuning,
however, ir seems possible that there exists a rule for ordering the antaras in accordance to
their musical properties too (Gruszczynska, 2006: 194-5).

ϭϯϭ


uma série de atributos míticos e de poder, aparentemente em uma espécie de
dança ou ritual. É possível também que sejam seres míticos. Alguns carregam
cabeças-troféus e tocam instrumentos musicais, como os dois primeiros
retratados na Prancha 69.1, que carregam chocalhos e estacas repletas de
cabeças-troféus.
De acordo com Carlos Del Águila e Christian Altamirano (comunicação
pessoal) este manto é de uma fase bastante tardia de Paracas, podendo ser
considerado Nasca inicial. É interessante notar novamente a associação entre
antarista e serpente, recorrente em nossa análise de dados.

O vaso de Los Médanos
Podemos destacar outro artefato também único em todo o grupo de peças
Nasca conhecidas mundialmente, que se encontra no MNAAHP. Este vaso de
alça em fita mostra, em seu bojo, um ser deitado nu com uma antara em sua
boca (Prancha 45). Nas partes laterais do bojo é possível distinguir uma mulher.
Segundo Proulx (comunicação pessoal), a autenticidade da peça seria,
inicialmente, duvidosa. Todavia, encontramos nos arquivos do MNAAHP os
livros de referência que registravam o ingresso e a proveniência de peças e lá
pudemos verificar que a peça, supostamente de proveniência desconhecida
para os especialistas, na realidade ingressou no Museu como produto de uma
escavação de Julio C. Tello no cemitério de Los Médanos, Vale de Kopará,
Nasca. A data da escavação é de dois de agosto de 1927 e o registro afirma
que a peça estava entre outras muitas peças de cerámica, tejidos y esqueletos
de 325 tumbas estudiadas. Na opinião de Proulx (comunicação pessoal) este
novo dado confirmaria um contexto de escavação para a peça e, portanto, sua
autenticidade. Quanto à sua iconografia, é muito difícil buscar uma
interpretação para este personagem, bastante intrigante.

O músico de Las Trancas
A única evidência, até o presente, de enterramento de um antarista
Nasca foi encontrada na localidade de Las Trancas, Vale de Kopara. Julio Tello
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e seu assistente Mejía Xespe acharam, em 1927, três tumbas contendo
antaras: S-III-CQT-4, S-III-CQT-5 e S-III-CQT-21.131
Bolaños encontrou, em 1979, parte deste material no MNAAHP
juntamente com as anotações de Tello (Bolaños, 1988: 53).
A tumba S-III-CQT 5 é a mais complexa, com mais elementos.
Apresentava o esqueleto de um indivíduo, quatorze antaras, pratos e vasos de
cerâmica, lâminas de ouro, uma pedra verde de colar e um piruro132 de pedra.
Há até pouco tempo se questionava a possibilidade de o indivíduo ser
realmente um músico, afinal, os 14 instrumentos encontrados com ele não
comprovavam, por si sós, que o indivíduo os tocasse em vida. Entretanto,
Milano Trejo, um dos responsáveis pelo projeto Wayllaquepa, pediu à Dra. Elsa
Tomasto, curadora de restos humanos do MNAAHP, uma análise detalhada do
esqueleto (identificado no caderno de campo de Julio Tello com a numeração
1/1126). Este estudo contribuiu para a compreensão do papel social deste
indivíduo.
Foram estudados por Elsa e sua equipe fragmentos de crânio,
mandíbula e ossos (Tomasto, Relatório de análise do Músico de Las Trancas,
2006). As conclusões, detalhadas no relatório final, foram as de que o indivíduo
era do sexo masculino, de idade entre 45 e 50 anos. A análise das mandíbulas
atestou desgastes usuais em pessoas que tocam instrumentos de sopro. A
análise dos ossos das pernas e pés demonstrou que essas partes eram muito
resistentes, e que o indivíduo realizava muitas atividades em pé, como correr,
caminhar ou dançar:
O material examinado corresponde a um individuo do sexo masculino,
de meia-idade, e de uma estatura que se emoldura dentro do esperado para
populações andinas pre-hispânicas. Apresenta uma deformação craniana que
não é típica da cultura Nasca, mas que se inscreve dentro do conjunto de
deformações por llautu da Costa Sul. Este indivíduo teve constantes problemas
de saúde oral ao longo de sua vida, os quais se manifestam em várias
infecções peri apicais, cáries e desgaste considerável, assim como uma
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Os nomes das tumbas referem-se ao local em que foram encontradas. S-III-CQT 5, por
exemplo, significa a tumba número cinco da terceira seção do cemitério de Las Trancas em Nasca.

132

Piruros são pequenos objetos em formato circular com uma perfuração no centro. Eram
colocados no topo do fuso que era utilizado para a fabricação da lã para balancear o peso. É
um objeto específico para a produção de artefatos têxteis.
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inflamação crônica ou tumoração da glândula sub-mandibular esquerda. Por
outro lado, no esqueleto existem evidências de que realizou muita atividade
com suas pernas, as quais poderiam relacionar-se com o caminhar, correr ou
dançar. Desta maneira, se encontraram evidências de artrite na articulação
têmporo-mandibular, a qual poderia relacionar-se com movimentos forçados da
mandíbula ao soprar um instrumento musical de vento. Finalmente, no lado
esquerdo da mandíbula, as inserções dos músculos encarregados de mover o
lábio inferior são pronunciadas (ibid.).133
Os dados da antropologia física são claros no que se refere à função
daquele

indivíduo.

Ele

não

foi

apenas

enterrado

com

as

antaras

aleatoriamente, ou por alguma razão puramente simbólica. Como constatado
na análise da mandíbula e dos ossos da face, de fato tocava instrumentos de
sopro. Sua idade, provavelmente considerada avançada para a época, pode
indicar que era um músico experiente e, por esta razão supõe-se, de alto status
social. É possível que ele fosse o chefe de uma agrupação, ou o músico mais
importante dela (Bolaños, 1988: 56). De acordo com as tumbas encontradas, a
quantidade de antaras parece ter relação com a posição social do indivíduo,
pois aqueles enterrados com maior quantidade de antaras têm mais objetos
associados em diversos materiais.
O fato de o antarista ter sido enterrado com seus instrumentos pode
assinalar uma relação de pertença entre o músico e os instrumentos, além de
simbolizar status. O Senhor das Antaras humanizado das Pranchas 52 e 52.1
segura a antara como se fosse um tumi (faca sacrificial), em posição de
ostentação: é um objeto pertencente a ele, que atesta sua autoridade e poder.
A antara, portanto, confere status ao portador. Entretanto há tumbas com
antaristas de menor status, não sendo simplesmente a antara que confere ao
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El material examinado corresponde a un individuo de sexo masculino, de mediana edad, y
de una estatura que se enmarca dentro de lo esperable para poblaciones andinas prehispánicas. Presenta una deformación craneal que no es típica de la cultura Nasca, pero que
se inscribe dentro del conjunto de deformaciones por llautu de la costa sur. Este individuo tuvo
constantes problemas de salud oral a lo largo de su vida, los cuales se manifiestan en varias
infecciones peri apicales, caries y desgaste considerable, así como una inflamación crónica o
tumoración de la glándula sub-mandibular izquierda. Por otra parte, en el esqueleto existen
evidencias de que realizó mucha actividad con sus piernas, las cuales podrían relacionarse con
el caminar, correr o bailar. Así mismo, se hallaron evidencias de artritis en la articulación
témporo-mandibular, la cual podría relacionarse con movimientos forzados de la mandíbula al
soplar un instrumento musical de viento. Finalmente, en el lado izquierdo de la mandíbula, las
inserciones de los músculos encargados de mover el labio inferior son pronunciadas (Tomasto,
Relatório de análise do Músico de Las Trancas, 2006).
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músico esta importância. Neste caso, a antara associada a algum outro
elemento (talvez a idade, alguma linhagem, ascendência etc.) poderia levar o
antarista a ter o maior prestígio, como o Músico de Las Trancas.
Cinco vasilhas encontradas nesta tumba apresentam iconografias diversas,
como se nota na Prancha 70:
1. Garça Branca (Casmerodius albus egretta). Segundo Proulx (2006:
133) frequenta as margens de rios e lagoas e áreas pantanosas da
costa, alimentando-se de peixes e criaturas marinhas. É, de acordo
com dados etnográficos, uma ave que anuncia chuva na serra
(Reinhart, 1992: 297 apud Proulx, 2006: 133). A maioria dessas aves
está na fase 3 de Nasca, e ainda aparecem nas fases 4 e 5. De acordo
ainda com Proulx (ibid.) os traços da garça acima coincidem com as
garças da fase 3. Portanto esta seria uma tumba da fase 3.
2. Pimentas (Capsicum baccatum, Capsicum chinense): De acordo com
Proulx (2006: 165), aparecem especialmente nas fases 3 e 4.
3. Cormorão (Phalacrocorax bougainvillii): Ave marinha pelecaniforme,
também chamada de corvo marinho. É uma ave que se alimenta de
anchovas e vive em margens pedregosas e ilhas produzindo guano
(fertilizante) (Proulx, 2006: 135). Segundo Proulx (ibid) também são
representadas em sua maioria na fase 3.
4. Anchovas (Engraulis ringens): Segundo Proulx (2006: 152), são
anchovas, segundo Blasco & Ramos podem ser também sardinhas
(Sardinops sagax). É um dos mais importantes recursos marinhos do
Peru, tendo sido parte da dieta Nasca. Segundo Proulx, ainda, as
representações de anchovas se fazem presentes nas fases 3 e 4.
5. Jíquima (Pachyrhizus tuberosus): é uma raiz tuberosa muito
representada na iconografia Nasca, já presente em Paracas. Segundo
Proulx (2006: 168) a maioria das espécies é representada entre as
fases 3 e 4, desaparecendo na fase 5.
Portanto, a iconografia das vasilhas associadas ao músico sugerem que
ele tenha sido enterrado entre as fases 3 e 4 de Lawrence Dawson (200 a 400
d.C.), ou seja, entre Nasca Inicial (Monumental) e Nasca Médio (Transicional).
Temos dois tipos de dados sobre os músicos Nasca, discutidos ao longo
desta pesquisa: ao passo que existem dados sobre tropas de antaras
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(enterramentos de conjuntos de antaras complementares), também temos
músicos individuais escultóricos representados na cerâmica. Acreditamos,
portanto, que devem ter existido três categorias de antaristas na sociedade Nasca:
•

Os antaristas que tocavam exclusivamente em grupos, contribuindo
para a manutenção do equilíbrio em rituais e ocasiões sociais
importantes. Tocavam apenas as antaras de cerâmica, provavelmente
consagradas em rituais de libação no ato de sua produção. Nesta
categoria se encaixaria o Músico de Las Trancas;

•

Os antaristas que, em realidade, tinham outras funções sociais, como
pescadores, guerreiros, agricultores etc. Podiam tocar antaras de
cana ou cerâmica;

•

Os antaristas xamãs, como o Antarista dos Vários Instrumentos.
Podiam tocar a antara associada a outros instrumentos (idiófonos e
aerófonos). Possivelmente trabalhavam com cura, proteção e outras
forças do cosmos, lidando com indivíduos comuns no âmbito das
pequenas comunidades. Nesta categotira são mais comuns as
antaras de cerâmica.

Neste capítulo buscamos compreender a relação das divindades com os
músicos humanos. No caso Nasca, especialmente, é bastante dificultoso traçar
os limites entre o real e o sobrenatural, tema que Townsend explora de forma
brilhante em sua descrição bastante poética de um ritual na epígrafe que abre
o Capítulo IV (p. 77). Esta divisão provavelmente não existia na cosmovisão
andina. As máscaras de ouro, as antaras, os olhos de falcão e todos os outros
atributos transformavam esses indivíduos nas divindades que invocavam,
suprimindo os limites e as divisões entre os planos da existência. Neste
momento o papel de emissário e mediador do músico era completo.

ϭϯϲ


CAPÍTULO V

ENTRE OS HOMENS E O INFRAMUNDO

Quando nuestros informantes declaran que en el
otro mundo (el de los muertos y de los chullpas) “todo
está al revés”, también quieren decir que ese otro mundo
es como el revés del nuestro, que ambos representan
mitades opuestas y complementarias de una totalidad
que los engloba. Por eso los chullpas, sin dejar de
pertenecer a la era primordial que precedió a la aparición
del sol, no llegaron a desaparecer; de hecho, se
manifiestan a la hora del crepúsculo, visitan a los vivos y
provocan enfermedades. En otros términos, el pasado no
se hunde en la nada, existe de manera paralela al
presente y puede actuar sobre él. Pero la conjunción
brusca de esas dos dimensiones del tiempo resulta
peligrosa e implica la necesidad de una mediación,
cumplida por el ritual (Wachtel, 2001: 216).

