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Resumo 

 
Através de um enfoque materialista histórico e arqueosemiótico vínculado à 

materialidade visual e aos estados alterados de conciência (EAC), o presente trabalho 
analisa as cabaças decoradas do Deserto do Atacama (Chile) atribuídas ao Período 
Intermédio Tardio (1000 – 1430 d.C). Esses suportes possuem uma longa trajetória 
histórica nas culturas andinas (evidências arqueológicas remetem à 13 mil anos a.C), e 
foram importantes na transmissão cultural de costumes, identidades, imaginários e 
ideologias, através de suas formas, usos e desenhos pirografados. A ênfase desta pesquisa 
nesse tipo de suporte, por um lado, baseia-se em sua ampla presença nos registros 
arqueológicos da região e na omissão ou exclusão deliberada nas pesquisas, principalmente 
devido ao viés de estudos sobre cerâmica, têxteis e arte rupestre. Por fim, reflete-se sobre a 
funcionalidade utilitária e/ou ritual das cabaças, assim como suas semelhanças e diferenças 
iconográficas em relação às outras áreas do deserto.  
 
Palavras-chave: materialismo histórico, arqueosemiótica, cabaças pirografadas (Lagenaria 
siceraria), materialidade visual, iconografia, identidades, gênero e ideologia, Deserto do 
Atacama. 

 

 

 

Summary 
 
The present work analyses the decorated gourds of the Atacama Desert (Chile), 

attributed to the Late Intermediate Period (A.D. 1000 - 1430), from a materialistic and 
archeosemiotic approach linked to visual materialilty and altered states of consciousness 
(ASC). These supports not only have a long historical trajectory in the Andean cultures 
(archaeological evidence streach back 15 thousand years), as they have also been important 
in the cultural transmission of habits, identities, imaginaries and ideologies, through their 
forms, uses and pyrographic design. The emphasis of this research with this type of support 
is based on its wide presence in the archaeological records of the zone and the omission or 
deliberate exclusion in the archaeological investigations, mainly due to the bias in studies 
on ceramics, textiles and rock art. Furthermore, interpretation towards the utilitarian and/or 
ritual functionality of the gourds is provided, as well as the similarities and iconographic 
differences between the desert areas.  
 
Keywords: historical materialism, archeosemiotics, pyrographical gourds (Lagenaria 
siceraria), visual materiality, iconography, identities, gender and ideology, Atacama 
Desert. 
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Introdução 
 
 

Quando da chegada dos invasores europeus, existiam diversos tipos de 
xamãs... Muitos se aproveitaram da memória cultural dos povos para 
manter o poder e a vaidade... Alguns acabaram com seus povos, 
levando-os por caminhos errados. Mas existiam outros, silenciosos, 
reclusos, habitantes de cavernas, do interior da floresta ou do alto das 
montanhas, que procuraram ensinar sempre que eram solicitados. Foram 
esses últimos que mantiveram viva a chama da tradição ao transmiti-la 
de geração em geração (FROTA, 2017, p. 37).  

 
  

No livro Encyclopedia of Semiotics (1998, p. 393-396), Eric Louw define a semiótica 

materialista como um conjunto de abordagens teóricas inspiradas principalmente na filosofia de 

Karl Marx para a produção do signo e da comunicação. Essa perspectiva coloca o contexto 

socioeconômico no cenário interpretativo dos sinais, pois os códigos e signos não são vistos 

como fora do tempo, do lugar e das relações sociais. Pelo contrário, eles se interpenetram e 

influenciam mutuamente num contexto histórico-social determinado. Assim, acreditando que as 

incorporações iconográficas dialogam com uma realidade concreta, a presente pesquisa se 

sustenta numa arqueosemiótica materialista entendida como o estudo da cultura material através 

da dialética interdisciplinar construída a partir do materialismo histórico como teoria substantiva 

e a semiótica como teoria mediadora, para a explicação dos signos tanto nos aspectos materiais 

como ideológicos.   

Em termos mais específicos, esta dissertação corresponde ao estudo das cabaças 

pirografadas encontradas no Deserto do Atacama (Chile) atribuídas ao Período Intermédio Tardio 

(1000 – 1430 d.C), atualmente armazenadas no Museo Chileno de Arte Precolombino (MCHAP) 

e na Corporación de Cultura y Turismo de Calama (CCTC). Ao ser considerada como uma 

materialidade com características de índole visual, esta pesquisa sustentará sua análise por meio 

de um enfoque teórico-metodológico baseado no materialismo histórico da Arqueologia Social 

Latinoamericana (ASL) e na semiótica de Peirce com referência ao objeto. Portanto, uma 

arqueosemiótica materialista que busca através do estudo das cabaças decoradas estabelecer 

vínculos interpretativos entre ícone, índice e símbolo com as categorias da sociedade concreta 

(formação econômico-social, modo de vida e cultura), que consideram tanto as regularidades de 

maior nível de ação causal e estrutural, até o nível da existência fenomenal e singular da 

sociedade (BATE, 1998). 
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A escolha desse período específico se deve à maior abundância das cabaças como 

oferenda funerária, substituindo a presença da cerâmica e muitas vezes sendo o único objeto 

sepulcral eleito para o acompanhamento fúnebre. Devido às pontes analíticas entre o 

materialismo histórico e a arqueosemiótica, principalmente por meio da investigação dos 

universos estéticos e ideológicos das cabaças pirografadas, é possível entender as continuidades, 

mudanças e diferenças entre as comunidades do deserto. Cabe mencionar que os poucos estudos 

que existem sobre cabaças pirografadas se centraram na descrição de motivos (antropomorfos, 

zoomorfos e geométricos) e técnicas decorativas (incisões, pirografado, inciso-ponteada). Tais 

classificações contribuíram para o estabelecimento de sequências histórico - culturais e espaciais 

na interpretação arqueológica, mas raramente transcenderam a esfera da migração e difusão de 

ideias (e.g. ALFARO & GENTILE, 1978; AMBROSETTI, 1907; COSTA & LLAGOSTERA, 

1984; LATCHAM, 1938; OYARZUN, 1929; PLATH, 1957).  

Entretanto, o maior problema dos estudos tradicionais reside no fato de se limitarem a 

uma análise que compreende o papel das cabaças meramente como recipientes domésticos, sem 

perguntar-se acerca de outras formas de sociabilidade e interação nas populações andinas pré-

coloniais, que poderiam aprofundar o entendimento sobre as formas e graus de complexidade 

social e relações de poder no interior das sociedades do Norte Grande do Chile. Nesse sentido, 

explorar a hipótese do xamanismo e os estados alterados de consciência (EAC) ligados às 

cabaças pirografadas desde o enfoque arqueosemiótico materialista, também se apresenta como 

um caminho interessante para explicar relações sociais de produção, gênero, ideologia, paisagem 

e as mudanças históricas. 

Em geral as interpretações arqueológicas sobre xamanismo, estados alterados de 

consciência (EAC) e a sua relação com registro móvel ou imóvel são silenciadas ou omitidas pela 

academia, principalmente, porque a maioria dessas propostas muitas vezes são acríticas e 

ingênuas, pois adotam modelos, recortam exemplos descontextualizados e usam referências 

etnográficas isoladas como suporte, sem se aprofundar numa análise crítica (CONSENS, 2012). 

Então por que abordar essa linha de pesquisa? A resposta consiste nas antigas populações do 

Deserto do Atacama que oferecem uma oportunidade concreta para comprovar as relações entre 

xamanismo e registros arqueológicos nesse lugar, devido à grande quantidade de objetos 

coletados e armazenados até hoje, tais como: peças de cerâmica, tecidos, instrumentos para uso 

alucinógenos e cabaças decoradas (Lagenaria siceraria), entre outros. 
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Objetivos da pesquisa e contextualização histórica  

 

Objetivo Geral 

 

 Interpretar as coleções museológicas de cabaças do Deserto do Atacama 

associadas ao Período Intermédiario Tardio (1000 – 1430 d.C), através do 

enfoque teórico-metodológico sustentado na arqueosemiótica materialista. 

 

Objetivos específicos   

 

 Reconhecer as técnicas de manufatura e decoração das cabaças armazenadas na 

Corporación de Cultura y Turismo de Calama (CCTC) e no Museo Chileno de 

Arte Precolombino (MCHAP). 

 Identificar as funcionalidades e usos das cabaças junto a suas morfologias e 

desenhos, além de seu transcendental papel social como oferenda funerária. 

 Comparar os desenhos decorativos com outros suportes iconográficos (arte 

rupestre, cerâmica, têxteis, entre outros). 

 Analisar a importância das cabaças decoradas dentro das relações de produção, 

ideologias, gênero e, em geral, nas mudanças históricas. 

  

As comunidades atacameñas são constituídas por coletivos indígenas heterogêneos que 

vivem no interior do deserto de Atacama (em geral, na área chamada circumpuneña que engloba 

o Norte do Chile e Argentina e Sul da Bolívia), principalmente nos oásis do rio Loa, San Pedro 

de Atacama, Socaire, Toconao, Calama, Lasana, entre outras localidades. Atacamas é o nome que 

os espanhóis deram à população andina que habitava esta região no século XVI. De acordo como 

os primeiros linguistas e cronistas, as comunidades indígenas se autodenominavam como Likán 

Antai – que em Kunza (língua originária) significa aproximadamente “os habitantes do 

território”– (VAISSE et al, 1896, p. 13). 

Nos oásis e vertentes da Puna de Atacama, os primeiros momentos da presença humana 

datam aproximadamente do Paleoíndio, 10.000 anos a.C, com caçadoras coletoras e caçadores 

coletores nômades que ocuparam diferentes nichos ecológicos, associados principalmente às 
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migrações de grandes mamíferos (HUBBE & TORRES-ROUFF, 2011). Entre os anos de 3.000 a 

1.200 a.C, as agrupações arcaicas aparecem perto dos arroios de Tulán aproveitando a carne e lã 

dos camélidos domesticados, capturando aves e roedores (pequena fauna) e coletando frutos de 

alfarroba, chañar e cactáceas (NUÑEZ, 1995). Os arcaicos de Tulán se movimentavam tanto em 

montanhas e quebradas como na alta puna, para intensificar e equilibrar as atividades de caça 

junto à coleta de obsidiana usadas na elaboração de pontas de lanças e facas finas.  

Após 1.200 a.C e até 500 a.C, inicia-se o chamado período Formativo, caracterizado pelo 

surgimento de assentamentos semi-permanentes e permanentes, da domesticação de lhamas e 

alpacas, da produção têxtil, dos trabalhos em metalurgia de ouro e cobre, de incipientes cultivos 

agrícolas (milho, quinoa e cabaças) e evidências de contato com populações vizinhas. Em áreas 

mais próximas ao extremo norte do Chile se evidencia um processo de experimentação 

independente com argila aplicadas às máscaras da Cultura Chinchorro, e surgem as primeiras 

formas de cerâmica como resultado do uso de moldes de cabaças ou cestaria (MUÑOZ, 1982).  

Portanto, neste período surgiram os primeiros assentamentos agropastoris como o berço 

para a Cultura San Pedro. A alta mobilidade dos grupos anteriores foi vinculada à utilização de 

lhamas como transporte, para o intercâmbio comercial com os povos costeiros e do altiplano. 

Segundo Nuñez (1995, p. 25), “esta vida residencial agropastoril guarda relación con los inicios 

regulares de mayor ritualística, comienzo de obras minero-metalúrgicas, incremento de prácticas 

hortícolas y una división social y sexual del trabajo”. Em outras palavras, a transição entre um 

período a outro foi concebida gradualmente, ao mesmo tempo que ia configurando diferenças 

sociais no interior da vida pastoril das comunidades.  

A partir do 500 a.C – 300 d.C, inicia-se a chamada Cultura de San Pedro representada 

pela cerâmica preta polida e as transformações na organização do espaço habitacional e 

produtivo. Por um lado, fala-se sobre a criação de novas aldeias com recintos habitacionais 

subcirculares e ayllus (organização sociopolítica) nos oásis de San Pedro de Atacama, com uma 

nascente época pré-senhorial que ordenou a forma e o modo de acessar recursos distantes 

utilizando uma complexa rede caravanera local para manter integradas as comunidades (NUÑEZ, 

1995). Por outro lado, afirma-se que: “los asentamientos giran en torno a las obras de regadío. 

Los oasis fueron transformados en áreas de cultivo, ya que los trabajos hidráulicos fueron capaces 

de canalizar los ríos y regar la tierra previamente arreglada” (LE PAIGE et al, 1978, p. 27). Essas 

mudanças não só aumentaram o espaço produtivo e a gama de variedades agrícolas, como 
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provocaram um aumento da população local em termos de natalidade e de migrações 

provenientes do altiplano meridional e do nordeste argentino, inclusive dos bosques ocidentais.   

No Período Medio, ocorrido entre 100 e 900 d. C, começou o auge de San Pedro de 

Atacama consolidando um estilo de vida sedentário e uma forte influência na área Circumpuneña 

da cultura Tiahuanaco ou Tiwanaku do Altiplano boliviano. “En aquel momento inicia la 

formación de un gran estado andino, uniendo los grupos locales en una extensa red económica, 

política y religiosa” (HUBBE & TORRES-ROUFF, 2011, p. 253). Nessa fase observa-se uma 

mudança substancial no âmbito mágico-religioso, evidenciado pela grande quantidade de signos e 

símbolos Tiwanaku, tais como as representações felinas e de sacrifícios, os instrumentos de uso 

alucinógeno, tais como tábuas e tubos de madeira, ossos pirografados, morteiros, entre outros. O 

que provavelmente significaria um aumento e mudanças significativas das práticas xamânicas 

anteriores (BERENGUER et al, 1980; KUNDSON, 2007; LE PAIGE, 1978; LESSA, 2007; 

LLAGOSTERA et al, 1988; TORRES et al, 1984, 1991; UHLE, 1922).  