A esfera dos antaristas mortos e transitórios Mochica
Ao analisar a cerâmica ritual dos Mochica, percebemos que suas
práticas musicais apresentavam uma relação importante com as temáticas da
morte e da passagem entre os diversos mundos da cosmovisão. Porém, o
mesmo não foi percebido na análise do material Nasca, que trata de divindades
e indivíduos humanos, mas raramente de desencarnados.
Segundo Donnan (1982: 99-100), representações de seres desencarnados são comuns em atividades sexuais e musicais, hipótese corroborada,
até agora, por nossos dados. Entretanto, os seres cadavéricos aí representados são, na maioria das vezes, parcialmente esqueléticos, evidência que
levou autores como Jiménez Borja e Alan Sawyer a caracterizá-los como
mortos-vivos, isto é, personagens pertencentes ao mundo dos vivos, porém
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mutilados, incapacitados ou doentes134 (Olsen, 2002: 77). Em muitos casos, os
antaristas estudados apresentam corpo com características de vivo e a cabeça
com os globos oculares vazios e os ossos da face proeminentes. Em nossa
pesquisa, estes seres serão catalogados como antaristas transitórios, com
base na classificação de Steve Bourget (2006), como apontado anteriormente.
A respeito dos personagens degenerados Mochica, presentes não
apenas nas Danças no Inframundo, mas também em forma escultórica e que
muitas vezes tocam antaras, Benson supõe que desempenhavam papéis
sacerdotais, sendo escolhidos para esta função exatamente em razão da
aproximação ao inframundo que as deformidades físicas possibilitariam,
capacitando-os

a

cumprirem

esta

intermediação:

todas

estas

figuras

representadas nos vasos modelados têm alguma inabilidade física: cegueira,
aleijamento, idade avançada, ou traços de doenças como a leishmaniose ou
verruga – uma doença com sintomas similares à leishmaniose... Parece
evidente que os sacerdotes eram escolhidos por seu ofício – que eu presumo
ser relacionado à morte – porque eles tinham uma deformidade física. Eles
estavam associados aos mortos por uma empatia mágica. Rostos afetados
pela leishmaniose ou verruga parecem mumificados: rostos cegos têm o olhar
em branco dos mortos (Benson apud Olsen, 2002: 78).135 Benson posiciona
esses personagens no mundo terreno, mesmo que eles apresentem
características sobrenaturais. Neste ponto não concordamos com a posição da
autora, pois sacerdotes são geralmente retratados na iconografia Mochica de
forma muito diferente, apresentam aparência saudável, muitas vezes com
atributos de guerreiros e de poder. Concordamos com Bourget (2006: 58) que
estes personagens sejam transitórios, isto é, representem um momento de
transição entre a vida e a morte, o mundo terreno e o inframundo, para o qual é
necessário nascer novamente.
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Olsen, baseado em Benson, menciona a leishmaniose como uma das hipóteses para esta
deterioração corporal sofrida pelos antaristas cadavéricos Mochica.
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All of these figures depicted on the modeled pots have some physical disability: blindness,
lameness, old age, or traces of disease, such as leishmaniasis or verruga – a disease with
symptoms similar to leishmaniasis... It seems evident that the priests were chosen for their office –
which I presume had to do with the death – because they had a physical deformity. They were
associated with the dead by a sympathetic magic. Faces which have been affected by
leishmaniasis or verruga look like mummified faces: blind faces have the blank look of the dead
(Benson apud Olsen, 2002: 78).
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Os antaristas do inframundo Mochica se dividem, basicamente, em três
categorias: os semi-cadavéricos, aparentemente doentes; os de rosto
cadavérico e corpo com aspecto encarnado e os que parecem completamente
mortos. A interpretação de Olsen (2002: 79) para essas imagens é a de que
correspondem a estágios de transfiguração e morte pelos quais esses músicos
passariam, incluindo a própria transformação corporal, como se houvesse uma
preparação para a morte e, enfim, a continuidade das práticas musicais no
mundo dos mortos.
Veremos, com efeito, que muitos dos antaristas que participam das
narrativas visuais no Inframundo são transitórios, e não necessariamente
desencarnados. Esta temática, levantada em Bourget (2006), será discutida ao
longo do capítulo.
As Danças no Inframundo: um tema amplo na iconografia Mochica
Na amostragem de representações pictóricas com práticas musicais
Mochica envolvendo a antara, a categoria mais frequente é a de Danças no
Inframundo (aproximadamente 50%), cenas que envolvem um determinado
número de personagens, geralmente homens, mulheres e crianças, enredados
em uma narrativa na qual tomam parte os personagens citados junto a
antaristas e, às vezes, outros músicos. Estes seres apresentam aspecto
esquelético, característica que conduziu os últimos investigadores a suporem
que se tratava de desencarnados e que estas atividades se engendravam em
outro plano da existência: o mundo dos mortos ou inframundo, associado ao
hurin. Desde então essas representações têm sido chamadas de danças
macabras (Hoyle, 1986: 348). Por considerarmos que o termo macabras
subentende um juízo de valor, denominaremos estas representações de
Danças no Inframundo.
Seguindo a linha interpretativa de Christopher Donnan, que divide as
cenas recorrentes na arte Mochica em temas, dividimos o grande tema das
Danças no Inframundo em grupos com a mesma associação de unidades
mínimas de significação. Estes grupos estão distribuídos no catálogo entre as
Pranchas 14 e 31 e são descritos a continuar.
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Grupo I

O primeiro grupo de vasos com o tema das Danças no Inframundo
(Pranchas 14 e 28) mostra um par de antaristas, geralmente sem toucados e
com as antaras unidas por uma corda. Dançarinos, uma mulher segurando
uma cuia e vasilhas cerâmicas (provavelmente potes de bebida ritual) são
elementos associados.
A Prancha 14 apresenta uma peça do Museu Etnográfico de Berlim (fig.
14.1) e uma imagem reproduzida por Ana Hoyle (fig. 14.2) a partir de um vaso
desconhecido. Ambos os vasos têm em comum: duplas de antaristas cujos
instrumentos são ligados por uma corda, vasilhas de bebida ritual, uma mulher
carregando uma cuia e um grupo de dançarinos puxados por um personagem
desconhecido. Não há percussionistas em nenhuma das cenas pictóricas, mas
um aplique escultórico na forma de uma percussionista no vaso 14.1. O vaso
14.1 tem alça estribo e pintura complexa em linha fina, diferenciando-se dos
outros vasos com narrativas de Danças no Inframundo, que são geralmente
reproduzidas em relevo e, na maioria das vezes, com alça lateral. É, portanto,
uma peça única. De acordo com a classificação de Larco pertence à fase IV e à
esfera Mochica-Sul (de Santa a Chicama). Os antaristas se encontram
localizados exatamente sob o/a percussionista escultórico, como se este
pairasse ou se encontrasse entre ambos. Gölte, ao reproduzir a imagem em
seu livro (fig. 14.1) deve ter utilizado o percussionista como referência para
centralizar os antaristas na cena. Eles vestem capas com capuz, túnicas e
calção e têm pairando sobre suas cabeças uma estrela. As estrelas aparecem
mais vezes na cena: sobre um músico grande que toca um instrumento
desconhecido136 (primeiro personagem da esquerda para a direita) e entre a
mulher com a cuia e os potes de bebida ritual. Enquanto um dos potes
encontra-se fechado, outro parece ter uma cuia voltada para cima sobre sua
boca, um elemento que mostra associação entre as cuias e os potes: estes
deveriam conter o mesmo líquido utilizado para os rituais e libações.
Os personagens retratados neste vaso não são completamente
cadavéricos. São transitórios.
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É possível que os personagens das extremidades toquem antaras, porém é pouco provável,
visto que as antaras são sempre representadas da mesma forma: com todos os tubos à mostra.
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A peça 28.1 é singular, pois, além da dança representada em relevo ao
redor do bojo, apresenta um aplique escultórico com um casal de personagens
transitórios. O casal pode aludir à idéia de fecundidade. Ambos são,
aparentemente, transitórios degenerados, isto é: padecem de alguma doença
ou mutilação que os aproxima do mundo dos desencarnados.
Apenas três vasos conformam o grupo, dos quais dois são de alça
estribo.137

Grupo II
O Grupo II (Prancha 16) é mais padronizado: todos os vasos parecem
ter sido feitos a partir do mesmo molde, têm o mesmo formato, alça lateral e o
mesmo jogo de cores. A cena é sempre representada em relevo e inclui um par
de antaristas paramentados com toucados elaborados, um percussionista e
diversos dançarinos. Curiosamente não aparecem as vasilhas de bebida ritual
que serão constantes em todos os grupos de cenas de Danças no Inframundo.
O estilo dos vasos deste grupo é bastante característico dos vales do sul
bem como todos os vasos com esta temática encontrados em nossa pesquisa.
Todos têm alça lateral.
Segundo Bourget (2006: 108) o jogo de cores vermelho e branco na
cerâmica Mochica reflete uma simbologia de vida e morte, na qual o vermelho
é associado à vida, à fertilidade e ao sêmen:
Eu sugiro que estas cores contrastantes – vermelho e branco –
representem respectivamente os conceitos fundamentais de vida e morte. (…) O
simbolismo das cores se estende até às areas genitais dos indivíduos
esqueléticos, nos quais as extremidades de seus órgãos sexuais são
consistentemente pintados de vermelho (…) Desta forma, a fonte da vitalidade,
como é de se esperar, está representada com a cor da vida (ibid.).138
Se aplicarmos a conjectura de Bourget aos vasos do grupo II, teremos o
meio no qual se desenrola a dança como uma área viva, fértil, em
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O vaso da fig. 14.1 tem formato desconhecido.

138

I suggest that these contrasting colors – red and White – represent respectively the fundamental
concepts of life and death. (…) Color symbolism even extends to the genital areas of skeletal
peoples, where the extremities of their penises are consistently painted in red (…) In this way, the
source of vitality, as may be expected, is represented with the color of life (Bourget, 2006: 108).
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contraposição à metade de cima do bojo, toda em branco onde, de fato, não há
ninguém: não atuam personagens. Alguns gargalos, por sua vez, voltam a
apresentar o tom vermelho e outros ainda estão coloridos pela metade.
É impossível saber o sexo do percussionista por meio da iconografia,
porém, novamente, por se tratar de um conteúdo narrativo mítico, a percussão
bem ao lado dos antaristas pode encerrar um caráter simbólico.
Lamentavelmente, não há informação de proveniência de nenhuma das
peças deste grupo na documentação dos museus que pesquisamos. Por ser
um grupo de vasos bastante homogeneizados esta informação seria
importante, visto que podem todas elas pertencer à tradição de um
determinado vale. Como veremos adiante, encontramos uma relação entre os
grupos e os vales de proveniência de algumas peças.
Grupo III
O grupo III é formado por apenas duas peças (Prancha 17), ambas
vasos de alça estribo. A matriz da reprodução abaixo das fotos é
provavelmente o vaso 17.2 A partir deste grupo as narrativas começam a ficar
mais complexas, integrando diferentes personagens e objetos.
Neste grupo são representados sempre dois pares de antaristas com
toucados elaborados, um percussionista, um personagem que transporta uma
planta que, segundo especialistas (Hoyle, 1989: 352), se trata possivelmente da
mandioca (denominamos este personagem carregador de mandioca), um
personagem ajoelhado entre um par de antaristas em posição de oração (o qual
denominamos rezador) e um par de personagens que parecem lutar
(denominamos esta luta de atipanakuy139). Ao lado da planta de mandioca há
uma mulher carregando um bebê nas costas enrolado em um aguayo (manta
andina).
O vaso 17.1 com alça estribo é procedente do Vale do Virú, portanto
Mochica-Sul. Seu aplique escultórico representando um percussionista tocando
um tambor grande é semelhante ao aplique da fig. 14.1. Apesar de ambos os
vasos apresentarem diferenças quanto à representação no bojo (um é pintado
em linha fina e o outro é em relevo) e ao brilho da pasta cerâmica, ambos
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Sobre o atipanakuy, ver página 92 desta dissertação.
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parecem pertencer à fase IV da esfera Mochica-Sul e têm em comum o
percussionista grande escultórico em cima da dança que se passa no
inframundo. No caso da peça 17.1, há ainda signos escalonados apontando
para cima na parte superior do bojo que remetem, segundo Gölte (2009: 103113) à comunicação entre os dois mundos, ou à aspiração que um dos planos
teria em se comunicar com o outro.
Aplicando o conceito de Bourget sobre as cores nesta peça, teríamos a
dança se desenrolando em um espaço vermelho-claro, isto é, meio-vivo,
intermediário. O espaço do bojo em vermelho escuro com os símbolos
escalonados e a alça seriam as partes vivas do vaso, associadas
provavelmente ao kay pacha e o/a percussionista, completamente branco, seria
a parte sem vida que, na lógica da comunicação, pede a vida, o sêmen, ao
inframundo. Hipoteticamente, pode ser que ambos os planos estejam se
comunicando para pedir pela fertilidade e pela vida. Neste caso, as Danças no
Inframundo poderiam ser rituais de criação e recriação da existência, visto que
a mandioca, tubérculo que cresce para baixo, sob a terra, pode estar associada
à vida que existe no inframundo e à reprodução.
Neste grupo há sempre um personagem que parece balançar a planta
de mandioca ao lado de um par de antaristas em cujo centro o rezador aparece
ajoelhado.
Os vasos deste grupo têm informação de proveniência dos Vales de Virú
e Santa. O vaso 17.2 é procedente, segundo informações do Museu Larco, do
sítio Tombala, Vale de Santa, dado que aponta a existência deste tema no
extremo sul do território Mochica. Seu bojo é vermelho e a alça branca,
apontando novamente para a presença de essência vital ou camac no plano
onde se desenrola a dança.
Grupo IV
O quarto grupo se caracteriza por vasos de alça estribo (Prancha 18). As
cenas contam com dois pares de antaristas com toucados, como no grupo III,
porém com pequenos percussionistas entre eles. As vasilhas de chicha voltam
a marcar presença (embora apareçam em apenas um vaso do grupo anterior) e
o carregador de mandioca, a mulher segurando a cuia e os dançarinos
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continuam aparecendo. Um personagem novo é a marca registrada deste
grupo: ele carrega uma bolsa (ou aguayo) nas costas e está sempre ao lado de
um par de antaristas. O carregador de mandioca, neste grupo, tem um
diferencial: segura um objeto que posiciona próximo à boca, como se fosse
uma espécie de flauta ou uma mandioca.
Os vasos deste grupo com indicação de proveniência procedem dos
Vales de Virú e Moche.
Grupo V
Este grupo (Prancha 20) pode conter cenas com dois pares ou apenas
um par de antaristas com toucados. O que o caracteriza é um grupo de dança
puxado por um personagem que vai à frente e uma mulher que parece puxar
um dos antaristas com as mãos posicionadas sobre seus ombros. Em alguns
casos há uma mulher com a mão estendida como se tentasse pegar algo que
cai do céu. Todos os vasos deste grupo são de alça estribo.
Como nos grupos III e IV, neste também não há uma regra para o jogo
de vermelho e branco. Podem se desenrolar as cenas principais em fundos de
ambas as cores. Estudos mais cuidadosos teriam que ser feitos para buscar a
lógica deste jogo de cores nos vasos com Danças no Inframundo.
Os vasos 20.1 e 20.2, pertencentes ao grupo, parecem ter sido
produzidos a partir do mesmo molde. Apesar de o segundo estar em pior
estado de conservação, ambos têm a mesma disposição das cores vermelho e
branco, além de círculos vermelhos que contornam a parte superior do bojo. A
posição dos personagens em relação à alça estribo também é a mesma. Esta é
mais uma evidência da grande produtividade destes vasos, como ocorria com
todos os artefatos cerâmicos Mochica.
A semelhança entre as peças 20.3 e 20.4, também deste grupo, aponta
para uma produção em moldes. De acordo com a documentação do MAUNT,
onde se encontram, uma teria proveniência do Vale de Moche e a outra de
Chicama (vide Prancha 20.1). Suspeitamos, entretanto, que ambas podem ter
sido produzidas na mesma oficina. Há estudos comparativos atualmente que
atribuem determinados tipos de vasos a oficinas específicas, como a de Cerro
Mayal, estudada por Jackson (2008: 50). Se seguirmos esta lógica, poderíamos
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supor que o vaso 20.2 é “irmão” da peça 20.1 e que foram fabricados na
mesma oficina e atribuir ao segundo uma procedência a partir do Vale do Virú,
local no qual foi achado o primeiro.
Neste grupo os vasos documentados são dos Vales do Virú (dois),
Moche (um) e Chicama (um).
Grupo VI
Este grupo (Prancha 19) é bastante semelhante ao anterior. As cenas
apresentam somente um par de antaristas com um percussionista entre eles.
Os tradicionais vasos de chicha, o carregador de mandioca, atipanakuys e os
dançarinos. Um novo personagem ingressa nesta fase da narrativa: ele tem o
rosto virado para trás e carrega o que parece ser um tumi ou faca sacrificial.
Todos os vasos deste grupo apresentam alça lateral.
Curiosamente, todos os vasos do grupo VI documentados são
provenientes do Vale de Chicama.
Grupos VII e VIII

Os grupos VII (Prancha 22) e VIII (Prancha 23) se caracterizam por
uma narrativa visual bastante diferente de todos os anteriores. Elementos
como os carregadores de mandioca, as vasilhas de bebida ritual, a mulher
carregando uma criança e as mulheres tentando pegar os frutos de mandioca
são semelhantes aos grupos anteriores. Os antaristas, porém, estão em
posição diferenciada. Esses vasos apresentam os antaristas pairando sobre
um personagem em destaque, muito provavelmente um guerreiro, como se
pode observar por seus atributos e paramentos (toucado em forma de tumi,
protetor de coxa no mesmo formato, semelhantes aos encontrados junto ao
Senhor de Sipán).
O que diferencia os dois grupos é o fato de o grupo VIII apresentar, além
dos elementos presentes no grupo VII, uma mulher em posição de oração e um
percussionista no meio da luta de atipanakuy.
Na maioria dos casos, nos grupos IV, V e VI o entroncamento da alça
lateral com o bojo se dá em cima do atipanakuy (de um dos dois personagens
que lutam).
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É interessante notar que, dos vasos documentados com informação de
proveniência, absolutamente todos pertencentes a esses grupos e, portanto,
com a narrativa dos antaristas pairantes, provêm do Vale de Chicama. No caso
do grupo VIII, ainda, de quatro vasos documentados, três foram encontrados
no sítio de Sausal.
A Prancha 30 mostra dois vasos de tradição semelhante, porém com um
diferencial: ambos apresentam um personagem antropomorfo cadavérico em
relevo cujo rosto aparece ao olhar para o vaso a partir de cima. Ele se encontra
deitado no topo do bojo, sob o gargalo, e joga um objeto circular, possivelmente
o sêmen.
Estes grupos oferecem a maior quantidade de vasos com a temática das
Danças no Inframundo, totalizando 35 peças. Destas, quatro são de alça estribo,
três são vasilhas e o restante (a grande maioria) é constituída por vasos de alça
lateral. Foram produzidos em grande quantidade e, muito provavelmente, a
narrativa neles exposta deveria ser uma tradição do Vale de Chicama.
Grupo IX

Este grupo (Prancha 31) é formado por apenas duas peças com uma
narrativa bastante diferenciada das anteriores, porém ainda pertencente à
temática das Danças no Inframundo.
Infelizmente, mesmo tendo buscado as peças originais no Peru, não as
encontramos. Temos apenas as duas reproduções (31.1 e 31.2) tomadas de
autores que estudaram as peças. É possível, porém, ver o desenho do formato
do vaso na figura 31.2, reproduzida pelo mesmo artista que passou a cena
para o plano bidimensional. Parece ser um vaso Mochica sul das fases mais
iniciais, de I a III.
A cena se passa entre dois planos da existência, o kay pacha e o uku
pacha. No plano terreno, um casal copula acompanhado de um ser transitório
que carrega na mão um signo esférico, possivelmente o sêmen. A mulher tem
uma corda em seu pescoço, significando que é prisioneira de guerra ou de
estrato social inferior. Atrás do transportador de sêmen há um morcego e um
amendoim (ou feijão) tocando quena. Neste plano há também alguns
dançarinos e, no caso da imagem 31.2, um casal cuidando e/ou alimentando
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uma criança. O par de antaristas se encontra no plano inferior. Aparecem
também dançarinos, um ser esquelético com toucado montado sobre uma
lhama, diversos vasos cerâmicos e dois seres acomodados numa espécie de
quadrícula, um abaixo do outro (estas poderiam ser as tumbas destes
desencarnados). Entre os dois planos se observa um personagem que é
puxado para baixo por indivíduos do inframundo e parece estar sendo
empurrado pelos de cima. Hocquenghem (1989: 138) se refere a esses
episódios como as cenas de “entrada no outro mundo”.
Exceções
O vaso 15.1 tem alça estribo e representação em relevo ao redor do
bojo. Mostra três antaristas separados por dançarinos em vez das tradicionais
duplas. Um deles usa toucado elaborado de ave e orelheiras circulares, o que
evidencia seu status social elevado em relação aos outros. É uma exceção por
ser a única cena Mochica com antaras com número ímpar de antaristas.
A imagem 16.3, apesar dos muitos elementos presentes nos grupos
indicados, tem um diferencial: um personagem soprando um pututu. Neste
caso ele pode estar substituindo o percussionista. Esta hipótese, porém, não
procede de acordo com a cosmovisão, já que o pututu é um instrumento
predominantemente masculino e não poderia subsituir o papel simbólico
feminino do tambor.
A peça 21.1 é uma exceção não só pelo formato de vaso de boca larga,
mas pela iconografia que mostra os dois antaristas puxando grupos opostos de
dançarinos por uma das mãos e tocando as flautas com a outra. Segundo
informações do Museu Larco, este vaso procede do Vale de Santa, extremo sul
da área Mochica.
A peça 21.2 mostra os dançarinos e antaristas com toucados elaborados
representados apenas na parte superior do bojo da vasilha de boca larga e, por
esta razão, constitui uma exceção.
Das exceções que vamos comentar aqui, finalizamos com a peça 27.1,
um vaso de alça estribo bastante grossa com bojo em formato ogival. A
iconografia desta peça é interessante porque mostra apenas um antarista, bem
pequeno, em meio a dois lutadores (atipanakuy), à maneira dos mini
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percussionistas que se encaixam entre os antaristas maiores nos grupos aqui
expostos.
Discussão