Uma vez desaparecida a influência Tiahuanaco, inicia-se uma nova etapa cultural 

denominada Período Intermedio Tardio ou de Desenvolvimentos Regionais entre 1.000 e 1430 

d.C, caracterizado pelas disputas políticas e territoriais entre as comunidades de San Pedro e os 

reinos Aymaras provenientes do Altiplano, e autoridades do Noroeste Argentino (CASTRO, 

2001; FUENTES, 2009; LE PAIGE, 1978). A populações do deserto se reorganizam através de 

uma sociedade de classes, com identidades locais definidas por meio da materialidade e dos 

atributos iconográficos. De acordo com Castro et al (2016), as cabaças e as manifestações 

rupestres foram os suportes que contém a maior parte da iconografia, porém “un portador de 

diseños de algún modo identitarios de la época son los textiles” (p. 275).   

Com a formação de señoríos locais se evidência o poder organizativo para os trabalhos 

comunais através de agrupações sociopolíticas e seus dirigentes que “establecen redes de 

interregionales dentro de niveles de relaciones jerarquizadas” (CASTRO et al, 2016, p. 269). As 

evidências arqueológicas mais notáveis deste período foram as construções dos Pukarás 

(fortificações defensivas), que se localizaram em pontos estratégicos das montanhas junto a 

muralhas defensivas localizadas entre os 2.500 e 3.000 metros de altitude. Outras construções 

conhecidas como chullpas (torres funerárias) mostrariam a relação entre a arquitetura e seu papel 

cerimonial, pois seus vanos ou arcos apontam para os morros e montanhas considerados como 

tutelares e sagrados.  
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Após esses conflitos os povos da área Circumpuneña passaram por um aparente período 

de paz, acompanhado de estabilidade política e alianças interétnicas que favoreceram o tráfico 

caravaneiro e comercial. Do ponto de vista mortuário, naquela época, esses grupos 

compartilhavam certos padrões nos acompanhamentos funerários, tais como: cestaria, sementes 

de alfarroba e chañar, cabaças decoradas, instrumentos para o uso de alucinógenos, entre outros 

(BIRD, 1943; BOMAN, 1908; CASTRO, 2001; DURÁN, 1976; LE PAIGE, 1978; LATCHAM, 1938; 

ORELLANA, 1962; STOVEL, 2001; TARRAGO, 1977; UHLE, 1913, 1922). Portanto, antes da 

chegada dos Incas e espanhóis, os povos da área Circumpuneña, devido às relações de 

comunicação com outros grupos indígenas e uma alta mobilidade inter-regional, desenvolveram 

uma certa estandarização dos padrões funerários, inclusive das representações simbólicas 

(ASCHERO, 1996, 2000; NUÑEZ & DILLEHAY, 1995).  

Neste contexto, apesar da abundância dos frutos de L. siceraria nas oferendas mortuárias 

durante o Período Intermedio Tardío (1000 – 1430 d.C) no Deserto do Atacama, os enfoques 

tradicionais e o viés em estudos ceramológico, têxtil e de arte rupestre, deixaram esquecidas as 

discussões e o potencial interpretativo das cabaças e seus atributos nas reservas técnicas dos 

museus, petrificadas junto a outras coleções em um mar de dados. E como notado por Barreto 

(2008), as análises de coleções museológicas engendram algumas dificuldades inerentes ao 

trabalho, principalmente devido à falta de uma contextualização arqueológica das peças tanto dos 

acompanhamentos como do própio sítio de procedência, pois muitas das coleções foram doadas 

por colecionistas privados. Além disso, o problema das funcionalidades e usos das cabaças 

decoradas não é um assunto escolhido de forma aleatória, pois trata-se de um objeto global 

presente em (quase) todos os lugares do mundo, que inclusive podem ter inspirado o surgimento 

dos vasos cerâmicos (RICE, 1987). Entretanto, apenas em contextos ímpares ou áridos como o 

atacameño é possível trabalhar com as cabaças arqueológicas, devido às possibilidades de 

conservação que a região oferece.  
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Localização e perfil regional: 

 
O deserto do Atacama está localizado na região norte do Chile até a fronteira com o Peru, 

entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes, é considerado o deserto mais árido (seco) e 

elevado do mundo (2.440 metros de altitude) e abarca aproximadamente 1000 km de extensão. 

Devido à suas características geográficas e climáticas, principalmente à falta de chuva (12 mm 

por ano) provocada pela altitude do deserto e às correntes marinhas frias de Humboldt, o relevo 

está marcado pela erosão, dunas, montanhas e, em geral, um terreno rochoso composto 

basicamente de sal e areia. Em lugares próximos a uma nascente de água doce se encontram os 

denominados oásis, que foram vitais para as formações de cidades e vilas no interior do deserto, 

entre elas a conhecida localidade de San Pedro de Atacama.  

Sob outra perspectiva, essa ausência de umidade faz do perfil regional um panaroma 

ótimo para a conservação de materiais arqueólogicos, como se evidencia nas amostras de cabaças 

armazenadas na CCTC e no MCHAP. Segundo os fichamentos museológicos os recipientes do 

fruto de Lagenaria se concentram em três áreas geográficas desta região (Figura 1): Provincia de 

Arica (23 pirografadas), Provincia de Iquique (2 pirografadas) e Provincia del Loa (64 peças 

total: 24 pirografadas e 40 sem pirografado), que abarca as comunas de Calama e San Pedro de 

Atacama. Sem classificação geográfica há um total de 18 peças: 5 pirografadas e 13 sem 

pirografado (Apêndice 1).  

Especificamente dentro da Provincia de Loa, apresentam-se dois tipos de clima que 

podem ser distinguidos: o desértico marginal de altura, entre os 2000 e 3000 msnm, e o clima de 

estepa de altura, sobre os 3000 msnm. O primeiro compreende o centro da região, incluindo 

setores como Calama e Chiu-Chiu, que se caracterizam por uma extrema aridez ao longo do ano, 

sem humidade e ausência quase absoluta de nebulosidade. O segundo, apresenta uma 

nebulosidade maior e temperaturas muito frias, o que significa que muitas das precipitações caem 

em forma de neve. Assim, acima dos 5000 msnm são abundantes os territórios cobertos pelas 

neves eternas. Por sua vez, os nichos ecológicos do perfil regional se dividem em quatro: pre-

puneño, puneño, altoandino e subnival. O primeiro se estende entre os 2700 e 3000 msnm, 

caracterizado pela presença de pequenos arbustos. O segundo está desenvolvido a partir dos 3000 

até os 3850 msnm, com uma maior quantidade de plantas em geral e uma grande amplitude 

física. O terceiro, vai até os 4200 msnm e se caracteriza pela presença de grama e plantas en 

cojín (plantas rasteiras). Finalmente, o quarto nicho, que conta com pouca presença vegetal, como 
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gramíneas perenes e algumas plantas en cojín do gênero Azorella e Pycnophyllum (AGUAYO, 

2008, pp. 44 - 45).          

Entre a vegetação mais relevante que cresce nesses nichos ecológicos se encontram as 

árvores de pequeno porte, como a alfarroba (Ceratonia siliqua); arbustos como o chañar 

(Geoffroea decorticans) e cactos encontrados nas serras próximas à costa, entre eles o Cacto San 

Pedro (Trichocereus pachanoi) que tem como princípio ativo a mescalina, utilizada como bebida 

sagrada há séculos pelos indígenas andinos (FELDMAN, 2006, 2011; MANDUJANO, M. & 

MANDUJANO, A., 2014). Por outro lado, relacionado com a fauna nativa, apesar desse perfil 

inóspito e em virtude da bacia hidrográfica do rio Loa e seus afluentes, como o rio San Pedro de 

Atacama, identifica-se a presença de alguns animais como lhamas, guanacos, flamingos, 

serpentes, sapos, nhándu andino, entre outros, que serviram como recursos econômicos e 

mágicos-cerimôniais para o posterior estabelecimento de comunidades pré-hispânicas.   

Pude vivenciar tais características do perfil regional durante o trabalho de campo no mês 

de novembro de 2016, quando com Nádia (minha companheira) visitamos o Deserto do Atacama. 

Foram horas de ônibus para chegar desde Santiago até Calama, observando a inóspita paisagem 

do Norte Grande do Chile, interrompida pelo surgimento do oásis junto á sua vegetação típica. 

Após alguns dias, seguimos até o povoado de San Pedro de Atacama, localizado depois da 

Cordillera de la Sal, e chegamos ao camping onde passaríamos duas noites. Conhecendo a 

paisagem local e o pequeno povoado que ficava mais ou menos a 2 km de distância. No trajeto 

Nádia foi esperta ao levar folhas de coca, porque ajudaram a evitar o mal de altura. Pulando a 

parte do centro dessa localidade, que fica cheio de turistas e agência de turismo que tentavam nos 

convencer a comprar pacotes turísticos, a paisagem realmente parece de outro mundo. O que é 

interessante para refletir sobre como as comunidades indígenas, numa relação dialética com o 

meio, desenvolveram uma ampla tradição de atividades agrícolas e pastoris (NUÑEZ, 1995), 

cujas evidências foram possíveis de se observar através da ocupação remota do território, 

principalmente pelas fortalezas ou pukaras como Quitor, aldeias como Tulor e construções de 

obras de aproveitamento hídrico (Figuras 2 e 3).                 
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Figura 1: Mapa Google Maps do Deserto do Atacama, 2018. Os círculos vermelhos correspondem às 

áreas onde foram encontradas as cabaças das coleções museológicas. 
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Figura 2: Na primeira fotografia se mostra uma visão panorâmica da paisagem em San Pedro de 
Atacama, norte do Chile. Enquanto na segunda se estão os vestígios do Pukara de Quitor. Créditos 
ao autor: 26-11-2016.
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Figura 3: Na primeira fotografia se apresentam as antigas construções da aldeia de Tulor. Na segunda 
há uma reconstrução das possíveis casas dos habitantes dessa aldeia. Créditos ao autor: 26-11-2016. 
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Organização dos capítulos 

 

 No capítulo inicial, intitulado Uma arqueosemiótica materialista das cabaças do 

Deserto do Atacama, justifica-se a relevância dos temas escolhidos apresentando os principais 

enfoques teóricos-metodológicos. Assim, o trabalho se desenvolveu com o engajamento na 

Arqueologia Social Latinoamericana (ASL) e na Semiótica de Charles Peirce junto à suas 

classificações dos signos com referência ao objeto (ícone, índice e símbolo), para a análise 

iconográfica nos estudos arqueológicos. Nesse sentido, a presente pesquisa propõe uma 

aproximação à análise das cabaças decoradas do Deserto do Atacama no Chile, atribuídas ao 

Período Intermedio Tardío (1000 – 1430 d.C), através de um enfoque materialista histórico e 

arqueosemiótico vínculado à materialidade visual e aos estados alterados de consciência (EAC).   

 No segundo capítulo, Em busca do berço da cabaça (Lagenaria siceraria), apresenta-se 

uma revisão bibliográfica sobre a origem da cabaça em forma de garrafa no mundo, dando conta 

dos acalourados debates gerados no meio acadêmico e científico, principalmente entre as escolas 

que defendem as ideias difusionistas, em comparação com as que apostam pela variável 

independente ou paralelismo cultural entre o Velho e Novo Mundo. Além disso, evidencia-se a 

importância dos avanços científicos e estudos genéticos de marcadores do DNA, na solução (até 

agora) do problema do berço do porongo (L. siceraria) colocando a África como o centro de 

propagação de espécies silvestres e domesticadas para o mundo. Enquanto à forma de dispersão 

do fruto para as Américas, ainda se especula entre agências à deriva ocêanica e à intervenção 

humana, ou o relacionamento de ambas. A sua difusão até o Deserto do Atacama é uma pergunta 

abordada pela presente pesquisa. 

 O terceiro capítulo Metodologia de análise e apresentação dos dados corresponde à 

exposição de amostras identificadas durante os trabalhos de campo nos meses de novembro de 

2016 e março de 2017 na Corporación de Cultura y Turismo de Calama (CCTC), localizada na II 

região de Antofagasta, e no Museo Chileno de Arte Precolombino (MCHAP) assentado na cidade 

de Santiago de Chile. Por um lado, indica-se as questões metodológicas e critérios relevantes para 

a análise das cabaças pirografadas entendidas como materialidade visual. Por outro lado, através 

de tabelas e quadros se expõe um detalhado estudo das características morfológicas e decorativas 

das cabaças pirografadas, dando ênfase a questões referentes ao tipo de corte na manufatura dos 

recipientes, tratamentos de superfície, formas e decorações. Tais aspectos resultam importantes 
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para debater as funcionalidades e usos das cabaças durante o Período Intermedio Tardio, junto a 

outras características como as reparações feitas com fibras vegetais, cabelos humanos ou de 

origem animal.    

 Finalmente, no quarto capítulo Análise das cabaças pirografadas através da 

arqueosemiótica materialista, se apresenta uma abordagem relacionada com as pontes 

interpretativas entre características iconográficas e simbólicas das cabaças com arqueosemiótica 

materialista. Abordando temas relacionados com os modos de produção, relações sociais, 

ideologias, gênero, cosmologia e religiosidade das comunidades do Deserto do Atacama. 

Também se analisa a influência dos chamados estados alterados de consciência (EAC), 

principalmente através de fontes etnográficas, etnohistóricas e experiências pessoais, como meios 

para explicar os desenhos pirografados e atingir a funcionalidade social, ritual e/ou utilitária das 

cabaças, explorando-se a correlação com outros objetos visuais e a paisagem do deserto do 

Atacama.   