A primeira característica comum às Danças no Inframundo é a
configuração dos antaristas em pares (uma ou duas duplas, dependendo do
grupo narrativo). Esses dados reforçam esta postura dos antaristas também no
inframundo, como é possível verificar no mundo das divindades. Certamente o
produto, não apenas sonoro, mas também simbólico do encontro entre duas
antaras era essencial. As duplas de antaristas estão presentes em todas as
cenas complexas Mochica que investigamos, sejam estas no inframundo, no
mundo terreno ou das divindades. Apenas dois vasos com Danças no
Inframundo (apontados entre as exceções) apresentam número ímpar de
antaristas, e somente um apresenta um único tocador. A nosso ver, isto
demonstra a importância dos pares de antaras. É um traço comum a todas as
narrativas Mochica que apresentam esse instrumento e não se limita a um ou
outro plano da existência, mas se aplica a todos.
Outro signo bastante usual nesta narrativa são as vasilhas cerâmicas de
boca larga e gargalo delgado, frequentemente associadas a pequenas cuias
que podem tanto aparecer depositadas sobre os vasos quanto em mãos de
mulheres que dançam. Este, sim, é um signo associado apenas ao inframundo,
não aparecendo em danças ou cenas com antaristas no mundo terreno ou das
divindades. A iconografia Mochica apresenta diversos elementos que foram,
por décadas, considerados simplesmente metafóricos. Por exemplo, a taça
ofertada no tema de apresentação (presentation theme ou tema de presentación
como são chamadas na bibliografia tradicional em inglês e espanhol) era
compreendida como um elemento simbólico até que as escavações em San
Jose de Moro trouxeram à luz itens idênticos enterrados junto a indivíduos com
os mesmos atributos dos personagens que engendravam a narrativa. Os vasos
que aparecem junto aos mortos no inframundo, aos quais nos referimos, foram
encontrados por Castillo no mesmo sítio associados a indivíduos de elite:
Desde que em 1991 iniciamos as escavações no cemitério de San José
de Moro, estivemos registrando enormes potes (“paicas”) de cerâmica sobre os
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pisos e níveis estratigráficos que coincidem com as bocas das tumbas (nível
superior da matriz funerária). Estes recipientes se usam até hoje como depósitos
de grãos, ou como recipientes para grandes quantidades de chicha de milho.
Não víamos muito sentido ao encontrar artefatos usados para a produção e o
consumo da chicha em um espaço destinado quase que exclusivamente para o
enterro de indivíduos da elite moche do Vale de Jequetepeque. A princípio
pensamos que correspondiam a uma ocupação doméstica do sítio, a qual teria
ocorrido assim que este deixou de ser usado como cemitério. Porém a evidência
demonstrou que a produção e consumo da chicha havia sido contemporânea ao
enterro. Mais ainda, parecia que os antigos moche haviam construído habitações
pequenas e muito frágeis dentro das quais prepararam a beberagem
diretamente em cima das tumbas de seus ancestrais. A interpretação com a qual
trabalhamos hoje é de que ao mesmo tempo em que o indivíduo era enterrado
faziam-se cerimônias que consistiam na preparação de chicha de milho, que era
consumida posteriormente e de forma ritual pelos participantes. Assim, as paicas
e panelas nos davam os primeiros indícios do ritual funerário, isto é, do que
ocorreu antes e talvez depois do enterro (Castillo, 2000b: 133).140
Aparentemente, como se pode extrair do trecho de Castillo, havia uma
produção ritualizada de chicha para ser ofertada aos ancestrais desencarnados
em suas tumbas recém-escavadas. Podemos inferir, então, que as vasilhas de
chicha representadas nas cenas poderiam referir-se a paicas enterradas pelos
seres do mundo terreno (homens) aos seres que fariam a passagem deste plano
para o inframundo. É importante lembrar, ainda, que além das vasilhas, há
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Desde que en 1991 iniciamos las excavaciones en el cementerio de San José de Moro,
hemos venido registrando enormes tinajas (“paicas”) de cerámica sobre los pisos y niveles
estratigráficos que coinciden con las bocas de las tumbas (nível superior de la matriz funeraria).
Estos recipientes se usan hasta hoy como depósitos de granos, o como contenedores para
grandes cantidades de chicha de maíz. No encontrábamos mucho sentido al encontrar artefactos
usados para la producción y el consumo de la chicha en un espacio destinado casi
exclusivamente para el entierro de indivíduos de la elite mochica del Valle de Jequetepeque. Al
principio pensamos que correspondían a una ocupación domestica del sitio, la cual habría
ocurrido luego que este dejara de ser usado como cementerio. Pero la evidencia nos demostró
que la producción y consumo de la chicha había sido contemporánea al entierro. Mas aún,
parecia que los antiguos mochica habían construído pequeñas y muy frágiles habitaciones dentro
de las cuales prepararon el brebaje directamente encima de las tumbas de sus ancestros. La
interpretación que hoy manejamos es que al mismo tiempo que el individuo era enterrado se
hacian ceremonias que consistían en la preparación de chicha de maíz, que era consumida
posteriormente y de manera ritual por los participantes. Así, las paicas y ollas nos daban los
primeros indícios del ritual funerário, es decir, de lo que ocurrió antes y quizá después del entierro
(Castillo, 2000b: 133).
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também uma mulher segurando uma cuia nas mãos, como se estivesse
oferecendo a bebida contida nos recipientes aos demais personagens da cena.
Este poderia ser um indício de que os mortos, na concepção Mochica, tomariam
o líquido. A chicha, por alguma razão, era importante para os mortos. Talvez os
ajudassem a passar entre os planos da existência, talvez conferisse a eles
energia, força (alimento) ou tivesse, ainda, outra finalidade ou simbolismo.
No entendimento ou crença Mochica, as Danças no Inframundo deviam
representar o momento no qual os desencarnados recebem a oferenda
depositada pelos indivíduos vivos. As antaras, sempre presentes neste
processo, provavelmente cumpriam um papel simbólico fundamental.
A ideia de pequenas habitações dentro das tumbas, como apontado por
Castillo, pode estar relacionada às quadrículas representadas no grupo IX
dentro das quais figuram personagens cadavéricos.
A planta representada nos grupos III, IV, V e VIII tem os traços de
mandioca: raízes com folhas que pendem de uma das extremidades, carregada
pelos personagens de forma a apontar para cima.
Alguns grupos apresentam uma mulher carregando um bebê (III, V, VI,
VII e VIII) e/ou outra que tenta pegar um fruto da planta de mandioca ou
alguma coisa no ar (V, VII e VIII). Há, ainda, no grupo V, uma mulher atrás de
um dos antaristas, aparentemente balançando-o ou puxando-o. Este tipo de
representação pode ser uma referência à busca da fertilidade ou do sêmen por
parte da mulher. Ela busca nos frutos, no ar (algo que irá cair do céu ou do kay
pacha) e no ser masculino a semente da nova vida. Esta pode ser uma alusão
à possibilidade de reprodução no inframundo, como é atestado por diversas
peças escultóricas de antaristas desencarnados com órgão sexual, como
veremos adiante.
Personagens que aparecem ocasionalmente, como o indivíduo com o
rosto virado para trás segurando o que parece ser um tumi ou faca sacrificial
(grupo VI) dificilmente podem ter seu papel esclarecido na narrativa sem
estudos mais aprofundados. Este não é, entretanto, nosso objetivo. O
importante é buscar o papel dos antaristas neste enredo, pois as Danças no
Inframundo conformam grupos de imagens mais ou menos homogêneos nos
quais os únicos personagens presentes em absolutamente todas elas são os
antaristas e os dançarinos. Todos os outros personagens podem variar.
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Nossa hipótese é a de que os antaristas sejam os grandes encarregados
de criarem no inframundo o equilíbrio necessário para que a regeneração, a
reprodução e o renascimento possam ocorrer satisfatoriamente, algo
semelhante ao papel que têm no plano terreno, onde são responsáveis por
gerar os benefícios já mencionados no Capítulo IV.
Os antaristas que pairam sobre o guerreiro (grupos VII e VIII) estão, a
nosso ver, transmitindo o fluido ou camac responsável por transformá-lo em um
ser cadavérico para que possa habitar o novo mundo onde está sendo
recebido. Lembremos da teoria de inversão ritual de Bourget, citada na p. 76:
da mesma forma que um indivíduo deve se preparar para nascer no kay pacha
e habitar o mundo dos vivos, ele também deve passar por um estágio de
transformação quando chega ao hurin pacha para nascer para seu novo plano
da existência.
Esta teoria se aplica perfeitamente ao nosso último grupo (IX), no qual
um músico que toca a quena atua no plano terreno em um momento de cópula
reversa de um casal e os antaristas recebem o indivíduo que acaba de deixar o
mundo terreno e é empurrado para baixo. Neste sentido, pode ser que a
quena, instrumento musical associado à virilidade, à vida, à fecundidade das
sementes e plantas (é tocada por um amendoim) seja responsável por trazer
os indivíduos ao kay pacha e, as antaras, por levá-los e introduzi-los no
inframundo.

Estes aerófonos, portanto, teriam funções simbólicas opostas.

Dale Olsen (2002) associou as antaras à morte e as quenas à vida em seu livro
Music of Eldorado.
Como discutido no Capítulo IV, a associação entre percussão e antaras
pode ser uma referência à união do masculino (aerófonos) e feminino
(tambores), simbolizando a reprodução e a regeneração da vida. Este é mais
um elemento que aponta para a relação entre as Danças no Inframundo e a
lógica da reprodução.
Os personagens representados nas Danças no Inframundo estão, em
diversos momentos, relacionados à agricultura: alguns carregam a planta de
mandioca dançando junto a mulheres que tentam pegar seus frutos. Anna
Gruszczynska, utilizando o conceito do nascimento reverso, relaciona som e
fertilidade agrícola utilizando dados etnográficos:
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A tradição andina tem numerosos rituais, especialmente agrários,
indicando a existência de uma percepção de uma espiral de vida e morte. De
acordo com esta concepção, tudo o que se encontra no mundo de baixo não
morre, apenas assume temporariamente uma forma diferente de atividade e por
fim renasce, na geração sucessiva. Um repertório musical demonstra que o som
auxilia a cruzar a fronteira entre os dois mundos. Por exemplo, na comunidade
Aymara (Bolívia), cujos membros basicamente cultivam milho, é costume cantar
para as sementes antes de plantá-las. Na língua Aymara simillt’aña é um ato
específico de reproduzir canções direcionadas à produção agrícola: simill (do
Espanhol: semilla) significa “semente”, enquanto o sufixo -t’a indica a natureza
do momento em que se plantam as sementes, com a construção linguística
revelando a natureza fundamental inseparável dos nomes do gênero da música
e o ato físico de semear. De acordo com uma crença prevalente, plantas não
crescerão a não ser que mulheres cantem para as sementes. A canção é
desprovida de acompanhamento musical e realizada pela mulher sozinha, que
previamente partilha chicha. Esta bebida, universal através dos Andes, assume
um significado especial, pois consiste de grãos fermentados de milho obtidos
durante a colheita anterior. À maneira da Pachamama (Mãe Terra), cujos lábios
são o próprio solo, a mulher deve molhar seus lábios para tornar-se fértil. Uma
vez que elas abrem a boca para cantar as velhas sementes, que já estão dentro
delas na forma de líquido, provém inspiração e força para plantar novas
sementes (Gruszczynska, 2006b: 88).141
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Andean tradition includes numerous rituals, especially agrarian ones, indicating the existence
of a perception of a spiral of life and death. Accordingly, all that which finds itself in the Lower
World does not die, but merely temporarily assumes a different form of activity and ultimately is
reborn in the successive generation. A musical repertoire distinctly demonstrates that crossing the
border between the two worlds is supported by sound. By way of example, in the Aymara
community (Bolivia), whose members basically grow maize, it is customary to sing to the seeds
before planting them. In the Aymara language simillt’aña is a specific act of performing songs
addressed to farm produce: simill (from the Spanish: semilla) means “seed”, while the suffix –t’a
indicates the nature of the moment of planting the seeds, with the linguistic contruction revealing
the fundamental inseparable nature of the names of the genre of the song and the physical act of
sowing. According to a prevalent belief, plants will not grow unless women sing to the seeds. The
song is devoid of instrumental accompaniment and performed by the women alone, who
previously partake of chicha. This beverage, universal throughout the Andes, assumes a special
significance, since it consists of fermented grains of maize obtained during the previous harvest.
In the manner of Pachamama (Mother Earth), whose lips are the soil itself, the women must
moisten their lips in order to become fertile. Once they open their mouths to sing, the old seeds,
which are already inside them in the form of the liquid, provide inspiration and strength for planting
new seed (Gruszczynska, 2006b: 88).
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A chicha tem um papel fundamental nos rituais de fertilidade agrícola
praticados entre os aymaras: provê a parte feminina de fertilidade, capacitandoa para a reprodução. Este ato não se distancia muito do representado nas
Danças no Inframundo: a bebida está presente nas grandes paicas ou vasilhas
e é oferecida dentro de pequenas cuias aos dançarinos pelas mulheres, que,
em muitas ocasiões, apresentam a boca aberta como se estivessem a entoar
um canto.
Nas imagens analisadas os dançarinos se encontram sempre de mãos
dadas, formando grupos. Este pode ser um indício de que os dançarinos
pertençam a grupos relacionados a alguma das partes (hanan ou hurin) de uma
comunidade respectiva. É possível que haja um enfrentamento ritual entre eles
e entre os próprios antaristas, representantes também de lados opostos da
sociedade à qual pertencem, segundo os princípios andinos.
Os dançarinos cumprem um importante papel nas tradições musicais de
Taquile. Estes são chamados de machulas, dançarinos essencialmente
noturnos que representam os ancestrais ou os antepassados (Bellenger, 2007:
319). Na festa de San Isidro, em 15 de maio, os machulas (ou ancestrais)
dançam ao som de flautas traversas, tipo quena. Segundo Bellenger estes
representantes dos ancestrais se dividem em dois grupos:
Dois grupos de machulas, formados cada um por um casal com crianças
percorrem a praça com uma vaca e um arado. Cada grupo representa uma
metade da comunidade, Hanaq lado e Uray lado. (...) Estes ancestrais vêm a
ensinar aos vivos as lidas agrícolas e os ritos profiláticos que as acompanham.
À tarde (...) compartilham com a população os produtos da colheita: batatas,
ch’uño, oca, favas e milho (Bellenger: 2007: 119).142
O casal com crianças, símbolo da fertilidade, encabeça o grupo de
machulas que vêm instruir a comunidade sobre os cultivos agrícolas. Ainda que
ligados ao inframundo, esses dançarinos se relacionam profundamente com a
questão agrícola e a fertilidade, exatamente porque é a partir da morte que a
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Dos grupos de machulas, formado cada uno por una pareja con niños, recorren la Plaza con
una vaca y un arado. Cada grupo representa a una mitad de la comunidad, Hanaq lado y Uray
lado. Al son de duos de flautas traveseras sostenidos por la rítmica de redoblante, de cajas claras
y de bombo, imitan las faenas de los campos, la labranza y la siembra. Estos ancestros vienen a
enseñar a los vivos las faenas agrícolas y los ritos profilácticos que las acompañan. Por la tarde,
en un campo de barbecho situado más lejos, comparten con la población los productos de la
cosecha: papas, ch’uño, oca, habas y maíz (Bellenger: 2007: 119).
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vida é gerada em um ciclo eterno no qual todos os seres passam por todos os
planos da existência:
Análogo ao ciclo biológico da planta que se inicia como broto tenro e
suculento e termina em semente seca e dura para logo rebrotar (...) o lugar do
enterramento e um fim para o corpo dissecado usado na Serra Central durante
o século XVII, mallqui, semanticamente relaciona morte e enterramento com
semeadura y broto (...) ou morte y regeneração. O poder germinativo ou
generativo se deve ao que se conhece por camaquen (...) ou illa (...). Como a
noite significa a morte do Sol e sua regeneração no dia seguinte, os ancestrais
deven passar por um destino análogo (Kaulicke, 2001: 25).143
Outro ritual da ilha de Taquile mencionado por Bellenger envolvendo os
machulas é o Tumpanakuy: é um ritual noturno durante o qual dois grupos, um
de Hanaq lado e o outro de Uray lado, formados respectivamente por um
antepassado ou machula acompanhado de sikuri visitam sucessivamente as
principais autoridades, na noite de segunda-feira para terça-feira, com o objetivo
de reclamar bens que supostamente lhes pertencem (Bellenger, 2007: 120).144
Kaulicke explica que o papel dos machulas (que são na verdade os
mesmos antepassados míticos tratados com outras nomenclaturas) está
relacionado à fertilidade e que eles têm o poder tanto de abençoar quanto de
amaldiçoar um grupo. Os machulas representam também o ponto de encontro
da identidade grupal por serem os ancestrais, a procedência das linhagens que
conformam o grupo:145
Nos Andes (...) os mortos dão coesão ao grupo, as genealogias que
remontam a um fundador mítico constituem uma espécie de história que inclui
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Análogo al ciclo biológico de la planta que se inicia como brote tierno y jugoso y termina en
semilla seca y dura para luego rebrotar (...) el lugar del enterramiento y un término para el cuerpo
disecado usado en la Sierra Central durante el siglo XVII, mallqui, semanticamente relaciona
muerte y enterramiento con siembra y rebrote (...) o muerte y regeneración. El poder germinativo
o generativo se debe a lo que se conoce por camaquen (...) o illa (...). Como la noche significa la
muerte del Sol y su regeneración en el dia siguiente, los ancestros deben pasar por um destino
análogo (Kaulicke, 2001: 25).
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es un ritual nocturno durante el cual dos grupos, uno de Hanaq lado y el outro de Uray lado,
formados respectivamente por un antepasado o machula acompañado de sikuri visitan
sucesivamente a las principales autoridades, en la noche del lunes al martes, con objeto de
reclamarles bienes que supuestamente les pertenecen (Bellenger, 2007: 120).
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Un ancestro primeramente se define por la sociedad que lo que reconoce lo cual implica que
su existencia se limita a un mundo social que es producto de un conjunto de valores que
conforman su autodefinición. Por consiguiente, no puede haber una extensión hacia los ancestros
de los “otros” o una espécie de ancestro “universal” (Kaulicke, 2001: 26).
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os mortos mais antigos, os gentis, em lugares de enterramento pre-hispânicos.
Os machus, aukis, ñaupas ou machulas são os antepassados míticos do
mundo dos vivos, porém seu mundo é um tanto diferente, quase oposto ao
atual. Estes ancestrais míticos frequentemente optam por uma atitude hostil,
dispostos a fazer mal aos indefesos, mas também podem beneficiar a
comunidade graças ao seu controle sobre a fertilidade. Esta relacão ambígua
pode se dever ao seu esquecimento, à negligência em render-lhes culto, pelo
qual são castigados. A vida com os ancestrais, portanto, forma parte do mundo,
no qual o passado e o presente interagem sendo o passado personificado
cujos poderes mantêm o presente e garantem o futuro (Kaulicke, 2001: 25).146
Nem todos os mortos, porém, viram ancestrais. O processo de
ancestralização de um desencarnado parte de algumas normas sociais: um
ancestral primeiramente se define pela sociedade que o reconhece, que implica
que sua existência se limita a um mundo social que é produto de um conjunto
de valores que conformam sua autodefinição. Por conseguinte, não pode haver
uma extensão aos ancestrais dos “outros” ou uma espécie de ancestral
“universal” (Kaulicke, 2001: 27).147 Segundo Kaulicke, ainda, seriam condições
muito específicas ligadas ao grupo que ancestraliza um morto mas necessárias
para que ocorra tal transformação.
Não são todos os mortos que configuram ancestrais, porém é possíel
que algumas figuras de poder dentro das danças configurem ancestrais
respeitados e relembrados nos rituais. Provavelmente as tumbas nas quais
Castillo encontrou as tijelas de chicha pertenciam a membros das elites, que
passariam por toda esta peripécia e seriam recebidos com música e oferendas
no inframundo. Nossa hipótese é de que as Danças no Inframundo, neste
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(...) los muertos cohesionan el grupo, las genealogias que se remontan a un fundador mítico
constituyen uma espécie de historia que incluye a los muertos más antiguos, los gentiles, en
lugares de enterramiento prehispánicos. Los machus, aukis, ñaupas o machulas son los
antepasados míticos del mundo de los vivos, pero su mundo es algo diferente, casi opuesto al
actual. Estos ancestros míticos frecuentemente optan por uma actitud hostil, dispuestos a hacer
daño a los indefensos, pero también pueden beneficiar a la comunidad gracias a su control sobre
la fertilidad. Esta relación ambígua puede deberse a su olvido, a la negligencia en rendirles culto,
por lo que reciben castigo. La vida com los ancestros, por ende, forma parte del mundo, en el
cual el pasado y el presente interactúan siendo el pasado personificado cuyos poderes
mantienen el presente y garantizan el futuro (Kaulicke, 2001: 25).

147

Un ancestro primeramente se define por la sociedad que lo reconoce lo cual implica que su
existência se limita a un mundo social que es producto de un conjunto de valores que conformam
su autodefinición. Po consiguiente, no puede haber una extensión hacia los ancestros de los
“otros” o una espécie de ancestro “universal” (Kaulicke, 2001: 27).
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sentido, representariam bailes de recepção a pessoas importantes da
sociedade Mochica, com música ritual e chicha, para que futuramente fossem
transformadas em ancestrais míticos.
Bourget (2006: 236) trabalha bastante com esta idéia ao relacionar
morte e estruturas de poder em sua conclusão. Em uma longa e complexa
argumentação o autor busca mostrar que os atributos de poder de sacerdotes e
chefes, tão sofisticados e numerosos na iconografia, em realidade buscavam
suprimir a individualidade do governante para que fosse mais fácil um
substituto assumir seu lugar perante o público: ele seria exatamente igual,
usaria exatamente os mesmos paramentos. Além disso, a morte do líder
anterior não seria vista como seu fim, mas como uma jornada ao além, onde
ele seria reintegrado, empossado novamente.148 Desta forma, buscava-se
mostrar à sociedade a certeza de que um grande líder seria recebido no
inframundo e daria continuidade ao exercício de seu poder em outro plano,
funcionando como uma forma de legitimar a continuidade no poder de uma
mesma elite, linhagem etc. Afinal, os encarnados do kay pacha não teriam
direito a extrair do poder uma linhagem que, legitimamente, ainda cumpria seu
papel nos planos míticos (hanan e hurin).
Não podemos concluir de forma segura sobre o papel dos antaristas
nesta narrativa visual, porém é provável que esses músicos estejam criando o
equilíbrio necessário para a chegada e adaptação dos novos habitantes no
inframundo, bem

como gerando

uma comunicação entre planos. O

personagem vestido de guerreiro com dois antaristas pairando à sua direita e
esquerda estaria passando por um processo de recepção no inframundo. Em
algumas cenas os antaristas apresentam atributos importantes, como toucado,
capa, orelheiras, em outras não apresentam nenhum atributo. Seriam
necessários estudos mais aprofundados sobre o tema.
Por outro lado, Yenine Ponce (2007: 158), ao analisar em seu artigo a
relação entre os sikuris contemporâneos e o tempo seco e úmido, conclui que o
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The apparently seamless transition from one giving ruler to the next could have been enacted
and maintained through the proclamation of ritual utterances to the effect that the previous ruler
had not in fact died but rather had journeyed into the “afterworld”, where he was reinstated
(Bourget, 2006: 236).
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siku (...) está desde o período pré-hispânico vinculado à culminação de um
ciclo, ao término de uma etapa e à morte.149
Suporte artefactual e distribuição iconográfica

O grupo VIII, dentre todos estes, é o mais expressivo, como se nota no
gráfico abaixo:
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Gráfico 1. Distribuição de subtemas das Danças no Inframundo por quantidade de artefatos.

Uma das mais importantes conclusões a que chegamos analisando a
temática das Danças no Inframundo é a da coerência que existe entre o estilo /
formato do vaso e os tipos de cenas. Em linhas gerais, determinados grupos de
cenas se relacionam com determinados formatos de alça dos vasos, como
mostra o gráfico abaixo:
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El siku, em este critério de contextualización temporal y espacial, está desde el tiempo
prehispánico vinculado a la culminación de um ciclo, al término de uma etapa y a la muerte (Ponce
Jara, 2007: 158).
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Gráfico 2. Distribuição dos grupos de cenas de Danças no Inframundo de acordo com
a alça dos vasos.

O total refere-se ao número de vasos de cada grupo. As colunas em
vermelho referem-se ao número de vasos, em cada grupo, com alça estribo e
as colunas em verde referem-se ao número de vasos com alça lateral. A coluna
violeta mostra um número insignificante de outros tipos de vasos (vasilhas e
potes). Foram consideradas apenas as peças de cuja morfologia temos
certeza, isto é, foram desconsideradas as reproduções de terceiros referentes
a artefatos que não conhecemos e que, por conseguinte, não mostram o tipo
de vaso / alça. O gráfico indica uma paridade de 100% em quase todos os
casos, ainda que nossa amostragem seja pequena. No caso da narrativa do
grupo I, de três vasos considerados, três têm alça estribo. No caso da narrativa
de grupo II, de oito vasos considerados, todos têm alça lateral. Isto mostra que
há uma relação entre a morfologia dos vasos e as narrativas visuais neles
apresentadas:

determinadas

histórias

míticas

são

representadas

em

determinados tipos de vasos. A situação se complica no grupo VIII, o mais
amplo: a grande maioria dos vasos é de alça lateral, porém existem alguns
poucos de alça estribo. Isto significa que pode existir variação, mas que, via de
regra, existia uma tradição de produção de vasos com as Danças no
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Inframundo com diversas cenas ou partes da narrativa, sendo cada uma delas
reproduzida em um tipo específico de suporte artefactual.
No caso das exceções encontradas na pesquisa, essas podem muito
bem indicar outros grupos de vasos com esta temática ainda não descobertos
devido à falta de dados.
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Gráfico 3. Distribuição dos grupos de cenas de Danças no Inframundo de acordo com os vales
onde foram encontrados os vasos.

É curioso que não tenhamos encontrado absolutamente nenhum vaso
com a narrativa das Danças no Inframundo com estilo ou atribuído a MochicaNorte. Há uma chance de que isto tenha se dado pelo perfil de nossos dados:
em geral provenientes do Museu Larco, caracterizado por conter em seu
acervo mais peças Mochica-Sul. Porém, é instigante que nem na bibliografia
especializada, nem no MNAAHP e nem nos museus do Departamento de
Lambayeque tenhamos encontrado sequer um vaso Mochica-Norte com
iconografia semelhante.
Os vasos de alça lateral são mais frequentes no Vale de Chicama,
possivelmente configurando um estilo regional.
Portanto, pela investigação feita com base na iconografia, na morfologia
dos vasos e nos dados de proveniência que colhemos, supomos que a tradição
artística dos vasos com Danças no Inframundo ocorreu principalmente na fase
IV da região Mochica-Sul. Além disso, objetos com tais narrativas tiveram uma
ϭϱϵ


ampla produção e fizeram parte das tradições mítico-religiosas das populações
Mochica das regiões de Chicama a Santa. As Danças no Inframundo são, até o
presente, um traço exclusivo da região sul, e podem nos informar sobre os
costumes musicais e as tradições simbólicas com respeito à música nesta
parte do mundo Mochica. Pesquisas mais aprofundadas, fundamentadas em
uma base de dados maior, poderiam comprovar nossas hipóteses.
Os grupos VII e VIII, nos quais os antaristas pairam sobre o guerreiro,
estão concentrados nos Vales de Chicama e Moche.
Atentamos, ainda, para a possibilidade de que cada grupo de cenas seja
característico de uma oficina diferente. Nos últimos anos têm surgido
informações sobre sítios que conformavam ateliês especializados com uma
produção de cerâmica ritual em larga escala (Jackson, 2008: 50). Ainda que
haja variações na narrativa, estas podem informar diferenças regionais. Essas
cenas podem tanto constituir várias partes de uma narrativa quanto podem ser
uma só narrativa sob várias perspectivas (oficinas, regiões etc.) ou ambos.
A antara pairante da peça do MALI
O vaso Mochica pertencente ao Museu de Arte de Lima (Prancha 29) é
uma peça única no que se refere à iconografia. Trata-se de um vaso de alça
estribo com aplique escultórico e pintura de linha fina ao redor do bojo. É
reconhecidamente da fase IV. O aplique escultórico mostra um ser transitório,
isto é, meio vivo, meio morto, em ato de masturbação. O sêmen, representado
pelo signo circular ao lado da antara, parece cair no inframundo, onde se
encontram quatro personagens. Os personagens que compõem a cena pintada
são dois seres cadavéricos masculinos e dois seres cadavéricos femininos, que
parecem lutar pelo sêmen, isto é, pela vida, que cai do personagem escultórico.
Que relação teria a antara com todo este enredo? Dezenas de outras peças de
nosso banco de dados mostraram uma forte relação entre a antara e a morte e,
entre morte e fertilidade. Esta peça não se encaixa em nenhuma das
categorias que criamos neste trabalho para os antaristas, unicamente porque
não há na imagem antarista definido. Não é possível saber exatamente a quem
pertence a antara, portanto não há músico. Este vaso é potencialmente
importante para explicar a simbologia desta flauta no universo Mochica, porém
ϭϲϬ


deve ser analisado conjuntamente com outras imagens que associem os
mesmos elementos. Por ora, pode-se apenas afirmar que existe uma relação
entre a antara, a morte e a fertilidade, algo já visível na análise das Danças no
inframundo.
Momentos de transfiguração e passagem:
os antaristas mortos e transitórios escultóricos Mochica