  Consequentemente, a presente dissertação consiste em resgatar as cabaças das coleções 

dos museus, através de um enfoque diferente chamado arqueosemiótica materialista. A utilização 

desse termo tem como finalidade diminuir (não eliminar) a ambiguidade das interpretações e os 

problemas de interpretação das imagens, ao mesmo tempo, criar horizontes pouco trabalhados na 

arqueologia (em geral) e nas cabaças pirografadas (em particular), refletindo sobre as diferentes 

funções e seu relacionamento com a forma e decoração. Cabe lembrar, que as imagens não são 

inocentes e muitas vezes podem ocultar as visões estereotipadas do outro, portanto, são um 

importante registro e testumunha para a interpretação arqueológica, que não devem ser utilizadas 

meramente como ilustrações de ideias e/ou comentários (BURKE, 2005).      
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Capítulo I.- Uma arqueosemiótica materialista como enfoque de estudo 

 

1.1.- Posicionamento e explicitação teórica-metodológica 

  

Antes de indicar qualquer posicionamento e explicitação teórica e metodológica, é preciso 

voltar no tempo e contar brevemente parte de minha história para entender as escolhas 

interpretativas desta dissertação. Faz três anos que moro no Brasil, alugo uma “kitinete” com 

minha namorada, sou vegetariano (talvez vegano algum dia) e, no final das contas, venho de uma 

família de classe baixa, meu pai trabalha como almoxarife e minha mãe é empregada doméstica. 

Sou o mais velho de dois irmãos e duas irmãs, estudei numa escola rural e competi pelas bolsas 

do governo do Chile (e agora brasileiro) para estudar na educação superior. Frente a isso, anulo 

qualquer associação com a palavra meritocracia ou outro sistema fundamentado no mérito 

pessoal, pois, apesar de vir uma classe social baixa, sou consciente da série de privilégios que 

tenho por ser homem, branco e ter uma família presente, entre outros aspectos que já me colocam 

em vantagem frente a outras pessoas que sofrem as injustiças deste sistema neoliberal.     

Por esses motivos, acredito que a vinculação com qualquer perspectiva teórica implícita 

ou explícita não está só nos livros, ao contrário, forma parte de nosso cotidiano nos discursos que 

escutamos e pronunciamos, nas canções que ouvimos, nas imagens que consumimos e, inclusive, 

nas refeições que comemos. Refletindo sobre esse entorno político, econômico, social e cultural, 

a presente pesquisa encarna parte da luta, como muitos outros trabalhos, contra a exploração e a 

injustiça social. Portanto, é díficil imaginar qualquer disciplina e/ou pesquisa simplesmente como 

uma exposição contemplativa e neutra do passado sem um posicionamento nem uma proposta de 

ação sócio-política (SHANKS & TILLEY, 1987). Para Gándara (1994), citado por Bate (1998, p. 

29), determinar o por quê da investigação, o que se procura resolver ou lograr, para que ou para 

quem (área valorativa), em que consiste o estudado (área ontológica), e a maneira de como 

aprender ou conseguir o proposto (área epistemológico-metodológica) são importantes na 

consciência e coerência do posicionamento teórico.  

Entrando na área valorativa e refletindo sobre as perguntas (por que, que e para que ou 

para quem) em relação às comunidades Likán Antai, e outras comunidades do Deserto do 

Atacama, é necessário expor: 
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a) A importância do diálogo entre arqueólogos e arqueólogas com as organizações 

indígenas e a sociedade, para apoiar suas reivindicações e remediar de alguma 

maneira os erros do passado. 

b) A desconstrução de visões neocolonialistas e proibicionistas do Estado e da sociedade 

que existem atualmente sobre as práticas mágico-rituais e medicinais das cerimônias 

andinas. 

c) O essencial de resgatar os conhecimentos indígenas acerca das propriedades das 

plantas, pois estão sendo esquecidas por conta da aculturação acelerada e das 

penalidades, frente à pressão dos donos das farmácias do Chile (Fernández, 2013).  

d) Finalmente, denunciar como até hoje comuns casos de detenção, confisco e destruição 

injusta de bens de intercâmbio das comunidades étnicas caravaneiras que viajam entre 

as fronteiras do Chile e os países vizinhos (Bolívia, Argentina e Peru).  

 

Em outros termos, essa interrelação de fatores evidencia um forte vínculo entre os movimentos 

indígenas, o marxismo e a ação sócio-política, que vão além do simples preenchimento de um 

vazio acadêmico.  

A incorporação dessas discussões junto à participação da opinião e atuação pública de 

diferentes setores sociais, podem ajudar a superar o estéril diálogo interno sobre a arqueologia, 

inverter essa reflexão para o ambiente externo, e propor uma ação sobre o mundo capaz de 

reverter a realidade para transformá-la (MCGUIRE & NAVARRETE, 1999, p. 90-92). Não se 

deve esquecer que todos nós produzimos conhecimentos a partir do presente, portanto, estamos 

condicionados por nosso contexto sócio-histórico e político na produção de qualquer tipo de 

pesquisa (SHANKS & TILLEY 1987; TANTELEÁN & AGUILAR, 2013). Em palavras de 

Fuentes e Soto (2009) essas críticas aos marcos tradicionais da produção arqueológica e da 

sociedade atual, “constituyen hoy una gran contraposición a la ideología cientifícista que 

prevaleció durante las últimas décadas en el interior de la disciplina” (p. 34). 

Conforme o exposto, a base deste capítulo teórico-metodológico identifica-se com a área 

epistemológica-metodológica representada pela Arqueologia Social Latinoamericana (ASL), que 

inspirada pelo materialismo histórico-dialético de Karl Marx e seus sucessores apresenta um 

conjunto de teorias práticas ou práticas teóricas críticas ao positivismo e, ao mesmo tempo, 

comprometidas socialmente. Em termos de Tantaleán e Aguilar (2013, p. 25), “La arqueología no 
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empieza ni termina con el objeto; empieza con seres humanos y termina con ellos. Es una ciencia 

que se basa en la comunicación, el estudio y la defensa de la propia vida”. Seguindo essa 

perspectiva, o foco está no desevolvimento do pensamento sobre o mundo, sua crítica e a ação 

prática (MCGUIRE & NAVARRETE, 1999), com o objetivo de conseguir a libertação e 

equidade entre os seres humanos, ao mesmo tempo, fazendo frente aos problemas sociais, 

políticos e econômicos das pessoas que geralmente são excluídas, marginalizadas e exploradas. 

Visando o melhoramento das suas condições de vida. 

Em geral, pretende-se fugir do discurso mecanicista que muitos arqueólogos e 

arqueólogas fazem da ASL, principalmente a respeito do uso da base teórica do materialismo 

histórico-dialético. A finalidade é evitar na medida do possível saltos interpretativos sem conexão 

(falta de dialética) entre a organização de dados e seus correlatos com categorias como modos de 

vida, modos de produção, formação sócio-econômica, relações sociais e, inclusive, 

superestruturas ideológicas, que podem ser explicadas arqueologicamente para entender o 

desenvolvimento histórico das sociedades (BATE, 2013; JACKSON, TRONCOSO E 

SALAZAR, 2013). Nesse sentido, por um lado, cabe destacar que “as categorías marxistas são 

dinâmicas”, pois cobram sentido e se expresam na realidade, principalmente na própria atividade 

social, que estabelece a ocupação que os objetos e as pessoas assumem em determinados 

momentos e lugares como objetos de trabalho, força de trabalho, meios de produção ou como 

produtos. Por outro lado, “essas categorias não implicam fixar categóricamente significados, nem 

designar significados consistia em otorgar um conteúdo positivo e estático”, pois uma coisa pode 

atravessar todas as categorias devido ao fato de estas serem sempre históricas, modificando-se 

com o real (LULL, 2005, p. 11 - 12).     

O objetivo anterior se deve às constatações de uma avaliação crítica da aplicação da 

Arqueologia Social Latinoamericana no Chile feita por Carrión et al (2015), revelando que a 

maioria dos trabalhos não usa ou emprega superficialmente o corpo teórico marxista. Não 

obstante, para minha sorte, algumas exceções notadas pelo mesmo autor podem servir na 

orientação desse marco teórico (BATE, 1998; GALLARDO, 1998, 1999, 2004; GNECCO, 2012; 

NUÑEZ, 2004; TANTALEÁN, 2010; TRONCOSO, 2007, 2008; URIBE & ADÁN, 2004). 

Assim, Luis Felipe Bate no livro El proceso de investigación en arqueología (1998, p. 56), 

enfatiza a dimensão estrutural e histórica nos processos sociais, principalmente pela proposta da 

tripla relação entre formação social, modo de vida e cultura, para conceitualizar a sociedade 
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como uma totalidade concreta. A primeira categoria (formação social), refere-se às relações 

gerais e fundamentais entre a estrutura e a causalidade social, compreendendo a base material do 

ser social (que abarca os modos de produção e reprodução com suas subcategorias) e as 

superestruturas (compostas pela psicologia social e institucionalidade com suas unidades) que 

integram a unidade real da sociedade. Respondendo ao fundamento materialista da teoria da 

história, nessas categorias as contradições fundamentais do modo de produção condicionariam o 

tipo de superestrutura, caracterizando a especificidade das formações econômico-sociais.    

Por sua parte, a segunda categoria (modo de vida) como outra instância da totalidade 

social, expressa as particularidades da formação socioeconômica, atuando como elos de ligação 

ou “eslabones intermedios” entre o caráter essencial da formação social e sua manifestação na 

cultura (BATE, 1998, p. 65). Entre os fatores que incidem nessa categoria destacam: a) as 

especificidades da organização técnica e social determinadas pelas condições e circunstâncias em 

que vivem os seres, ou seja, o meio e a sua transformação através do trabalho; b) as 

especificidades da organização e dinâmica social que respondem aos contatos entre diversos 

grupos sociais. Tendo em conta a dimensão temporal, o modo de vida também implica em 

distinguir o ritmo histórico dos modos de produção e das diferentes formações sociais 

determinadas. Nas sociedades em que as formas específicas de produção se diferenciam 

internamente, evidencia-se o modo de vida como particularidade da totalidade social e modos ou 

submodos de vida como particularidades dos grupos sociais que integram esse todo.    

Finalmente, a terceira e última categoria, é sintetizada pelo autor numa relação 

tricategorial:  

 

La cultura como el conjunto singular de formas fenoménicas que presenta toda 
sociedad real, como efecto multideterminado por las condiciones concretas da 
existencia de una formación social. Recíprocamente, la categoría de formación 
social se refiere al sistema general de contenidos esenciales que constituyen la 
causalidad y estructura fundamentales de los procesos históricos, manifiestos en 
su cultura. En este contexto se entiende mejor la categoría de modo de vida como 
el sistema particular de eslabones intermedios, que median entre las regularidades 
fundamentales y generales de la formación socioeconómica y las singulares 
aparentes de la cultura (BATE, 1998, p. 68. Itálicos no original).          

 

Essa nova consideração sobre o modo de vida como uma forma de interação entre todos os níveis 

da sociedade, representaria uma dialética entre o ser social (entendido como a totalidade das 

relações materiais e objetivas entre as pessoas) e as superestruturas (que são os sistemas de ideias 
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e reflexos condicionados pela prática do ser social e as instituições). Para Jackson, Troncoso e 

Salazar (2013), esse argumento teórico permitiria articular e dar sentido às relações entre cultura 

e categorias essenciais do materialismo histórico-dialético, indo além do conceito de cultura 

como unidade arqueológica socialmente significativa que pode ser interpretada de qualquer 

maneira.   

 Tentando juntar esse quebra-cabeças proposto por Bate (op. cit) com as cabaças 

pirografadas do Atacama, posso estabelecer as primeiras perguntas de minha pesquisa (que em 

outros capítulos serão exploradas como posibilidades em conjunto com os dados coletados). 

Nesse sentido, (1) em relação à formação social: como se articulava o processo produtivo na 

produção, distribuição, trocas e consumo de cabaças no período Intermedio Tardio? As cabaças 

representariam alguma contradição entre as formas das relações sociais e o conteúdo das forças 

produtivas? Em termos qualitativos das forças produtivas, quais relações podem ser estabelecidas 

entre a força de trabalho, objetos de trabalho, instrumentos ou meios de trabalho que facilitam a 

ação sobre as cabaças pirografadas? Vendo as cabaças como produtos, quais propriedades são 

adquiridas como o resultado de sua transformação? Em relação aos aspectos quantitativos, será 

possível evidenciar a organização técnica, a divisão social e a organização social na produção das 

cabaças do Atacama?  

(2) Em relação à categoria modo de vida: como pode ser entendida a relação dialética ser 

humano-ambiente no Deserto do Atacama? Quais foram as estratégias de organização e dinâmica 

social para superar as adversidades representadas por esse perfil regional? Na dimensão temporal, 

que particularidades históricas estruturais afetaram os ritmos de desenvolvimentos e viabilidade 

de mudanças nos modos de vida das comunidades Atacameñas? É possível evidenciar isso nas 

decorações das cabaças? Mais difícil ainda, Que particularidades são desenvolvidas pelo grupo 

social através das cabaças, principalmente em sua relação estrutural ou cojuntural com outros 

grupos da mesma sociedade ou exteriores a ela? 

(3) Finalmente, a respeito da “cultura” como conceito que amarra à realidade social o 

singular e o geral: quais atividades e relações sociais se estabeleceram entre as comunidades 

Atacameñas através das cabaças e os outros objetos que se produziam? Qual foi o papel da 

relação diáletica entre o ser humano e seu entorno na configuração da cosmovisão ou ideologia 

dessas comunidades? Quais fenômenos evidenciam a unidade e as diferenças no sistema social 

dos grupos sociais indígenas do Atacama? Forçando um pouco o assunto sob a presença de certas 
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substâncias medicinais e/ou psicoativas (principalmente o cébil: anadenanthera colubrina) no 

interior das cabaças, será que o seu consumo constituiu em alguma posição diferenciada no 

sistema de relações sociais? Representaria uma estratégia na divisão (social ou doméstica) do 

trabalho? Um papel determinante nas relações de gênero?  