Retomando nossa classificação inicial dos antaristas nas iconografias
Mochica e Nasca, havíamos usado o conceito criado por Bourget para
identificar didaticamente antaristas que não pertenciam completamente ao
mundo dos vivos, nem completamente ao mundo dos mortos, tampouco
completamente ao mundo dos humanos, ou ao mundo dos animais. Trata-se
do conceito dos personagens transitórios, donos de vários traços de animais,
também produzidos sob a mesma lógica exposta anteriormente por Makowski:
o processo de hibridização, tão comum na arte pré-colombiana.
Encontramos cântaros escultóricos produzidos em moldes representando antaristas cadavéricos enrolados em mantas (Prancha 32), além de
apliques escultóricos representando estes antaristas em vasos de alça estribo.
A capa e o capuz são atributos comuns aos antaristas desencarnados, que
aparecem em algumas Danças no Inframundo (Prancha 14). Na imagem 33.1,
duas antaras, uma trombeta com formato de serpente felina e uma pequena
trombeta em formato de caracol podem ser vistas representadas no bojo do
vaso. É interessante a manifestação, mais uma vez, de várias antaras
associadas em uma peça, sugerindo a existência de um grupo: uma escultórica
nas mãos do antarista e outras duas representadas em plano bidimensional.
Mais que isso, há um grupo de instrumentos sonoros no vaso, completado
pelas duas trombetas. É possível notar que esta peça encontra-se quebrada
exatamente onde se encontra o órgão sexual do antarista, sugerindo que ele
apresentasse este atributo e, por conseqüência, uma relação com a fertilidade.
Para tecermos alguma hipótese sobre o significado destas figuras, teríamos
que encontrar repetições em nosso corpo de dados, o que não ocorreu. Na
imagem 33.3 se observam motivos ondejantes ao redor do bojo do vaso, que
podem significar o mar e o ambiente do inframundo.
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Foram produzidos, também, vasos escultóricos com representações de
antaristas transitórios/cadavéricos em pares, como no caso da imagem 34.1
(Prancha 34).
Na Prancha 35 observam-se dois vasos cerâmicos escultóricos de alça
estribo pertencentes à coleção do Museu Larco que retratam o mesmo tema e
parecem ter sido produzidos a partir do mesmo molde. A cerâmica e a pintura
do primeiro (fig. 35.1), entretanto, são de melhor qualidade que do segundo.
Foram as únicas duas peças que encontramos com este tema: dois antaristas
cadavéricos, com túnicas, encontram-se posicionados na porta de uma
construção arquitetônica (huaca). Cada antarista posiciona-se de um lado,
atuando provavelmente como uma espécie de guardião. Não temos hipóteses
nem interpretações para esta cena, porém Bellenger (2007: 166) menciona
algo semelhante na Festa de Santa Cruz, celebrada no altiplano:
Ao chegar à Praça, dois dos três conjuntos de pitu se posicionam em
ambos os lados da porta da igreja e animam, com estas mesmas peças
musicais, em forma alternada, a dança burlesca dos machulas.150
Apesar de os pitus não serem antaras, é interessante o posicionamento
de músicos às portas de um templo religioso, neste caso, a Igreja, a fim de
produzirem som justamente para os machulas, dançarinos que simbolizam o
inframundo e os ancestrais. Entretanto, caso esta seja uma tradição précolonial, o que é muito possível, este posicionamento deveria ser feito
provavelmente junto ao templo principal da comunidade.
O personagem da Prancha 36 é representado vivo, porém com atributo
de antaristas mortos: a capa com capuz. Em seu turbante notam-se patas de
algum animal nas extremidades, porém a cabeça encontra-se quebrada. Um
personagem encarnado com atributos de desencarnado levanta a questão dos
estágios de transfiguração pelos quais passam os antaristas Mochica, a ser
discutida adiante.
A Prancha 37 reúne três vasos escultóricos com personagens
transitórios que usam turbante e carregam uma bolsa amarrada na frente. São
transitórios porque se encontram degenerados. Os personagens 37.1 e 37.3
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Al llegar a la Plaza, dos de los tres conjuntos de pitu se colocan a ambos lados de la puerta
de la iglesia y animan, con estas mismas piezas musicales, em forma alternada, la danza
burlesca de los machulas (Bellenger, 2007: 166).
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têm o rosto descarnado e estão ajoelhados no chão. O personagem 37.2
parece ter alguma doença degenerativa também na face e encontra-se sentado
com as pernas cruzadas. Estas peças podem representar, e provavelmente o
fazem, antaristas encarnados, existentes de fato no meio social, que poderiam
sofrer de algum tipo de doença degenerativa. Ao mesmo tempo, tais
personagens podem estar aludindo a um estágio da vida humana relativo ao
fenecimento, já próximo do desencarne, o que os conectaria de imediato ao
hurin, ao inframundo e aos antaristas que lá cumprem sua função.
Encontramos em nossa pesquisa um outro tipo de antarista transitório
que tem rosto cadavérico, mas apresenta também traços de animais,
principalmente a mandíbula simiesca (Prancha 38). A peça 38.1 mostra um
antarista antropomorfizado com características faciais de um macaco, o motivo
escalonado no rosto formando o contorno da mandíbula e cauda de um
mamífero não identificável. Esta vasilha, pertencente à coleção do MAUNT, é
bastante grande e pode ter servido para o armazenamento de bebida ritual. A
peça 38.2 se diferencia da primeira por ser um vaso de alça estribo, porém o
personagem tem características similares: o motivo escalonado na mandíbula e
as características simiescas na face. Ele também apresenta o motivo S nas
mangas da camisa e um pingente. Ambos vestem túnica e capa, atributos dos
antaristas do inframundo. Não temos hipóteses para as cruzinhas que
estampam a capa do personagem 38.1. Dentro da classificação de Steve
Bourget, esses personagens seriam considerados como transitórios, não
apenas por estarem entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados, mas
também entre o mundo dos humanos e dos animais: o vaso mostra um duplo
dualismo ocorrendo entre vida e morte e entre um macaco e um humano
(Bourget, 2006: 56).151
Antaristas mortos e transitórios também podem aparecer na iconografia
com órgão sexual proeminente, como na Prancha 39. Os vasos de alça estribo
39.1 e 39.2, ambos pertencentes à coleção do Museu Larco, mostram
antaristas sentados, sem túnica, com as pernas esticadas e vestindo uma
longa capa com capuz, apontando para uma relação já bastante relatada por
Bourget (2006) entre morte e fertilidade. Esta correlação fica ainda mais clara
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the jar shows a double duality occurring between life and death and between a monkey and
a human (Bourget, 2006: 56).
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nas pranchas subseqüentes (40, 41, 42 e 43). Nota-se, na imagem 39.3, um
personagem semelhante aos da mesma prancha, porém sem a antara. A alça
em formato de estribo e o órgão sexual do personagem se encontram
quebrados. A decoração de sua túnica é idêntica à do personagem transitório
da peça 38.1.
Os personagens da Prancha 40 são parte de uma única temática. Todos
são vasos de alça estribo modelados na forma dos antaristas. Este personagem
apresenta atributos de poder (orelheiras circulares e turbantes ou toucados) e se
encontra junto a uma manta enrolada. Segundo Bourget (2006: 91) a manta é
parte da parafernália funerária de um indivíduo de status social elevado. É
possível que essa peça represente um estágio no qual o desencarnado se
prepara para dar continuidade ao seu itinerário rumo ao inframundo. Em todos
os vasos o personagem se encontra sentado ou ajoelhado.
Antaristas transitórios podem ser vistos também acompanhados de
mulheres em cenas de conotação sexual, como nas Pranchas 41, 42 e 42.1,
nas quais todas as peças são vasos de alça estribo. A relação entre a antara, a
morte e a fertilidade ainda não pode ser bem explicada, entretanto, fica clara
esta conexão nas peças catalogadas.
A Prancha 43 mostra os antaristas mais simples, sem atributos de poder
ou qualquer vestimenta.
A variedade e quantidade de atributos que encontramos nos antaristas
Mochica apontam, não para um papel social único e singular, mas para uma
variedade de papéis sociais: há oficiantes, sacerdotes, divindades e mortos com
atributos de poder. Mas também há os doentes, degenerados e desprovidos de
atributos de poder. Compreender esta relação, em que momento cada tipo de
antarista deve atuar na sociedade terrena ou nos mundos paralelos, é encargo
para um trabalho mais aprofundado.
É possível que cada tipo de antarista em relação com o inframundo seja
parte de uma narrativa maior de morte, renascimento e transfiguração. Na
Prancha 71 criamos um diagrama hipotético de como pode estar disposta esta
divisão. O antarista vivo, em algum momento de sua existência pode ser
acometido por doenças, ficando degenerado (personagem 1) e vir a fenecer.
Porém, levando em conta o conceito de inversão ritual de Bourget (2006: 70), ele
não se transformará em um ser cadavérico imediatamente, mas passará por um
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primeiro estágio no inframundo guardando ainda suas vestes e/ ou atributos de
poder (personagem 2). Após a finalização completa do rito de passagem, o
antarista se torna completamente cadavérico (personagem 3) e, após cumprir o
tempo devido, busca forças para retomar seu ciclo (personagem 4). O órgão
sexual é uma clara alusão à fertilidade e à possibilidade de ainda gerar uma
nova vida. Esta, entretanto, é uma interpretação que carece de dados para
verificação.
Os antaristas e a relação com o inframundo em Nasca
A conexão das antaras com o inframundo na iconografia Nasca é
bastante distinta da Mochica. Enquanto nesta última há uma infinidade de
antaristas cadavéricos e com atributos do hurin, na iconografia Nasca é muito
mais difícil encontrar seres esqueléticos ou com claras alusões ao hurin. Isto se
deve, também, às características da iconografia Nasca na qual, como explicado
por Makowski, é mais difícil encontrar uma repetição de temas e signos e
relações entre eles como na iconografia Mochica, dificultando a análise: Na
iconografia Nasca não conseguimos perceber o mesmo grau de coerência
iconográfica encontrado na cultura material moche, na qual foi possível
encontrar identidades míticas concretas e um número importante de seres
sobrenaturais (Makowski, 2000: 305).152 Isto não significa que a iconografia
Nasca não tenha sofrido um relativo grau de normatização, apenas parece
haver menor recorrência de cenas pictóricas idênticas quando comparada ao
material Mochica. De qualquer forma, a análise comparativa demonstra que
existe um repertório de símbolos em nível de atributos, traços e personagens
subordinados, assim como de regras de composição que conformam toda uma
sintaxe figurativa, que são compartilhadas pelos artistas Nasca desde as
origens deste estilo (Makowski, 2000: 306).153
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En la iconografía Nasca no logramos percibir el mismo grado de coherencia que en la
imaginería moche ha hecho posible asignar identidades míticas concretas a un numero
importante de seres sobrenaturales (...) (Makowski, 2000: 305).
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El análisis comparative demuestra más bien que existe um repertorio de símbolos a nível de
atributos, rasgos y personajes subordinados, así como de reglas de composición que conforman
toda uma sintaxis figurativa, que son compartidas por los artistas Nasca desde los orígenes de
este estilo (Makowski, 2000: 306).
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A vasilha da Prancha 53, por exemplo, mostra alguns antaristas humanos
que ao mesmo tempo tocam chocalho e parecem dançar ou caminhar. Entre
esses antaristas um grande personagem de olhos fechados (ou desencarnado)
permanece parado.
Segundo Carmichael (1988: 379) o personagem central seria um fardo
funerário contendo o corpo de um indivíduo muito importante socialmente (um
ancestral ou mallqui). De fato, a figura se assemelha aos fardos funerários
Paracas e Nasca, feitos com várias camadas de tecido envolvendo o morto, até
que este ficasse volumoso. De acordo com esta perspectiva os antaristas
estariam cumprindo a função de ajudar a conduzir a alma deste indivíduo ao
inframundo.
Na crônica de Bernabe Cobo (1653) há uma passagem que trata de uma
festividade inca na qual se tocavam as antaras para esses ancestrais:
Após isto eles traziam as estátuas de suas divindades e os corpos
embalsamados ricamente vestidos para a Praça Central. O Inca, bem como os
sacerdotes, cavaleiros, e as pessoas comuns vinham com suas vestimentas
mais finas, e, sentados por ordem de importância social, a única coisa que eles
faziam era comer, beber e se divertir. Eles dançavam uma dança especial para
este festival, e aqueles que participavam dele vinham usando certas túnicas
vermelhas que chegavam até seus pés e diademas de plumas na cabeça. Todo
o tempo eles tocavam instrumentos feitos de tubos longos e curtos
[provavelmente a antara] que eram ordenados como os canos de um órgão.
Neste dia eles davam graças aos ídolos por terem permitido sua presença no
festival, e eles imploravam aos ídolos que lhes permitissem chegar ao fim de
mais um ano. O Inca brindava aos ídolos, vertendo muita chicha em sua
homenagem, e os sacerdotes bebiam brindando uns aos outros. Ao final deste
dia eles colocavam as estátuas e corpos novamente em seus lugares (Cobo,
2004 [1653]: 147).154
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After this they brought the statues of their gods and the richly dressed embalmed bodies out to
the Main Square. The Inca as well as the priests, knights, and ordinary people came with their
finest clothing, and, seated by order of rank, the only thing they did was eat, drink, and enjoy
themselves. They did a special dance for this festival, and those who participated in it came
wearing certain red tunics that reached down to their feet and feather diadems on their heads. All
the while they played [instruments made of long and short tubes [probably the antara] that were
placed like organ pipes. On this day they gave thanks to their idols for having allowed them to
attend that festival, and they begged their idols to allow them to reach the end of another year.

ϭϲϲ


Os antaristas deste vaso não apresentam tantos atributos de poder, são
muito mais simples que os oficiantes Mochica, por exemplo, e vestem apenas
turbantes e tapa-sexos. No entanto, na iconografia Nasca, a ausência de
atributos de poder tão notórios quanto nas cenas Mochica não significam que o
personagem não tenha necessariamente uma importância cerimonial. Segundo
Makowski (2000: 282):
Estamos de acordo com Carmichael que a presença/ ausência de atavios
cerimoniais, ou de traços sobrenaturais, não deve ser considerada como
indicador do caráter secular ou sagrado de uma cena. Não há “representações
da vida diária” na arte Nasca. As características do atavio marcam diferenças
entre atividades cerimoniais: festa, guerra-caça de cabeças-troféus, pesca,
colheita, entre outras. Os traços sobrenaturais, pelo contrário, nos mostram que
a atividade não se desenvolve no mundo dos vivos senão na dimensão do
mito.155
Os antaristas que tocam para o fardo funerário na Prancha 53 estão
vestidos de forma idêntica aos que tocam na Prancha 52 sob os auspícios do
xamã (Senhor das Antaras humanizado). Ambos os rituais são diferentes e
parecem estar ligados a planos diferentes: enquanto o primeiro (Prancha 53)
busca uma conexão com o hurin, o segundo (Prancha 52) busca uma conexão
com o hanan. Isto demostra que os atributos dos antaristas Nasca não
necessariamente se modificavam de acordo com o tipo de ritual ou plano da
existência com o qual buscava comunicação, algo que na iconografia Mochica,
ao contrário, é bastante claro. Neste sentido nosso trabalho reforça a tese de
Carmichael de que a estratificação social em Nasca é muito frágil ou
inexistente. Por mais que os antaristas mostrem alguns atributos ligados a
alguns animais míticos, não demonstram qualidades que caracterizem
propriamente poder político ou graus de sacerdócio. Além disso, a confusão
entre atributos não demonstra coerência suficiente no papel social desses

The Inca would toast the idols, pouring out much chicha in their honor, and the priests drank
toasts to each other. With this day would end, and they put the statues and bodies back in their
places (Cobo, 2004 [1653]: 147)
155

Estamos de acuerdo con Carmichael en que la presencia/ ausencia de atuendo ceremonial, o de
rasgos sobrenaturales, no debe ser considerada como indicador del carácter secular o sagrado de
una escena. No hay “representaciones de la vida diária” en el arte Nasca. Las características del
atuendo marcan diferencias entre actividades ceremoniales: fiesta, guerra-caza de cabezas trofeo,
pesca, cosecha, entre otras. Los rasgos sobrenaturales, en cambio, nos señalan que la actividad no
se desarrolla en el mundo de los vivos sino en la dimensión del mito (Makowski, 2000: 282).
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músicos como para interpretá-los como sujeitos especializados no contato com
o hanan, ou com o hurin, ou qualquer outro tipo de ritual. Eles poderiam ser
tanto pescadores quanto xamãs, guerreiros ou membros de uma tropa de
antaras, vestindo o mesmo toucado de serpente e usando a mesma pintura de
olhos de falcão.156
O contato com o hurin é bem mais explícito na iconografia Mochica, na
qual os antaristas que cumprem com este papel são geralmente degenerados e
doentes, vestem túnicas longas com capa e capuz e atuam em duplas.
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No entanto, segundo Makowski, estas são características próprias da iconografia de cada uma
destas duas tradições: As imagens (em Nasca) de animais, plantas e seres sobrenaturais
parecem remeter todas ao grande tema central do eterno ciclo da vida (...) os seres humanos são
representados como um apenas mais um componente da ordem natural, em seus papéis de
oficiantes e de vítimas de sacrifício (...). Ao contrário, a iconografia mochica tenta dar fundamento
a conteúdos políticos, papéis e hierarquias sociais, mediante complexas narrações míticas, e por
conseguinte os seres humanos e as divindades jogam nela papéis de igual importância
(Makowski, 2000: 282).

ϭϲϴ


CONCLUSÕES

Mientras Macahuisa hablaba, una boconda de
llacsa llacsa salía de su boca como si fuera humo.
Llevaba, en aquel entonces, una antara de oro. Su
pincullo también era de oro. Llevaba um chumpruco en
la cabeza; su pusuca era de oro y su cusma negra.
Ritos y Tradiciones de Huarochirí (Taylor, 2008: 105).

A

quantidade

de

informações

coletadas

e

organizadas

aqui,

seguramente, levanta uma infinidade de questões sobre a simbologia da
antara, sua utilização ritualística, sua consagração para cumprimento do
objetivo ritual, seus tocadores, o que de fato engendram no plano mítico e
social, em que rituais se encontram presentes, por quais planos da vida
excursionam etc. Nosso objetivo não foi o de aprofundar nenhuma delas, mas
apontar caminhos interpretativos para o papel social do antarista e o significado
simbólico de seu instrumento no Período Intermediário Inicial.
A classificação e análise do material cerâmico contendo representações
de antaristas nos levaram a reflexões sobre o instrumento e seus tocadores
não apenas no plano social, em seu caráter funcional, mas também no que
tange à cosmovisão e ao significado simbólico da antara. Durante o próprio
processo de classificação dos dados despontaram os planos paralelos da
existência e questões como dualismo, ancestralidade, xamanismo, morte e
poder político-religioso como fundamentais para um entendimento do músico e
seu espaço de atuação.
Humano X Sobrenatural

Mais do que uma questão de interpretação iconográfica, a controvérsia do
humano x sobrenatural configurou um desafio metodológico em nossa análise,
resultante da grande dificuldade de traçar limites entre essas categorias tão
“bem–resolvidas” em nosso pensamento ocidental. Neste sentido, o trabalho de
Steve Bourget (2006) foi o grande condutor, especialmente para o caso Mochica.
Pudemos então trabalhar com conceitos mais flexíveis, como os antaristas
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transitórios, que nos permitiram categorizar nossos músicos da forma mais
abrangente possível.
Em realidade, a classificação de Steve Bourget, tão eficaz para a
iconografia Mochica, não se mostrou profícua para aplicação ao caso Nasca.
Não que esta fosse a intenção do autor que, aliás, é atualmente um dos mais
convictos mochicólogos, mas fomos tentados a aplicar seus conceitos também
para a cerâmica Nasca. Esta tentativa suscitou reflexões sobre os limites entre
os planos da existência para cada cultura e de que forma isso se reflete na
produção iconográfica. Poderíamos chamar o Senhor das Antaras de ser
transitório? Talvez, dentro dos parâmetros cosmológicos Nasca, o Senhor das
Antaras seja um humano que tenha atingido um estado de consciência tão
alterado e esteja tão imbuído da presença da divindade, que possa ser
considerado um ser transitório, porém estas não passam de hipóteses.
A maior parte do material Mochica apresenta antaristas do mundo
sobrenatural. Esta predominância indica que, como propusemos desde o início,
a representação de músicos na iconografia não servia para retratar ou
evidenciar simplesmente uma prática musical, mas para marcar uma relação
intrínseca entre música e cosmovisão, entre os tocadores dos instrumentos e
as forças do cosmos, a ancestralidade e uma série de temas ligados ao
sobrenatural. Se a grande maioria dos antaristas Mochica encontrados não é
de humanos, mas de seres que não existiam concretamente no meio social, o
papel social do músico, portanto, vai além de sua atuação no plano terreno.
No caso Nasca ocorre o oposto: a maior parte dos antaristas
encontrados pertence ao plano terreno. A pequena porcentagem de antaristas
dos mundos sobrenaturais está formada pelas representações do Senhor das
Antaras e algumas exceções ou peças únicas, como é o caso da Harpía ou dos
antaristas que tocam para o mallqui. Entretanto, a relação desses músicos
humanos com o mundo sobrenatural é bem marcada pelos atributos que
trazem: olhos de falcão, toucados de serpente, cactos etc.
Os gráficos abaixo mostram a quantidade de antaristas humanos e
sobrenaturais encontrada em cada conjunto de dados:
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Gráfico 4. Quantidade de peças Mochica que retratam antaristas sobrrenaturais.
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Gráfico 5. Quantidad
de de peças Nasca que retratam antaristas sobre
enaturais.