 

1.2.- Caminhando até uma arqueosemiótica materialista crítica? 

 

Nesse cenário a semiótica peirceana se apresenta como outro enfoque interessante para a 

análise dos signos desenhados nas cabaças, pois, diferente de Saussure que considerou a 

semiótica como um sistema diádico-dual (significado-significante) vinculado com a linguística, 

no modelo triádico de Charles Peirce “concebeu a semiótica como uma forma de vida irredutível, 

englobando seres humanos e a natureza e, de fato, tudo o que existe no universo” (PREUCEL, 

2006, p. 45. Tradução do original). Explicitando essa eleição e mantendo uma conexão com o 

materialismo histórico, diversos autores tem exposto uma relação mais dialógica que antagônica 

entre os sistemas filosóficos de Marx e Peirce (e.g. DELADELLE, 1996; LOPEZ, 2004; 

MEGUILL, 1967; WARLEY, 2007). O principal ponto de encontro entre ambos, radicaria no 

estudo dialético da realidade concreta, a sua transformação na prática junto ao papel da 

comunidade. 

Sob outra perspectiva, o papel da semiótica e sua relação com a arqueologia não é um 

tema novo, pois a relação interdisciplinar começa na década de 1960, em geral, e 1980 para a 

associação com a semiótica peircena (e.g. BARS, 2010; GIRAUDO, 2010; HAIDAR, 1997; 

LLAMAZARES, 1986, 1989; MARTEL, 2014; PREUCEL, 2001, 2006; TRONCOSO, 2005; 

VAQUER, 2012). Robert Preucel, é o mais conhecido autor nesse sentido devido a seu livro 

Archaelogical Semiotics (2006), no qual considera que a arqueologia é uma atividade 

essencialmente semiótica, pois procura entender as relações entre teoria, dados e práticas sociais 

para conseguir interpretar a cultura material no passado. Na identificação dos distintos tipos de 

sinais que os seres humanos utilizam na mediação semiótica da cultura, “a noção tripartita da 

relação do signo e a sua distinção entre ícone, índice e símbolo são especialmente relevantes” 

assumindo também que, em termos das representações econômicas de Keane (2003), os 

significados tem um papel importante na “negociação das relações de poder e podem ser vistos 

como ideologias semióticas” (PREUCEL, 2006, p. 4). Em outras palavras, a materialização social 
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das coisas se definem dentro do contexto da ideologia, interesses sectários e das lutas pelo poder, 

“que se reflejan en la producción, el control y la manipulación de símbolos, íconos, objetos e 

monumentos arquitectónicos” (MARTEL, 2014, p. 23).   

Em termos semióticos, o signo formaria parte da semiose, entendida como uma ação ou 

influência ilimitada entre três entidades semióticas abstratas, por exemplo, um signo, seu objeto e 

seu interpretante, que nunca pode acabar em uma ação binária (PEIRCE, 1931, apud ECO, 2000). 

O signo refere-se a “todo lo que, a partir de una convención aceptada previamente, pueda 

entenderse como ALGUNA COSA QUE ESTA EN LUGAR DE OTRA” (ECO, 2000, p. 34, 

Maiúsculas no original). E que, segundo Elisabeth Walter-Bense (2000), seguidora da semiótica 

de Peirce, “é comprendido ou interpretado por alguém, isto é, tem um significado para alguém” 

(p. 4). Por outro lado, cabe destacar que as categorias universais do ícone, índice e símbolo se 

referem à subdivisão feita por Peirce com referência ao objeto, para aplicar sua teoria de signos a 

sua lógica (HOUSER & KLOESEL, 2012).  

Para Peirce (1974) o ícone é o signo que se refere ao objeto que se designa meramente em 

virtude de seus caracteres próprios, independente da existencia do objeto. É um ícone de alguma 

coisa, na medida que apresenta “características em comum com o objeto, isto é, representa o 

objeto com base em semelhanças” (WALTER-BENSE, 2000, p. 14). Por outro lado, para o 

fundador da semiótica, o índice é um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de ser 

realmente afetado por aquele objeto (PEIRCE, 1974). Essa relação casual entre o índice e o 

objeto designado, é de carater assinalativo (indicativo) mais que representativo, e caracterizam – 

em termos de Walter-Bense (2000, p. 17) – “o domínio da experiência e da realidade empírica”. 

Finalmente, o símbolo é um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de uma lei, 

entendido usualmente como uma associação de ideias gerais que operam de modo tal que são a 

causa de que o símbolo se interprete como referido a um objeto determinado. Devido a seu 

caráter de lei ou tipo geral, atúa através de uma réplica (PEIRCE, 1974). Além disso, como lei ou 

convenção também exerce gerência sobre as pessoas, ou está incluida nelas, por conseguinte, 

“puede darse que un Indice sea constituyente de un Símbolo, y que un Icono lo sea tambiém” 

(PEIRCE, 1974, p. 55). 

Um dos primeiros em críticos da teoria do signos de Peirce, foi Umberto Eco (1994, 

2000) com sua discussão acerca do iconismo e seus graus (hipótese seguida por HAIDAR, 1997; 

TRONCOSO, 2006). Para esse crítico da semiótica, essa tipologia de signos não permite 
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distinguir a diferença entre ícone, indíce (signos motivantes) e símbolos (signos convencionais). 

Nas palavras do próprio autor:  

 

Un icono no es un signo que se parece al propio objeto porque lo reproduce, sino 
que es más bien un signo basado en modalidades particulares de producción 
(ostensión, uso de parte del objeto, traslación o proyección, etc.) de una impresión 
perceptiva que, muchas veces con el recuerdo de otras experiencias (táctiles, 
auditivas, etc.), mediante complicados procesos sinestésicos, se capta como 
«similar» a la que se ha sentido en presencia de un objeto determinado (ECO, 
1994, p. 63. Negrito no original).                    

 

Portanto, a sua preocupação se refere à importância do contexto cultural na explicação das 

diferentes modalidades produtivas ou operativas dos signos. Passando dessa maneira de uma 

tipologia dos signos a uma tipologia dos modos de produção dos signos “considerando el trabajo 

efectivo y material que es necesario para producir los significantes” (ECO, 2000, p. 235).  

 Não obstante, essa crítica pode ser contraposta ao texto de Eric Louw (1998) quando 

afirma que o modelo peirceano da semiose implica no contexto histórico de uma comunidade ser 

fundamental para moldar o meio no qual o discurso social ocorre. Em palavras do mesmo Peirce, 

“si un signo es distinto de su objeto, debe existir, sea en el pensamiento o en la expresión, alguna 

explicación, algún argumento, algún otro contexto, que muestre cómo – sobre la base de qué 

sistema, o por qué razones – el signo representa al objeto o al conjunto de objetos que se refiere” 

(1974, p. 23 – 24). Nesse sentido, talvez a crítica de Eco sobre a teoria de signos de Peirce se 

deve ao fato de usar apenas uma referência bibliográfica desse autor. Também cabe considerar 

que os escritos de Charles Peirce não formam uma obra completa, pelo contrário, correspondem à 

manuscritos e ensaios recompilados em diferentes épocas.  

 Talvez a recompilação de Nathan Houser & Christian Kloesel, no livro Obra filosófica 

reunida, Charles Sanders Peirce (2012), em dois volumes, seja um importante passo para um 

aprofundamento nas ideias centrais do fundador da semiótica no século XIX de maneira 

cronológica, observando contribuições para a arqueologia. Desse modo, por exemplo, Peirce ao 

críticar seu idealismo por ser parecido ao de Hegel, cujo “error capital... que permea todo su 

sistema... es que ignora por completo el Choque Externo” (HOUSER & KLOESEL, 2012, V. 1, 

p. 281). Essa sensação do externo como um “outro” que se opõe dialeticamente em toda 

experiência permite a aceitação da realidade concreta, na qual são fundamentais as três classes de 

signos (ícone, índice e símbolo) para referir-se a ela, sobretudo no caso dos índices, pois são 
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fundamentais para fazer referência às pessoas, acontecimentos, fatos ou objetos importantes para 

os estudos arqueológicos. 

Voltando a Eco (1994), uma ideia muito útil para a presente dissertação, corresponde às 

forças materiais que atuam sobre as superestruturas, que segundo o crítico da semiótica são “o 

universo da semiose”. Efetivamente, na medida em que essas forças se expressam em signos, 

para serem compreendidas e pensadas nas relações econômicas, de valor e em comunicações 

ideológicas que se inserem na semiose, são influenciadas por esse processo que “establece las 

premisas para las actitudes prácticas que rigen el cambio de estas mismas fuerzas” (ECO, 1994, 

p. 189). Portanto, essas premissas semióticas, pouco a pouco apresentam pontes analíticas entre o 

materialismo histórico e a semiótica, principalmentre porque o signo sempre estará presente na 

disputa pelo poder no interior de um marco ideológico que sustenta as práticas sociais. Ou seja, 

em palavras de Valentin N. Volóchinov (1976 [1930]), atribuídas as vezes ao próprio Mikhail 

Bakhtin, “el signo se convierte en la arena de la lucha de clases”.  

Já entrando no campo de nossa disciplina e objeto de estudo, por exemplo, Gallardo 

(1998) afirma que na prática arqueológica é usual considerar certos artefatos (ou aspectos deles) 

como pertencentes às práticas e ideias que são rotuladas frequentemente como simbólicas, rituais 

ou cerimoniais, perdendo o seu possível sentido de dominação e/ou resistência ideológica e 

social. O anterior é apoiado na hipótese materialista histórica, presente na seguinte referência 

teórica de Karl Marx (1969 [1859]: 187-188) citado por Gallardo (1998. p. 37. Itálico meu):  

 

El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida 
social, política y espiritual en general. No es la conciencia del [ser humano] la 
que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su 
conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones 
existentes […] Y se abre así una época de revolución social.       

                  

Essa visão progressiva, e de certa forma determinista, desde as “Sociedades contra o 

Estado” de Clastres (1974) até o perspectivismo amazônico das terras baixas de Viveiros de 

Castro (BARRETO, 2008), tem sido frequentemente questionada por existirem sociedades nas 

quais tal revolução nunca aconteceu, principalmente porque as pessoas não queriam mudar o 

modo de produção. Mas no contexto das terras altas dos Andes, como se analisará no quarto 

capítulo, as cabaças e suas decorações representam iconograficamente as continuidades, 
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contradições e mudanças das forças produtivas e das relações de produção durante o Período 

Intermerdio Tardio (1000 – 1430 d.C). Cabe lembrar, que nessa época ocorre um contexto de 

sociedades hierárquicas lideradas por um chefe, senhor ou elite local que controlou o poder 

político, econômico e religioso, principalmente através do tráfico caravaneiro. Portanto, também 

controlaram e legitimaram os modos de produção das decorações e manifestações (entendidas 

como sistemas de signos) junto a seus efeitos de significação social.  

Seguindo uma perspectiva similar, Gallardo (1999) refletiu sobre o estilo como um 

consenso e hegemonia pelo qual sua prática nunca será crítica nem radical, pois busca a 

permanência e continuidade na vida social. Não obstante, o mesmo autor explica que na 

neutralização da mudança o estilo volta-se contra si mesmo, porque “como principio ostentoso 

torna rápidamente su hegemonia en dominación, imponiendo una estética o clausurando la 

creación marginal en beneficio de la conservación de un imaginario socialmente compartido” 

(GALLARDO, 1999, p. 33). De acordo às condições históricas e sociais, o questionamento dessa 

estrutura pode manifestar uma resistência e/ou resposta através de novas formas e conteúdos, 

como também pode mascarar uma luta ideológica e, inclusive, identitária no interior da totalidade 

social. As vezes o viés da perspectiva êmica nas características simbólicas do artefato, é capaz de 

ocultar os conflitos e as contradições sociais do grupo estabelecidas dentro do contexto cultural, o 

que entre os participantes da própia cultura ainda não é percebido.  

O vínculo entre vestígios móveis e/ou rupestres com ideologia (entendida como uma 

representação prática tanto mental como material das relações que as pessoas estabelecem no 

processo de produção) levaram Gallardo (2004) a considerar que no registro arqueológico a 

cultura material seria uma ideologia objetivada. Uma explicação similar do ponto de vista 

materialista histórico-dialético é levantada por Tantaleán (2010), quando considera a produção de 

petróglifos como um correlato da reprodução social condicionado por uma realidade 

determinada. Assim, as figuras podem ser entendidas como expressões que guardam os objetivos 

de seus produtores, sendo necessário pesquisar a forma na qual a sociedade se organizava socio-

economicamente e socio-politicamente, pois um mesmo suporte pode ter manifestações de 

coerção e de subversão.   

Definitivamente, após ler esses livros e artigos fui assumindo a ingenuidade e o fetichismo 

de minhas ideias iniciais a respeito das relações das cabaças no contexto ritual, pois não havia 

percebido como elas e seu pirografado (como estilo de norma e convenção) junto à presença de 



 
 

32 

substâncias provenientes do Noroeste argentino podiam refletir o poder da ideologia. Situando 

essa perspectiva num contexto histórico pré-incaico, Uribe e Adán (2004) expõem como nas 

relações altiplânicas e da área Circumpuneña (que engloba parte do deserto de Atacama) os 

princípios de reciprocidade e redistribução constituíam estratégias eficazes de dominação e 

controle social, ao mesmo tempo, que impediam o domínio total de um grupo sobre o outro, 

permitindo a formação de grandes alianças interétnicas. Essa ingenuidade seria ainda mais 

profunda se não se considerasse a incorporação de uma perspectiva de gênero vinculada ao 

materialismo histórico e à semiótica.  