As escolhas de cada
c
tradição em representar determin
nados tipos de
antaristas ou passagenss nas quais a música fosse determinante passam por
todas as questões políticcas, religiosas e ideológicas que envolve
em a produção
artefactual, as quais não
n
abandonamos em nenhum mome
ento de nossa
análise. Certamente as relações
r
entre poder temporal e arte são determinantes
na forma como os mússicos, e todos os outros tipos de perso
onagens, foram
representados ao longo dos anos nos Andes. A consciência de
e que estamos
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enxergando o músico sob o olhar dessas estruturas de funcionamento do poder
político-religioso permeia nossa análise.
Tocar X Portar
Não parece existir diferença significativa entre os personagens que são
representados tocando a antara e os que aparecem apenas segurando-a.
Encontramos apenas sete peças nas quais os indivíduos só seguram a antara
sem tocar, e uma (a peça do MALI) na qual a antara paira sem dono. Além de
expressar uma porcentagem insignificante para nossa pesquisa (3%), não
mostrou nenhuma particularidade que merecesse ser estudada. Apenas no caso
da Prancha 38, na qual ambos os personagens se relacionam pela coincidência
de atributos, ambos parecem apenas segurar a flauta próxima ao tórax.
Recorte temporal e espacial
Podemos afirmar com segurança que quase a totalidade de nossos
dados Mochica são provenientes da região Mochica-Sul e, em sua grande
maioria, da fase IV. Isso indica, senão a falta total de representações de
antaras na região Mochica-Norte, ao menos uma predominância de
representações de antaras ao sul do Vale de Jequetepeque. É possível que os
antaristas, ou músicos em geral, tenham tido um papel político preponderante
nos vales do sul neste período. Encontramos, também, uma interessante
distribuição de subtemas dentre os vasos com o tema das Danças no
Inframundo que pode ser associada aos vales de produção ou enterramento
destes artefatos, apontando para a possível existência de tradições míticoreligiosas envolvendo esses músicos entre os Vales de Santa e Chicama entre
as fases III e IV. As razões podem ser político-religiosas e poderiam ser mais
bem

estudadas

futuramente,

entretanto,

isto

pode

ocorrer devido

à

característica natural dos vasos Mochica do sul na fase IV, ricos em temas
envolvendo personagens humanos em eventos sociais diversos.
Pelo fato de a cerâmica Nasca ser menos estudada que a Mochica, há
uma dificuldade maior em assinalar as fases específicas de cada peça. As
representações mais significativas da amostragem Nasca apontam para
representações de antaristas entre as fases Nasca 3 e Nasca 5. Apesar de
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existirem antaras em Nasca desde a fase Nasca 1, aparentemente os antaristas
começaram a ser representados nos vasos escultóricos a partir de Nasca 2.
De acordo com a tabela de Proulx (2006: 26) o período correspondente
às fases Nasca de 3 a 5, seria algo entre 200 e 500 d.C. Esta teria sido a fase
de maior proliferação de representações de antaristas na iconografia Nasca, de
acordo com nosso estudo. De acordo com Pillsbury (2001: 12) a cronologia
padrão, usada ainda hoje para os estudos Mochica, considera que o período
correspondente às fases Mochica III e IV tenha sido entre 200 e 550 d.C. Seria
possível que ambas as sociedades, contemporâneas entre si, porém distantes
geograficamente, tivessem representado antaristas de forma mais significativa
durante o mesmo período? Aparentemente nossos dados indicam que sim.
Novamente, seriam necessários estudos mais acurados para esclarecer esta
questão. Caso isso se confirmasse, teriam que ser averiguadas as causas para
que a música tivesse sido tão importante neste período.
Dualismo de antaras: um conceito pan-andino?
Um ponto fundamental em comum entre ambas as tradições é a
representação constante de duplas de antaristas. Os antaristas individuais são
representados geralmente em vasos escultóricos, tanto em Mochica quanto em
Nasca. Quando se trata de cenas mais complexas, com mais de um
personagem atuando em determinado evento, não são representados
antaristas individuais, mas duplas ou quartetos e em planos bidimensionais.
A antara, de fato, é um instrumento de caráter coletivo e a iconografia
atesta que esta tradição já existia no Período Intermediário Inicial, tendo sido
compartilhada por diversos povos andinos.
O papel social do músico
A variedade e quantidade de atributos que encontramos nos antaristas
Mochica apontam não para um papel social único e singular, mas para uma
diversidade

de

papéis

sociais:

há

oficiantes,

sacerdotes,

divindades,

desencarnados e doentes que, em sua maioria, apresentam atributos de poder.
Compreender em que momento cada tipo de antarista deveria atuar na
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sociedade terrena ou nos mundos paralelos é encargo para trabalhos mais
aprofundados.
Esta variedade de músicos e atributos nos leva a inferir que, a antara por
si só não constituía um atributo de poder. Deveriam existir outras variáveis para
que um antarista tivesse uma determinada posição social, mas não a flauta em
si. Ao mesmo tempo, sobretudo no caso Mochica, é pouco provável que
qualquer indivíduo pudesse tocar a antara.
Os músicos humanos Mochica tinham a função não apenas de produzir
fisicamente o som nos rituais, batalhas ou outras ocasiões, mas principalmente
a de engendrar a energia necessária para a manutenção do equilíbrio social e,
para tanto, usavam os atributos das divindades que habitavam o hanan pacha,
imbuídos de sua força. Seus atributos (geralmente ligados à Divindade Coruja
e à Divindade Intermediadora) demonstram que esses músicos detinham um
pujante poder político-religioso, provavelmente pertencendo a linhagens
estabelecidas no poder. De fato encontramos alguns personagens importantes
da iconografia Mochica de destacada função social tocando antaras (Oficiantes
e Tomadores de Coca, por exemplo). Músicos humanos também tinham um
papel prepoderante na comunicação entre o plano social e os ancestrais
desencarnados (o hurin) e talvez, neste caso, indivíduos doentes ou
degenerados tenham sido escolhidos como os mais eficazes para esta tarefa
devido à sua proximidade física com o inframundo, provida exatamente por
esta condição.
Os antaristas Nasca que apresentavam atributos de divindades eram
provavelmente responsáveis

pela manutenção

das energias cósmicas

essenciais para a sociedade, como xamãs imbuídos do espírito dos seres
míticos (Harpia, Senhor das Antaras etc.). Em sua investigação de Doutorado,
analisando contextos de enterramento Nasca, Carmichael (1988: 432) concluiu
que havia um grau baixo de diferenciação formal na hierarquia de status na
sociedade Nasca. Não foi encontrada evidência de estratificação social.157 De
fato, os antaristas Nasca não demonstram pertença a grupos político-religiosos
bem estabelecidos como no caso dos músicos Mochica. Os músicos Nasca

157

The mortuary data presented in this study indicate that there was a low degree of formalized
differentiation in the status hierarchy of Nasca society. No evidence of social stratification was
found and formalized ranks could not be distinguished (Carmichael, 1988: 432).
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que apresentam relação com divindades e com as forças do cosmos eram
provavelmente intercessores entre os vários planos, trabalhando nas pequenas
comunidades para a geração do equilíbrio espiritual e material. Entretanto, os
papéis sociais dos músicos Nasca se confundem muito, especialmente no que
se refere aos vasos escultóricos. Boleadoras, redes de pesca, uma diversidade
de toucados, pinturas faciais e corporais, vestimentas etc., apontam para uma
menor formalização do ofício de músico. Carregar a antara não era uma
prerrogativa dos grandes mestres que encabeçavam as tropas de antaristas ou
dos xamãs que trabalhavam com a comunicação entre os mundos, mas um
aparente direito comum aos indivíduos do sexo masculino que serviam à
sociedade com outras funções.
Neste sentido, a antara parece ter sido um instrumento mais
“democrático” em Nasca que em Mochica, na qual os indivíduos deveriam
apresentar algum status político-religioso (ascendência, ancestralidade, pertença
a linhagens de elite) ou algum traço anatômico/patológico (deformidades,
degenerações ou doenças) para que fossem reconhecidos pela sociedade como
mensageiros capacitados a interagir, respectivamente, com o hanan ou com o
hurin.
Interpretações quanto à simbologia da antara e do antarista:
comunicação, transformação, vida, morte e transcendência
As antaras são instrumentos sonoros que, tanto em Mochica quanto em
Nasca, soam nos planos míticos quanto no plano terreno. Mesmo os antaristas
do kay pacha encontram-se sempre conectados a um dos planos míticos:
hanan pacha ou hurin pacha; às divindades ou aos ancestrais. Este grau de
conexão é indicado por seus atributos e características físicas, que também
apontam para suas funções nos eventos em que participam em cada um
desses mundos. Isso nos leva a pensar no papel de mediação desses músicos
e no consentimento dado a eles pela sociedade para que passassem entre
esses planos, unindo forças cósmicas de origens diferentes nos eventos nos
quais participavam.
A comunicação entre os mundos é uma ideia recorrente e bastante
presente em nossos dados. Segundo Gruszczynska (2006: 88) o som não só
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auxiliaria a cruzar a fronteira entre os vários planos, mas seria o único elo
entre eles.158
O antarista trabalha com conexões diversas entre planos da existência,
além da simples categoria de comunicação, estando presente nos momentos
de transformação, síntese, mudança, encontro e reordenamento das forças
cósmicas ou telúricas, algo que Gruszczynska sintetizou de forma brilhante:
Pesquisa etnomusicológica contemporânea confirma que em numerosas
tradições Andinas o som significa não apenas a primeira forma a partir do caos,
mas também todos os nascimentos, as mudanças dinâmicas, os processos em
geral de vir a ser e de transformar-se. O som geralmente se identifica com a
vida, enquanto o silêncio significa sua ausência (Gruszczynska, 2006: 198). E
continua, citando Stobart: “O conceito de silêncio ou ch’in tanto, em Quéchua
quanto em Aymara, sugere não só a falta de som, mas também falta de vida.
Portanto, um vilarejo em silêncio é aquele que foi abandonado ou desertado”
(Stobart apud Gruszczynska, ibid.).159
O som das antaras, analisando por este viés, seria o indicativo de que
existe vida no inframundo, de que o hurin não representa a falta de vida, mas a
vida ao contrário, conceito com os quais trabalham Bourget (2006) e Wachtel
(p. 137 desta dissertação).
Em ambas as culturas há uma constante associação entre as antaras e
membranófonos, que podem ser tambores de vários tamanhos. A iconografia
aponta para a utilização de antaras e membranófonos ao mesmo tempo, em
conjuntos formados por uma dupla de antaristas e um percussionista ou, no
caso Nasca, um mesmo indivíduo tocando ambos. Como discutido ao longo
deste trabalho, acreditamos que esta associação pode configurar uma metáfora
de fertilidade, visto que os membranófonos são, muitas vezes, tocados por
mulheres.


158

It is thanks to music that communication between both worlds take place, and is is music which
constitutes the active link (Gruszczynska, 2006: 88).

159

Contemporary ethnomusicological research confirms that in numerous Andean traditions
sound signifies not only the first shaping out of chaos, but also all births, dynamic changes, and
overall processes of becoming and transformation. Sound usually is identified with life, while
silence means its absence (Gruszczynska, 2006: 198). E continua, citando Stobart: “The concept
of ‘silence’ or ch’in in both Quechua and Aymara suggests not only lack of sound, but also lack of
life. Thus a silent village is one which is deserted or abandoned” (Stobart ap. Gruszczynska, ibid.).
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Desde sempre aos tambores, talvez por seu formato, se atribuia a função
de resguarde. (...) Sendo instrumentos de resguarde, os tambores acompanhavam todas as cerimônias do ritual de transição, quando era necessário
oferecer à pessoa no caminho a segurança e a oportunidade de passar sem
dificuldades ao outro mundo. Apareciam também em todos os momentos,
quando a vida do homem ou a existência do mundo terrestre estavam em perigo.
Entretanto, com a força vital masculina estavam relacionadas as flautas, por isso
exclusivamente os homens podiam tocá-las (...). Em oposição ao tambor, que
desempenhava a função de resguarde, isto é, “passiva”: a flauta em todos os
contextos cumpre o papel do instrumento de ataque, “ativo” (Gruszczynska,
1995: 135).160
No caso das Danças no Inframundo é comum que pequenos
percussionistas posicionem-se exatamente no centro da dupla de antaristas,
lembrando a tríade sobre a qual Rostworovski teorizou, formada por dois seres
masculinos e um feminino (p. 72 desta dissertação). Faz pleno sentido a
asserção de Gruszczynska sobre a importância do tambor para dirigir o
indivíduo com segurança para um outro plano no rito de passagem.
É evidente que há uma relação, no Intermediário Inicial, da antara com a
transfiguração, o ciclo de vida e morte, o inframundo e a fertilidade. Existiam
papéis intangíveis para esses antaristas. Além dos músicos terrenos, que
atuavam socialmente, havia os músicos sobrenaturais, cuja expressão na
iconografia revela papéis mantenedores do equilíbrio e da continuidade da vida.
Comentário Final
Acreditamos em um estudo holístico da música no passado, que leve em
conta a música como tema na produção artefactual e a relação da música com
outras esferas da vida, propondo uma abordagem social da música, como

160

Desde siempre a los tambores, quizás por su forma, se atribuía la función de resguarde. (...)
Siendo instrumentos de resguarde, los tambores acompañaban a todas las ceremonias del rito de
transición, cuando era necesario ofrecer a la persona en el camino la seguridad y la oportunidad
de pasar sin dificultades al otro mundo. Aparecían también en todos los momentos, cuando la
vida del hombre o la existencia del mundo terrestre estaban en peligro. En cambio, con la fuerza
vital masculina estaban relacionadas las flautas, por eso exclusivamente los hombres podían
tocarlas (...). En oposición al tambor, que desempeñaba la función de resguarde, es decir,
“pasiva”: la flauta en todos los contextos juega el papel del instrumento de ataque, “activo”
(Gruszczynska, 1995: 135).
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proposto no Capítulo I deste trabalho. A cosmovisão, por reger a vida social e
religiosa, tem um papel fundamental nesta análise.
Portanto, para compreendermos o papel social dos antaristas e o papel
do som pelo qual eram responsáveis é importante compreender que a
separação entre os planos da existência não pode ser estanque. Nos Andes as
realidades se modificam de acordo com os ciclos. A lógica do dualismo não é
exatamente binária, nem obedece a parâmetros rígidos e estáticos dos âmbitos
do acima e do abaixo. As duas partes se encontram e mudam de lugar, todos
os seres passam por elas e se transformam. As antaras não atuam em apenas
um desses mundos, mas em todos, em diferentes momentos.
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