Na verdade não quero deixar minha autocrítica para o final, pois sem a leitura de Núñez 

(2004) a perspectiva patriarcal masculina mais um vez deixaria de fora as mulheres das 

problemáticas sociais e dos papéis de produção. Citando María Encarna Sanahuja (1997), autora 

que usa o feminismo e o materialismo-histórico, afirma que “la categoría de producción no tiene 

en cuenta muchas actividades realizadas en la actualidad [como tampoco en el pasado] por las 

mujeres ni tampoco la reproducción biológica a cargo de estas últimas” (SANAHUJA, 1997, 

citada por NUÑEZ, 2004, p. 3). Portanto, o papel das mulheres não está definido unicamente pela 

sexualidade, pois também reflete uma situação dependente da estrutura econômica da sociedade 

num contexto histórico determinado. Dessa maneira, considerando a participação histórica das 

mulheres no norte do chileno, Gallardo explica como o trabalho pastoril produz atividades 

laborais desenvolvidas por mulheres que são fundamentais para as comunidades do deserto, entre 

elas a produção têxtil que se destaca pelo aumento na elaboração de objetos desse material junto 

a desenhos que muitas vezes representam a ideologia patriarcal prevalecente (GALLARDO, 

2004).  

Efetivamente, o gênero como ferramenta analítica é interessante “no sentido de objeção e 

acusação pública, de debate, protesto, procedimento e juízo” (BLOCK, 1989, citado por 

GIRAUDO, 2010) do registro arqueológico. Por exemplo, Trinidad Mateu (2007) conclui e 

insiste na existência de uma estratégia político-ideológica que usa representações figurativas 

masculinas para ocultar e diminuir o valor social do trabalho das mulheres em relação à criação 

das condições materiais para a produção e mantenimento do modo de vida social. Essa violência 

da exploração econômica manifesta-se na divisão social do trabalho em função do sexo, porque o 

viés na caça reflete uma ideologia imposta pela ordem patriarcal dominante que outorga às 

atividades masculinas maior valor social.  
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Por sua parte, o controle sobre o feminino reflete-se no nível figurativo da ausência de 

mulheres, na falta de atributos sexuais e, em geral, na invisibilidade das atividades femininas. 

Segundo Teresa De Lauretis (1992, p. 66), seguidora da semiótica de Peirce, a crítica feminista 

da representação tem “demostrado fehacientemente cómo toda imagen perteneciente a nuestra 

cultura – y por supuesto cualquier imagen de la mujer – está situada dentro, y es interpretable 

desde el contexto abarcador de las ideologías patriarcales”. O pior de tudo isso, inclusive em 

relação à minha pesquisa, é que ainda nas interpretações sobre as cabaças se evidencia o caráter 

essencialista e androcêntrico, já que independente do corpo que acompanhe os recipentes nas 

sepulturas, quando elas não são pirografadas se vinculam mecanicamente às mulheres e ao uso 

doméstico. Quando elas têm decoração pirografada, até hoje são associadas automaticamente aos 

homens e ao uso ritual. 

 

1.3.- Xamanismo, paisagem e marxismo:            

 

A palavra xamã, procedente da Sibéria, remete ao vocábulo tunguska saman ou shaman 

que designa as pessoas (masculinas, femininas ou além dessa divisão binária do gênero) que 

batem tambores, dançam, cantam, imitam sons da natureza, curam doentes, falam com espíritos, 

entre muitas outras qualidades que tem sido desfiguradas e alteradas atualmente pelo 

Neoxamanismo. Até o momento as pesquisas etnográficas, históricas, antropológicas e 

arqueológicas, tem abordado o tema do xamanismo, as práticas xamânicas e a própria figura da 

pessoa encarregada desse fenômeno mágico-religioso e social enfatizando principalmente o 

transe, o êxtase e o uso de substâncias psicoativas ou enteógenas.  

Numa revisão histórica, Narby e Huxley (2005) mostram como desde o primeiro relato 

sobre xamãs se usaram termos colonialistas e pejorativos relacionados aos comportamentos e 

ritos não ocidentais. Depois da segunda metade do século XX, os estudos xamânicos 

experimentaram um auge que permeou as ciências sociais entre diversas visões e perspectivas 

teórico-epistemológicas, metodológicas e valorativas que tentaram compreender e/ou explicar o 

fenômeno e as suas expressões sintetizadas na figura do xamã (ADAME, 2005), quase sempre 

identificada pelos pesquisadores masculinos como homens. Entre eles o mais famoso até a 

atualidade foi Mircea Eliade (2009 [1951]) com sua obra chamada O xamanismo e as técnicas 

arcaicas do êxtase, na qual afirma não só que as práticas, cosmologias e condutas simbólicas são 
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de caráter milenar, senão também que xamãs como mestres do êxtase participam da “experiência 

extática que é considerada como a experiência religiosa por excelência” (p. 26).  

Em relação aos xamãs sul-americanos, Eliade (Op. cit) diz que: “de todos modos es más 

bien gracias a sus capacidades extáticas que a sus prestigios de mago a las que el chamán 

suramericano debe su posición mágico-religiosa y su autoridad social” (p. 260). É claro que 

existem diferente tipos de xamanismo e que as suas práticas para obter o êxtase não significam 

necessariamente a intoxicação com plantas. Mas dada a ligação com a presente pesquisa, 

principalmente ao uso de Cébil (Anadenanthera colubrina), é impossível não concordar com o 

seguinte: 

Las percusiones, la manipulación de la respiración, las ordalías, el ayuno, las 
ilusiones teatrales, la abstinencia sexual; todos ellos han sido siempre métodos 
distinguidos para conseguir el trance necesario para el trabajo chamánico. Pero 
ninguno de estos métodos es tan eficaz, tan antiguo y tan aplastante como el uso 
de plantas que contienen compuestos químicos que producen visiones 
(MCKENNA, 1992, p. 30. Itálico meu).      

  

Nesse sentido, não deixa de ser significante o fato que as propriedades dos desenhos das 

cabaças pirografadas, como em qualquer outro suporte, estão orientados a produzir imagens para 

serem vistas e experimentadas. Se ao longo do presente trabalho pode ser comprovada a sua 

associação com plantas alteradoras de consciência como o cébil, as características materiais 

destes objetos serviram para orientações específicas geradas em contextos rituais pelas pessoas 

que as fizeram e/ou usaram. Portanto, essas particularidades também geraram efeitos concretos 

sobre as pessoas que interatuaram num contexto de uso determinado. 

A questão do uso de psicoativos ou enteógenos (chamados alucinógenos ou psicotrópicos 

no sentido pejorativo), também foi abordado pela arqueologia cognitiva que aceita a teoria sobre 

os estados alterados de consciência como a base do xamanismo (CLOTTES & LEWIS-

WILLIAMS, 2010, p.15). A maioria destes autores fundamentam sua hipótese a partir de análises 

sobre o sistema nervoso humano, e sua capacidade de gerar estados de consciência alterada e 

alucinações. Essa suposição (ou teoria) neuropsicológica pode ser baseada nas ideias de Gerald 

Oster (1970), citadas por Reichel Dolmatoff (1969), referindo-se aos fosfenos: 

 

Aquellas imágenes subjetivas que aparecen en nuestro campo de visión en la 
obscuridad o la penumbra, independientemente de una luz externa y que, al 
originarese en el ojo y el cerebro, constituyen un fenómeno perceptual que es 
propio de todos los seres humanos (DOLMATOFF, 1969, p. 340).       
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Frente às dúvidas, é possível apreciar os fosfenos mecanicamente fechando os olhos e 

pressionando-os com os dedos, para começar a ver figuras geométricas, cores e várias formas.  

Embora os signos possam parecer homogêneos, o mesmo autor reflete sobre como  

significados e ressignificações são heterogêneas e ambivalentes no nível simbólico, ao mesmo 

tempo, são condicionados pelos contextos históricos dos diferentes grupos humanos. Segundo 

Shanks & Tilley (1987), as representações e motivos iconográficos podem ser um reflexo da 

formação, estruturação e contradição das relações sociais existentes no interior de uma população 

e entre populações. Nesse sentido, é necessário realçar o papel desenvolvido pelas substâncias 

enteógenas, fosfenos e transe xamânico que podem promover e reforçar relações de poder na 

esfera social, principalmente nas “relações entre acervos artísticos e visões obtidas por meio da 

ingestão de alucinógenos” (PENTEADO, 1976, p. 4).  

Barbara Tedlock (2005, p. 69), por exemplo, reivindica a posição das mulheres na religião 

e na medicina antiga, resgatando o desenvolvimento histórico das atividades xamânicas feitas por 

elas e mostrando a “interpretação errônea proposital da evidência”. Para isso, a autora desconstrói 

a obra de Mircea Eliade (Op. cit), argumentando que entre as sérias limitações de seus estudos 

encontra-se o fato de nunca ter encontrado uma xamã e ter assimilado acríticamente diferentes 

publicações. Ela enfatiza como um dos mal-entendidos mais comuns sobre o xamanismo é 

associado ao fortalecimento do “mito do homem como caçador e xamã” (p. 71), pois, esse 

vínculo apóia a crença em que os homens seriam caçadores, e que apenas eles forneceriam 

comida para as mulheres e crianças. Em suma, a grande contribuição dessa antropóloga é 

justamente desmistificar o xamanismo patriarcal, que muitas vezes excluía o papel das mulheres, 

devido aos registros etnológicos serem feitos por homens. Também abordando os estados 

alterados de consciência ou estados xamânicos de consciência junto ao uso ritual de determinadas 

plantas (cogumelos e “san pedro”), enfatiza como atualmente nos povos andinos as mulheres 

colhem ditos vegetais para a cura ou o comércio. 

  Uma das críticas sobre esse tipo de estudos, é que muitos utilizaram o xamanismo como 

o caminho mais previsível e fácil para questões ligadas às relações entre a arte e a religião 

(KLEIN et al, 2002). Porém, considero que é importante tomar as perspectivas xamânicas como 

interpretações originais e válidas para se explicar as representações em seus contextos, já que ao 

analisar o xamanismo e a figura do xamã (masculino ou feminino) como um agente político 
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importante na formação de sociedades complexas, também é possível observar os conhecimentos 

indígenas sobre as propriedades das plantas, que estão sendo esquecidas por conta da dominação 

cultural (DOLMATOFF, 1969). Além disso, seu uso é cada vez mais penalizado pelo Estado e 

controlado pelas grandes indústrias farmacêuticas (FERNÁNDEZ, 2013). Portanto, a crítica e 

ação é importante para se libertar das visões colonialistas e neocolonialistas sobre os rituais 

“mágico-cosmoreligiosos” e uso de plantas sagradas, pois o uso das substâncias raramente 

transcendeu o quadro da industrialização (para as drogas lícitas), medicalização e criminalização. 

  É preciso destacar que o xamanismo pode ser visto como uma ferramenta para interpretar 

a totalidade social a partir do materialismo histórico. Cabe lembrar que esse enfoque não se limita 

ao visível representado pela cultura material, também preocupa-se pelos objetos como aspectos 

sociais, pelas formações sócio-econômicas e seus espaços, que incluem ademais todo o invisível: 

ideologias, simbologias, relações sociais ocultas, etc. (NUÑEZ, 2004). Como complexos 

elaboradores de sentido, em termos de Narby e Huxley (2005), xamãs se apresentam com um 

papel importante na produção econômica, política, sociocultural e estética dentro dos grupos 

sociais. À respeito, Michel Duquesnoy (2007) abordando o xamanismo como uma institução 

social afirma que: “si al nivel simbólico, los chamanes… detentan un poder, este poder sólo 

puede equipararse, averiguarse y mantenerse a través de su repercusión social… Como cualquier 

forma de poder social, genera contentamiento e inconformidad dentro del grupo social” (p. 10).   

Em outras palavras, o xamanismo pode ser analisado pelo materialismo histórico como 

uma instituição social e uma superestrutura ideológica que dialoga e reflete implicitamente os 

modos de produção e os interesses de um grupo social específico num contexto sócio-histórico 

determinado. Tendo isso em vista, na dialética e interrelação com as categorias do materialismo 

histórico, o xamanismo e a figura xamânica conformariam eficazmente seus símbolos, códigos, 

pautas, normas e ideias dentro da realidade social concreta. Assim, independente do papel 

simbólico e social que xamãs cumprem na resolução e explicação entre este e o outro mundo, 

esse fenômeno místico e social se sustenta e mantém sua eficácia na relação da base ou 

infraestrutura (estrutura econômica da sociedade) e superestrutura (instituições e formas de 

consciência social). Consequentemente no mundo andino, em geral, o xamanismo e a sua 

personificação no corpo de xamã funcionaram como elementos para manter uma estrutura social, 

na qual funcionaram como uma ideologia que sustentava relações de poder e distinções sociais, 

evidenciados através do consumo de bens de prestígio, e nesse caso, nas cabaças pirografadas. 
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 No caso chileno, Nuñez (op cit, p. 448) identifica na mudança social provocada pela 

agricultura e pastoreio junto aos novos conhecimentos científicos e técnicos uma das principais 

causas para impedir a participação protagônica das mulheres na produção, porque o poder sócio-

econômico, político e religioso dessa época foi atribuído a um grupo seleto de homens, 

representados principalmente por caciques, xamãs e especialistas na produção agropastoril, que 

aplicaram o poder patriarcal para controlar os camponeses em geral, e as mulheres em particular. 

Dentro dessa perspectiva, García Colín (2010) explica como o incremento na produção de objetos 

e ornamentos reflete um aumento na consciência de identidade e senso de propriedade dos xamãs. 

Assim, a consciência do papel que eles desempenham dentro da totalidade social é representado 

através dos acessórios e outros materiais que objetivizam a consciência (reflexo de seu ser social) 

transformando seu entorno e simbolizando-se a si mesmo e sua visão do mundo. 

 Adicionando o entorno às reflexões anteriores, é interessante compreender a paisagem e 

as relações dialéticas com a totalidade social. Andrés Troncoso (2007, 2008) analisa duas 

preposições para a compreensão relacional da arte rupestre. A primeira aborda a arte rupestre 

como uma arquitetura imaginária baseada na relacionalidade do espaço entre blocos com imagens 

e o ambiente circundante. Essa arquitetura dialética representa em palavras do própio autor: “una 

realidad relacional entre lo que ha sido modificado por el ser humano a partir de su acción social 

y lo que no ha sido transformado... Cada punto con representaciones dentro de un sitio lo 

entendemos como un nodo arquitectónico” (p. 16). O conceito nodo arquitectónico faz referência 

ao microespaço (real ou abstrato) no qual confluem as relações sociais, que podem ser 

encontradas nas superfícies de uma rocha, enquanto nos espaços indermodais a ação social pode 

materializar-se arqueologicamente nos resíduos ou na simples movimentação dos grupos. 

 A segunda perspectiva, aborda os sítios de arte rupestre como materializações de práticas 

sociais espaciais (modos de vida social). O deslocamento e a movimentação dos corpos pelo 

espaço é determinante para a elaboração da arte rupestre, indo de uma área doméstica até um 

ponto particular do macroespaço. Essa prática inicial, forma parte dos processos técnicos de 

aquisição dos instrumentos de trabalho (meios de produção) e a produção de imagens (produto), 

por isso a arte rupestre para o autor constitui uma certa forma de habitar no espaço a partir das 

práticas de inscrição visual. A intensidade dessas práticas sócio-espaciais vai ser refletida na 

diferenciação de distintos lugares que compreendem a geografia de uma comunidade particular, 

as quais ficam materializadas no registro arqueológico. 
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1.4.- Resumo  

 

 Quando comecei a escrever o presente capítulo me perguntava como lidar com a questão 

indígena, a ancestralidade, o xamanismo, cabaças pirografadas e uma abordagem 

arqueosemiótica materialista? Eram conceitos que ainda davam voltas e voltas em minha cabeça, 

por mais que tenha realizado fichamentos prévios dos textos lidos. Além disso, na construção do 

escrito percebia como os fichamentos também me levavam por outros caminhos que não havia 

prestado muita atenção (principalmente no que se refere ao feminismo e à paisagem). Mas, na 

base de meu pensamento, a explicitação, a consciência e a coerência sempre foram minhas 

orientações principais. Nesse sentido, minha posição teórica baseada num modelo de análise 

substantivo como o materialismo histórico e a semiótica mais crítica, serviram para desvendar 

meu fetichismo (entendido como culto exagerado sobre objetos que se supõem representarem 

conexões espirituais) mecânico e, ao mesmo tempo, questionar e compreender as relações sociais 

objetivadas no registro arqueológico. 

  Efetivamente, propor um enfoque teórico-metodológico baseado na arqueosemiótica 

materialista constitui uma ferramenta pertinente para observar a materialidade visual, pois os 

signos (ícone, índice e símbolo) além do contéudo da imagem expresam crenças, valores e, em 

geral, diferentes tipos de sistemas de representação visual, que se encontram dentro de um 

contexto histórico determinado por diferentes ideologias, interesses de grupos, modos e relações 

sociais de produção, experiências de gênero, lutas pelo poder, entre outros fatores. Não posso 

deixar escapar tampouco a ideia de uma arqueologia sem escavação (GNECCO, 2012) como uma 

maneira de questionar o cânone colonial e hegemônico da disciplina, principalmente através do 

desenvolvimento de arqueologias alternativas, tais como a indígena. Apesar dos “poréms” do 

texto, minha identificação com essa abordagem tem relação direta com a grande quantidade de 

coleções que seguem acumuladas nas reservas técnicas e depósitos arqueológicos dos museus 

quase sem serem analisadas. Nesse sentido, talvez seja tempo de deixar descansar em paz nossos 

ancestrais, e estudar os materiais que lamentavelmente já foram usurpados de suas tumbas “em 

nome da ciência”. 
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Capítulo II.- Em busca do berço da cabaça (Lagenaria siceraria) 

 

 Entre os diversos recipientes utilizados pelas comunidades atacameñas durante o Período 

Intermio Tardío (1000 – 1430 d.C), os mais notórios são feitos da casca de Lagenaria siceraria. 

Nessa época, devido ao declínio das condições ambientais (secas severas) houve uma decadência 

da cerâmica, sendo ela subtituída pelas cabaças, que representaram um artefato importante no 

acompanhamentos funerário, sendo muitas vezes o único objeto sepulcral escolhido (COSTA & 

LLAGOSTERA, 1984; TORRES-ROUFF, 2007). Entretanto: Qual é a origem das cabaças? 

como chegou a cabaça até o deserto? É um artefato encontrado em estado natural? Quais foram 

as suas funções? São algumas das perguntas introdutórias para serem abordadas no presente 

capítulo. 

 

2.1.- Descrição da espécie: 

 

 A cabaça de garrafa (Lagenaria Siceraria Molina, Standl. Sinônimo Lagenaria Vulgaris 

Ser.) pertence à família das Curcubitáceas (Cucurbitaceae). O gênero foi descrito primeiramente 

pelo cronista Molina (1782, pp. 140-41), e posteriormente confirmado pelo botânico Paul 

Carpenter Standley (1930, p. 435). Entre as suas características principais destacam-se: a) a 

capacidade de ser uma espécie rasteira e trepadeira, capaz de alcançar até os sete metros de 

comprimento dependendo da área, o clima, a disponibilidade de nutrientes e umidade do solo; b) 

as gavinhas que são originadas nas axilas das folhas e que têm a função de auxiliar a fixação e 

sustentação da planta frente a um crescimento vertical; c) as folhas grandes, simples, cordiformes 

e reniformes, com uma superfície coberta por pêlos macios e densos e com cheiro almiscarado; d) 

as flores que apresentam uma distintiva corola de cor branca que se abrem ao redor do final da 

tarde ou nas primeiras horas da noite e são polinizadas por mariposas-falcão; e) um fruto, que 

uma vez seco pode ser utilizado de diferentes modos devido a sua casca dura e lisa (Figura 4). 

O fruto apresenta características relevantes em termos arqueológicos, principalmente por 

conta de seu casco duro e resistente. De fato, uma vez iniciado o processo de secagem, passando 

de diferentes tons de verde até chegar ao amarelo claro ou marrom escuro, a casca do fruto 

transforma-se num objeto amplamente utilitário. Sua morfologia, na parte interna, apresenta o 

mesocarpo (polpa) e o endocarpo (placenta junto às sementes) e mais externamente o epicarpo ou 
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exocarpo (casca). Em relação às sementes, são encontradas entre 300 até 700 no interior do fruto, 

sua cor varia de marrom claro a escuro, e a sua forma pode ser alongada, achatada, com e sem 

sulco. No tocante ao exocarpo, o tamanho do fruto varia entre 4 – 120 centímetros de 

comprimento e apresenta diversas formas e proporções, tais como formas de garrafas, globulares, 

ovoidais, piriformes, semiesféricas, alongadas, entre outras (Figura 5).  

Dependendo da localização geográfica no continente americano, o fruto é conhecido 

popularmente como cabaceiro, cuia, cuité, porongo, purunga, mate, calabaza vinatera, jícara, 

guaje, bottle gourd, white-flowered gourd, entre outras nomenclaturas. Um dado curioso do nome 

científico deste fruto, Lagenaria siceraria, é que vem do do latím lagenos que significa garrafa, e 

siceraria que significa vaso de beber (HEISER, 1979). Esse significado é similar aos usos das 

palavras mati e puru em quechua, que significam vaso e recipiente de cabaça para beber ou 

comer (GONZALEZ HOGUÍN, 1608). Assim, a origem do nome não só remete à principal 

função do fruto nas diferentes populações que o utilizaram, mas dá conta de sua influência no 

mundo ao longo da história da humanidade, atravessando qualquer tipo de fronteira natural ou 

cultural. 

 

 
Figura 4: Lagenaria sicerara (Mol.) Standl. Fonte: McCormack, Gerald (2007) 
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2.2.- A origem e distribução da L. siceraria 

 

 O porongo é uma das plantas mais antigas utilizadas pelo ser humano, inclusive uma das 

primeiras espécies em ser domesticada, e utilizada de diversas formas, tais como: recipientes, 

colheres, pratos, balsas, instrumentos musicais e religiosos, chocalhos, caixas de rapé, máscaras, 

portadores de coca, assobios, recipientes para o cal moído, bainhas de pênis, entre outros 

(WHITAKER, 1948; CAMP, 1954; WHITAKER E BIRD, 1949; WHITAKER & CARTER, 

1961b; LATHARP, 1977; HEISER, 1979). A nível americano, os registros escritos, desenhos e 

pinturas dos primeiros cronistas, geógrafos e naturalistas comprovaram a sua existência e 

utilidade anterior à chegada de Colombo ao continente (EUGENIO YACOVLEFF & 

FORTUNATO HERRERA, 1935). Por essa profundidade histórica, abaixo realiza-se uma 

revisão bibliográfica a partir de diversos enfoques (histórico, antropológico, arqueológico, 

botânico, entre outros), procurando resolver alguns enigmáticos problemas sobre a origem e 

propagação da cabaça. 

 
Figura 5: Amostra de diferentes formas dos frutos de Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. Fonte: Wolmar 
Trevisol (2013). 
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 Em relação ao berço da cabaça em forma de garrafa, as primeiras teorias giraram em 

conjunto da origem da agricultura, do difusionismo e da variável indepedente ou paralelismo 

cultural entre o hemisfério Ocidental e Oriental. Thomas W. Whitaker (1948) foi um dos 

especialistas no estudo da Curcubitáceas, e muitas de suas investigações tiveram como foco a 

distribução pan-tropical da L. siceraria em tempos pré-colombianos. Baseando-se no extenso 

estudo sistemático de Kabyakova (1929-30), destacou a sua divisão do gênero L. Siceraria em 

duas subespécies: asiática e africana (Quadro 1). No caso da asiática, a separação foi baseada na 

forma do fruto, enquanto para a africana, a forma da semente é usada como base da separação. 

Apesar da regularidade na distribução dessa ramificação, o botânico determinou que isso ao 

menos fornecia provas sobre as variedades de forma desta espécie no Velho Mundo.    

 

Quadro 1: Comparação entre Lagenaria siceraria subespécies asiática e africana (adaptação Kabyakova, 
1930, apud Whitaker, 1948) 

Características Asiática Africana 
Comprimento 3 – 10 metros 10 – 15 metros 
Folhas: 
Forma 
Margem  
Cor 
Venação ou nervação folhar 

 
Cordiforme 
Laciniada 

Verde acinzentado 
Fracamente desenvolvido 

 
Reniforme 

Inteira 
Verde escuro 

Fortemente desenvolvido 
Flores Grandes Pequenas 
Frutos: 
Dimensões 
Cor 
Casca 

 
Grande 

Verde claro a branco 
Grossa 

 
Médio 

Verde escuro 
Fina 

Sementes: 
Sabor 
Forma 
 
Cor 

 
Doce (comestível) 

Aproximademante triangular 
Marrom acinzentado 

 
Amargo (não comestível) 

Aproximadamente retangular 
Marrom escuro 

Período vegetativo 4 – 6 meses 6 – 8 meses 
 

No entanto, explicar a distribução bi-hemisférica da cabaça era muito difícil devido à sua 

distribução generalizada, abundante e bem documentada nas Américas antes do contato e pela 

falta de diferenças suficientes na variabilidade da espécie para saber a sua origem (WHITAKER, 

1948). Um ano mais tarde, investigando e trabalhando com Junius Bird a respeito das sementes 

da cabaça no sítio de Huaca Prieta em Peru, o botânico sugeriu que o porongo pode ser nativo do 

Velho mundo, e que foi introduzido na América do Sul em uma data muito precoce, inclusive 

anterior ao cultivo de milho e à confecção de cerâmica, mas isso não anulava a ideia de que a 
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espécie seja endêmica do Novo Mundo, e que a sua domesticação tenha sido independente 

(WHITAKER & BIRD, 1949). 

 Por sua parte, George F. Carter (1950), antropólogo e geográfo americano partidário do 

difusionismo cultural, começou a discutir um possível contato entre povos agricultores do Velho 

e Novo Mundo por meio das evidências arqueobotânicas das plantas (batata doce, algodão e a 

garrafa de cabaça), questionando a possível transferência destas através dos oceanos, seja pela 

intervenção dos seres humanos ou pelos ventos e correntes marítimas longo de um provável 

escape ou fuga de um contexto indeterminado. Apoiando-se na pesquisa de De Candolle (1884), 

afirmou a origem asiática da cabaça, e inclinou-se por seu possível translado humano através da 

Polinésia até América ao longo do Pacífico entre 3000 – 1000 A.C., em oposição à deriva 

oceânica da cabaça e sua descoberta casual e independente no novo continente por parte do povo 

indígena.  

Essa última alternativa foi descartada pelo professor americano, pois pensava que a L. 

siceraria não possuía as qualidades morfológicas para resistir a salinidade da àgua do mar 

(CARTER, 1950). Em oposição, Margaret A. Towle (1952) destacou que por muitos anos os 

frutos de cabaça não só serviram para alimentar às populações, mas também, devido a suas 

características de impermeabilidade, foram aproveitados como recipientes e, em áreas mais 

próximas ao mar ou rios, usados como flutuadores ou bóias para pescar. Desta forma, Towle 

(1952) questionou Carter (1950) e Kelly (1951) por minimizar a possibilidade da dispersão 

oceânica da cabaça para as costas da América, pois ambos eram partidários de argumentos 

difusionistas culturais.  

Ademais, procurando referências na literatura sobre a transferência de frutos de um local 

para outro por meio de correntes oceânicas, encontrou os exemplos de Ridley (1930) com a 

presença de frutos cucurbitáceos de trópicos americanos transportados até a Noruega pela 

corrente do Golfo, e do naturista e botânico britânico Guppy (1906), quem depois de observar 

pequenas cabaças (C. Cujete) e cabaças de garrafa na praia e no oceano do arquipélago de Fiji, 

experimentou colocar uma delas novamente no mar e provou que ainda tinha a capacidade de 

flutuar mesmo após de dois meses, e que algumas das sementes germinaram quando foram 

plantadas no solo.  

 Seguindo essa possibilidade sugerida por Towle (1952), e suspeitando que a cabaça de 

flores brancas é nativa do Velho Mundo, possivelmente África, Whitaker e Carter (1954) 
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pensaram que a probabilidade mais óbvia para a deriva oceânica entre os continentes fosse 

através do circuito das correntes do Atlântico sul, principalmente com a Corrente Sul Equatorial 

que nasce nas proximidades da costa africana e flui de Este para Oeste, conectando com a costa 

do Brasil (Figura 6). Para isso, os autores submeteram os frutos de L. siceraria a uma experiência 

com água do mar, colocando vinte porongos em dois tubos no molhe La Jolla, Califórnia, com o 

objetivo de observar se as cabaças são capazes de flutuar por longos períodos de tempo no 

oceano, permanecendo com as sementes viáves para seu plantio. 

 

O resultado da experimentação indicou que esses frutos são capazes de flutuar até um 

período aproximado de sete meses (224 dias) ou mais em àguas marinhas, com uma alta 

viabilidade das sementes. Mas “isso não significa que as cabaças em forma de garrafa iriam 

flutuar no oceano aberto por esse período de tempo ou que tenham sido transportados da África 

para a América pela deriva oceanica” (WHITAKER & CARTER, 1954, p. 699). Além disso, 

postularam que existem dificuldades adicionais depois de chegarem à praia, pois os frutos de L. 

siceraria não parecem crescer na areia, portanto, elas teriam que ser encontradas e plantadas pela 

 
Figura 6: Representação visual do circuito da Corrente Sul Equatorial. Fonte: 
https://sites.google.com/site/correntesoceanica/home/correntes-de-superficie-do-atlantico/correntes-do-
atlantico-sul. Acesso 25/09/2017.  
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agência humana, ou quebradas por agências naturais para desse modo expor as sementes ao 

transporte animal ou outro tipo de intervenção (WHITAKER & CARTER, 1954). 

Mediante essa experimentação e das evidências acumuladas sobre a potencialidade e 

viabilidade das cabaças e suas sementes para poder atingir as costas da América do Sul pela 

África tropical pela deriva oceânica, o problema acerca da longa distância na dispersão das 

plantas foi minimizado, mas não esquecido do debate acadêmico. Wendell Holmes Camp (1954), 

apresentou como objeção a esses autores o fato de que o único conceito de dispersão considerado 

foi da África para a América do Sul, sendo que essa planta tem sido cultivada há muito tempo no 

sudeste asiático e em áreas contíguas, por causa de sua excelência como alimento e fonte de 

recipientes de vários tipos. Consequentemente, para esse botânico uma introdução através do 

Pacífico é mais lógica, principalmente pelas evidências observadas em diferentes partes de 

Oceânia. Também acrescenta, baseando-se nos registros antigos da cabaça encontrados no sítio 

de Huaca Prieta no Peru (WHITAKER, 1948; WHITAKER & BIRD, 1949), que outro problema 

seria o transporte desses frutos pela América do Sul e pelos Andes.  

Depois de seis anos da experiência da cabaça na água do mar, Whitaker e Carter (1961a) 

ainda suspeitavam da teoria da introdução da cabaça de flores brancas pela deriva oceânica, ao 

propôr que esses frutos podem ter sido trazidos para as Américas por embarcações precoces em 

viagens acidentais ou propositais. De acordo com esses autores, a introdução natural era indicada 

pelo aparecimento precoce da cabaça na América em estratos geologicamente velhos. Ao 

contrário, a introdução cultural era sugerida quando o ingresso do fruto caísse dentro do espaço-

tempo em que as embarcações humanas fossem capazes de sobreviver a viagens oceânicas 

(WHITAKER & CARTER, 1961a). Os vestigíos encontrados naquela época sugeriram que a 

introdução da cabaça era recente, e que nunca tinha sido coletada até esse momento uma espécie 

verdadeiramente selvagem. Outro motivo para insistir na difusão cultural da propagação de 

ideias, encontra-se relacionada aos paralelos existentes na forma de utilizar as cabaças, tanto para 

flutuadores como para máscaras para caçar patos.  

Embora não exista nenhuma evidência decisiva em torno da origem desta espécie, 

Whitaker e Carter (1961b) afirmaram novamente a probabilidade de ser nativa da África tropical, 

baseando-se principalmente na maior variabilidade das sementes e dos frutos nas coleções desta 

área em comparação com os poucos espécimens encontrados na Ásia, nas coleções de sítios 

arqueológicos, e nos povos vivos das Américas. Além disso, concluíram que se a flutação oferece 
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um método de transporte razoável, não seria mais necessário invocar uma migração transatlântica 

ou transpacífica pelos seres humanos para explicar a distribução bi-hemisférica dessa espécie 

(WHITAKER & CARTER, 1961b; HEISER, 1965).  

Meeuse (1960), citado por Whitaker e Cutler (1965), afirma que exitem registros de 

coleções de Lagenaria siceraria na África do Sul, sugerindo indiretamente que os frutos desta 

espécie seriam originários desta região. Além disso, que sua parente mais próxima L. sphaerica 

(Sond.) Naud. (Sphaerosicyos sphaericus), é uma planta encontrada em estado selvagem nessa 

área, e que a hibridização entre as duas espécies ocorre espontaneamente pruduzindo uma 

primeira geração de sementes férteis. Entretanto, a maioria dos cruzamentos interespecíficos com 

outros membros das Cucurbitaceae na primeira geração foram estéreis e não produziram 

sementes viáveis. Finalmente, esses argumentos convenceram Whitaker (1971) a estabelecer 

firmemente a teoria de que a espécie L. siceraria é endêmica da África tropical. Em suas próprias 

palavras: 

We must conclude that the probable occurrence of indigenous wild plants and the 
presence of closely related species clearly suggest that L. siceraria is endemic to 
tropical Africa. A futher argument favoring this idea is the wide spectrum of 
variation found in fruits and seeds in collections of Lagenaria siceraria from 
tropical Africa (WHITAKER, 1971, p. 323).  

 

Em relação ao contato da cabaça com o Hemisfério Ocidental, o botânico ainda 

deambulava entre a deriva ocêanica e o transporte humano. Mas, indo além das pesquisas 

anteriores, Whitaker (1971) especulou que alguém tenha pego um fruto perdido na praia e 

transportado para sua moradia, sendo posteriormente quebrado ou esmagado por meios naturais, 

e que os restos foram jogados na pilha de lixo da comunidade. Essa especulação sobre um início 

do cultivo como acidental, deve-se à subestimação da agricultura dos povos indígenas 

americanos. Apesar das evidências arqueológicas recuperadas de L. siceraria em estratos datados 

por radiocarbono em 7000-5500 A.C, de acordo com Whitaker (1971) provavelmente não existia 

uma agricultura suficientemente sofisticada no momento em que as primeiras cabaças de garrafa 

foram registradas nas Américas.  

Numa tentativa de rever e reavaliar as hipóteses formuladas para explicar a distribução 

pré-colombiana e mundial da cabaça em forma de garrafa, James Richarson III (1972), com base 

nos novos vestígios arqueológicos de Lagenaria siceraria, afirma que o fruto tem uma 

profundidade histórica de pelo menos de 15000 anos no Novo Mundo e 12000 anos Velho 
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Mundo. Este antropólogo acreditava que a variabilidade da forma de L. siceraria (proposto em 

pesquisas prévias) como um critério para determinar o ponto de origem da planta seria um 

problema, principalmente devido à manipulação humana dos frutos durante o crescimento, pois 

estes eram modelados e restringidos pelas populações para obter diferentes formas, portanto, 

deve-se ser cuidadoso para diferenciar os frutos moldados pelo ser humano e pela natureza.  

Esse autor respeita as teorias difusionistas e as ideias de distribução por flutuação 

transoceânica, mas inclinou-se pela antiga teoria da evolução convergente, que favorece a 

existência de duas espécies independentes em lugares diferentes (RUDOLF PHILIPHI, 1890, 

citado por RICHARSON, 1972). Por conseguinte, também concluiu que a planta da cabaça não é 

um gênero monotípico e que tem uma antiga distribução pantropical, além de ser uma espécie 

independente domesticada no Novo e Velho Mundo. Flannery (1973), mediante uma 

comunicação pessoal da botânica Barbara Pickesgill, concordou do mesmo modo com a 

distribução pantropical da cabaça de garrafa antes da intervenção humana, pois seu registro é 

muito antigo para ter sido transportada da África ou da Ásia (PICKERSGILL, 1972). Mas 

concorda com a capacidade de flutuação e resistência da cabaça à àgua do mar, e que, portanto, 

foi provável que a sua chegada à América do Sul tenha sido por esse meio. 

Donald Lathrap (1977) rompe com as tendências anteriores ao propor que os processos de 

domesticação em geral, foram derivados de um padrão único de experimentação neolítica 

elaborado na África faz 40.000 anos (AROCHA & FRIEDEMANN, 1982). Segundo ele, o fruto 

da L. siceraria foi metaforicamente o ventre ou o útero universal na elaboração de todos os 

sistemas agrícolas mais desenvolvidos, pois junto a outros cultivos tecnologicamente 

significativos, como o algodão e os venenos de peixe, impuseram disciplinas e padrões 

comportamentais sobre as pessoas e as comunidades. Ao concordar como a premissa de que as 

espécies selvagens desse gênero são nativas do continente africano, o autor afirma que: “a sua 

manutenção fora da África requer a intervenção humana para sobreviver” (LATHRAP, 1977, p. 

720).  

 Para o arqueólogo, um pequeno grupo de pessoas trouxe a cabaça em forma de garrafa, e 

também um conjunto de padrões culturais da África para o leste da América do Sul. Apesar de 

deixar aberto o debate em relação ao transporte transatlântico, estabeleceu um modelo capaz de 

explicar os eventos que levaram às cabaças em forma de garrafa do leste do Brasil até Ayacucho 

(Peru), em torno a 11000 A.C., e outros pontos na Mesoamérica por 7000 A.C. Segundo Latharp 
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(1977), o único modelo para resolver os problemas em termos de manutenção e propagação da 

cabaça, é o da colonização externa de comunidades riberinhas através da criação de jardins ou 

quintais de casa, com suas plantas essenciais como uma zona de proteção para o grupo. Nas 

palavras do próprio autor: “as the pattern of house gardens was moved from one area of riverine 

tropical forest to another, it would have been exposed to differing zones of vegetation and thus to 

new potential cultigens to be integrated into the system” (LATHRAP, 1977, P. 738).  

 Charles B. Heiser (1979; 1990) concordou com a ideia da África como o provável centro 

de origem do porongo, mas também admitiu a falta de provas decisivas para a sua completa 

aceitação. Mas diferenciando-se dos postulados de Lathrap (1977), pensou que se os africanos 

visitaram as Américas em tempos tão antigos, eles teriam que carregar cabaças selvagens, e não 

cultivadas. Para o botânico, era mais provável que uma cabaça seguramente selvagem tenha-se 

estabelecido nas Américas depois de flutuar ao longo do oceano e autoreproduzir-se devido à sua 

capacidade de auto-polinização. Outra das diferenças com o antropólogo, referem-se às áreas de 

crescimento das cabaças, pois foi postulado que os frutos de L. siceraria cresciam rapidamente 

em áreas perturbadas, sem esforço humano, visto que não era necessária uma experiência prévia 

em agricultura. Portanto, “originalmente a cabaça em forma de garrafa se espalharia como erva e 

não como uma planta domesticada” (HEISER, C., JR., 1979, p. 116). A sua subsequente 

propação por novos lugares das Américas seria resultado das movimentações das populações 

indígenas e de seu valor como item comercial. 

 A hipótese da África como centro de origem permaneceu nas discussões acadêmicas e 

conduziu cada vez mais novas investigações para procurar as espécies selvagens de L. siceraria 

nesse continente. Charles Jeffrey (1980), assentado nos estudos taxonômicos sobre a família 

Cucurbitaceae, afirmou que a planta do porongo tem uma espécie monóica (designação atribuída 

a plantas que possuem ambos os sexos no mesmo indivíduo, mas em locais diferentes) cultivada 

anualmente, e cinco espécies perenes dióicas (ou seja, apresentam ambos os sexos em indíviduos 

diferentes) nativas de África e Madagascar. Bem como outros autores, o botânico compartilha as 

ideias da propogação para o Novo Mundo pela deriva oceânica ao longo do Atlântico e a sua 

domesticação independente na Ásia, África e América do Sul. Dado que esses congêneres 

(espécies do mesmo gênero) silvestres estão só estabelecidos na África, acreditou-se 

progressivamente nesse continente como casa original da L. siceraria (WHITAKER, 1981; 

LEÓN, 1987; SING, 1990; HEISER, 1990; POCHETTINO & CORTELLA, 1994).  
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Essas suposições foram confirmadas quando Decker-Walters et alt (2001) propuseram 

investigar a diversidade de cultivos e variedades locais de cabaças de garrafa utilizando a técnica 

de RAPD (Random Ampliefied Polymorphic DNA). Como os marcadores de RAPD são muito 

apropriados para a realização de mapas genéticos, forneceram novas e úteis informações sobre a 

biogeografia da antiga cabaça. Entre elas, a análise comparativa das partes vegetativas e 

reprodutivas das plantas indicaram que as variedades L. siceraria da Ásia são distintas das 

espécies africanas e americanas (KABYAKOVA, 1930, apud WHITAKER, 1948; HEISER, 

1979). Portanto, foi sustentando que “o germoplasma do Novo Mundo é em grande parte 

derivado do germoplasma africano” (DECKER-WALTERS et alt, 2001, p. 380).  

Assim, baseando-se nos marcadores de DNA reconheceram a África do Sul como uma 

área onde espécies selvagens de porongos tiveram uma história evolutiva relativamente distinta e 

independente, assim esse continente “continua sendo o principal reservatório genético desta 

espécie” (SINGH, 1990, citado por BISOGNIN, 2002; MORIMOTO; 2005). Andrew 

Christopher (2009), apoiado nos estudos de pólen da cabaça no Quênia feito por Morimoto et alt 

(2004), determinou que a origem africana também pode ser auxiliada pela localização dos 

agentes polinizadores selvagens, pois para movimentar o pólen do porongo da flor masculina 

para a flor femenina são necessários insetos polinizadores, tal como as mariposas-falcão (Agrius 

convolvuli e Hippotion celerio).   

As avaliações genéticas encaminharam novos horizontes para o estudo da L. siceraria, até 

descobrir uma população selvagem e distinta deste gênero em Zimbábue. DECKER-WALTERS 

et alt (2004) repararam que nenhuma das populações supostamente selvagens da cabaça foi 

estudada detalhadamente em termo morfológicos ou genéticos. Para esses botânicos, a descoberta 

e a avaliação genética de populações selvagens desta espécie podem afetar várias hipóteses 

relativas à domesticação e dispersões precoces. Assim, utilizando os marcadores de RAPD, 

concluíram que a coleção de Zimbábue “não representa descendência de um cruzamento recente 

entre L. sphaerica e L. siceraria... parece provável que essa coleção represente uma linhagem 

geneticamente distinta que pode ou não ter hibridização em sua história” (DECKER-WALTERS 

et alt, 2004, p. 506; ELLERT, 2006). Essa ideia questiona a hipótese proposta por Heiser (1979) 

sobre a dispersão de cabaças selvagens da África para o Novo Mundo e Ásia antes da 

domesticação, devido principalmente à configuração genética frágil do espécime selvagem. 
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Ao analisar algumas das características, história e nomenclaturas atribuídas a L. siceraria, 

o botânico austríaco Herwig Teppner (2004) também retomou a divisão de duas subespécies do 

genêro da cabaça, asiática e africana (KABYAKOVA, 1930, apud WHITAKER, 1948; HEISER, 

1979). No entanto, concluiu que elas se espalharam nos trópicos muitos anos antes que os seres 

humanos, e que após estabelecerem-se em vários lugares deram diferentes materiais selvagens 

para a sua futura domesticação no interior das comunidades, descartando assim a hipótese do 

transporte oceânico (RICHARDSON, 1972). Seu posterior aparecimento dependeria do 

intercâmbio entre diferentes culturas, especialmente nos últimos dois séculos por melhores 

possibilidades de transporte e comércio internacional de sementes. Para esse botânico o frequente 

questionamento sobre a origem americana de L. siceraria deve-se ao ponto de vista europeu e a 

sua afinidade com o Oriente Próximo, considerando que “o cultivo de grãos é um pré-requisto 

para o estabelecimento dos seres humanos e a construção de assentamentos” (TEPPNER, H., 

2004, p. 257).  

A origem da cabaça em forma garrafa seguiu como um problema difícil de resolver, pois 

quanto mais perto estava-se do enigma, novas peças do quebra-cabeça surgiam para refutar as 

diferentes interpretações. Deste modo, Erickson et alt (2005) integrando um enfoque genético e 

arqueológico, afirmaram que: “L. siceraria inicialmente chegou às Américas pela Ásia em vez da 

África, e estava sendo cultivada como uma planta domesticada no Novo Mundo tão cedo como 

10.000 A.P” (ERICKSON et alt, 2005, p. 18319; PIPERNO, 2011). O estudo questionou a deriva 

oceânica de cabaças selvagens (HEISER, 1979; JEFFREY, 1980), devido à natureza de 

fragilidade das paredes finas dos frutos, em contraste com as paredes espessas das cabaças 

domesticadas que potencialmente tem as qualidades necesárias para serem transportadas do leste 

da Ásia para as Américas ao longo da corrente do Pacífico Norte.  

Devido à antiga data evidenciada, na opinião dessa equipe multidisciplinar, o vetor 

humano é possível uma vez que grupos paleoíndios transportaram as cabaças junto às sementes 

viáveis e o cão (Canis familiaris) através da costa sul de Beríngia, a pé ou em embarcações 

próximas à costa (ou seja, terra e/ou água), para introduzir a cabaça domesticada ao Novo Mundo 

(ERICKSON et alt, 2005). Os membros do grupo são conscientes que seus argumentos têm em 

contraposição o fato de não existir nenhuma cabaça recuperada em contextos paleoíndios ou de 

qualquer outro contexto do Holoceno na costa ocidental da América do Norte e, que existe um 

grau significativo de separação genética entre subespécies asiáticas e africanas proposto 
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originalmente por Kabyakova (1930 apud Whitaker, 1948), que sugere que a cabaça foi 

domesticada independentemente pelo menos duas vezes. Com essas informeções arqueológicas e 

genéticas juntas, consideraram que: “L. siceraria foi independentemente submetida à 

domesticação primeiro na Ásia, e mais de 4.000 anos depois, na África” (ERICKSON et alt, 

2005, p. 18320). 

Seguindo as evidências no Leste da Ásia, Fuller et alt (2010) relataram as medições feitas 

em coleções de cascas de L. siceraria de alguns sítios arqueológicos do Holoceno Temprano 

Medio na China e no Japão. Os resultados obtidos sugeriram que as cabaças eram domésticas e 

cultivadas pelas populações entre o Holoceno Inicial e Médio, aumentando a possibilidade de 

espécies selvagens de paredes finas nesta área ou podem representar descendentes de cabaças 

africanas selvagens translocadas em épocas anteriores do Pleistoceno. Nas próprias palavras da 

equipe: “the bottle gourd, then, provides evidence for the domestication of a plant, perhaps by 

Preistocene humans... and neither is to be connected with the beginnings of agriculture and 

systematic food production” (FULLER et alt, 2010, p. 263). 

Segundo Kistler et alt (2014) dois fatores sugerem que a teoria do estreito de Bering é 

improvável para explicar a domesticação da cabaça, pois: a) as cabaças em forma de garrafas 

prosperam em ambientes tropicais e subtropicais; b) não existe evidência arqueológica ou 

etnográfica que apoie o uso de cabaças por seres humanos na Sibéria ou no Alasca, pois nas 

regiões árticas, os recipentes tendem a ser feitos de peles de animais. Contrariamente, a partir do 

isolamento de 86.000 pares de bases do genoma de plastidios de uma ampla mostra de garrafas 

arqueológicas e contemporâneas, foi descoberto que as cabaças pré-colombianas estão mais 

relacionadas às cabaças africanas, e não às cabaças asiáticas, como proposto por Erickson et al. 

(2005). Rastreando os ramos da árvore genealógica do porongo, Kistler et al. (2014) propõem 

que um exemplar africano selvagem é a origem das cabaças, identificada com o nome Zimbabwe 

selvagem e que surgiu aproximadamente 250 mil anos atrás. A partir dele, originam-se as outras 

duas linhagens: os espécimes africanos (L. siceraria ssp. Siceraria) e asiáticos (L. siceraria ssp. 

Asiática). A cabaça de Quênia cai na base do grupo siceraria, sugeringo que o Corno de África 

poderia ter sido um importante centro ancestral da diversidade e disperção do gênero de 

Lageneria, e uma região de origem para as cabaças asiáticas, que foram descendentes de uma 

raça doméstica etíope. Desta modo, Africá foi o primeiro lugar onde as cabaças cresciam 
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selvagens, e seu disseminação pelo continente americano pode ter ocorrido possivelmente entre 

103 e 60 mil anos atrás (Figura 7). 

   

 
Figura 7: Árvore geneológica da cabaça L. siceraria (Kistler et al. 2015, modificado por Maehler 2015, p. 

38). 
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Enquanto à dispersão do fruto, novamente foi aceita a ideia da deriva oceânica proposta 

por Whitaker e Carter (1954), mas desta vez utilizando simulações computacionais 

paleoclimáticas do vento e das correntes atlânticas. Embora os resultados mostrassem que 

independentemente da latitude de partida da África, mais de 80% das cabaças chegaram ao Novo 

Mundo pela deriva ocêanica (Kistler et alt, 2015), a equipe prestou pouca atenção às 

características morfológicas das cabaças selvagens, principalmente em relação à variação na 

espessura e na sua resistência à água do mar, mesmo que elas tenham sido reconhecidas 

previamente. Cabe lembrar que os experimentos realizados em 1954 por Whitaker e Carter, 

foram feitos com cabaças domesticadas que apresentam uma maior espessura em sua casca e que 

foram testadas no oceano da Califórnia. 

Ainda que a propagação ocêanica do fruto ainda possa ser posta em dúvida, “Africa is the 

clear source region of the bottle gourds that populated the Americas” (Kistler et alt, 2015, p. 

2938). Além disso, em vez de um único evento de domesticação, a equipe concluiu que esse 

processo provavelmente foi difuso da intervenção humana, ocorrendo em múltiplas épocas em 

paisagens geográfica e culturalmente diversas. Seguindo essas hipóteses, Langlie et alt (2014) 

destacaram que a seleção dos frutos provavelmente foi intencional por parte dos seres humanos, 

de preferência aqueles que eram maiores e com cascas mais resistentes, mostrando as relações 

iniciais entre plantas e pessoas junto às habilidades para modificar seus ambientes e aumentar 

seus recursos desejáveis. 

Em síntese, a partir da segunda metade do século XX, a origem da cabaça em forma de 

garrafa tem gerado acalourados debates no meio científico, principalmente entre as escolas que 

defendem as ideais difusionistas, em comparação com as que apostam pela variável independente 

ou paralelismo cultural entre o Velho e Novo Mundo. Devido aos avanços científicos e estudos 

genéticos de marcadores do DNA, finalmente (até agora) o problema do berço do porongo (L. 

siceraria) foi resolvido colocando a África como o centro de propagação de espécies silvestres e 

domesticadas para o mundo. Enquanto à forma de dispersão do fruto para as Américas, ainda se 

especula entre agências a deriva ocêanica e a intervenção humana, ou o relacionamento de 

ambas.  

Se explicar a difusão dos frutos de Lagenaria siceraria do Velho para o Novo Mundo foi 

complicada, esclarecer os meios pelos quais chegou ao Deserto do Atacama também representa 

um desafio para a presente pesquisa. Até o momento, as hipóteses desenvolvidas por Donald 
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Latharp (1977) acerca da manutenção e dispersão através da colonização externa de comunidades 

riberinhas, parecem interesantes para explicar a sua chegada aos Andes. Também entre outros 

fatores, é possível adicionar: o deslocamento de agrupações altiplânicas do centro-sul andino 

(Argentina, Peru e Bolivia), a utilização do transporte caravanero de lhamas e o intercâmbio de 

sementes para aumentar os recursos da região do Norte Grande do Chile. Além disso, com o 

objetivo de aprofundar mais a temática da difusão da cabaça na área andina, na seguinte parte 

serão analisados alguns textos coloniais, principalmente dos cronistas, linguístas e clérigos, entre 

outros, que registraram e recopilaram a tradição oral, os ritos, festas e, em geral, as práticas das 

comunidades indígenas. 

    

2.3.- Usos e utilidade das cabaças na história andina e atacameña no século XVI  e XVIII 

 

 Durante as caminhadas pelo deserto do Atacama, o historiador e cronista espanhol 

Jerónimo de Vivar (1966 [1558?], p. 9-14) observou que os indígenas costumavam levar água nas 

cabaças protegidas por odres de couro de lobos marinhos, misturando seu conteúdo com farinha 

de milho tostada para produzir um líquido alcoólico muito apreciado pelos nativos. Também, 

percebeu que no Vale do Atacama as cabaças foram usadas como recipentes junto a outras 

vasilhas e cántaros destinados ao serviço de uma bebida fermentada feita de alfarroba moida e 

água chamada aloja, que inclusive foi experimentada e calificada como gostosa pelo próprio 

historiador no deserto.   

De outra perspectiva, o padre José de Acosta (1590), além de descrever como os naturais 

do Peru utilizavam as cabaças como balsas para guardar roupa e atravessar os rios, evidencia um 

possível uso (por associação indereta) desses recipientes com ritos e ceremonias, em que 

“incovan al demonio, y emborrachanse bravamente, y para este oficio particular usan una yerba 

llamada Villca echando el çumo della en la Chicha, o tomandola por otra via” (p. 373. 

Sublinhado meu). Primeiro, porque a cabaça tem sido comumente vinculada com as vasilhas para 

o uso de fermentados, neste caso a chicha (milho fermentado com água). Segundo, reivindica o 

lugar da cabaça como um objeto ligado ao consumo de psicoativos ou plantas sagradas como é a 

villca (Anadenanthera colubrina), para estabelecer o contato com o plano invisível ou espirítual 

(mais para frente voltaremos sobre o tema das plantas sagradas e o mundo espiritual).   
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No livro peruano Dioses y hombres de Huarochirí (1966 [1598?]) do jesuíta Francisco De 

Ávila, a cabaça também apareceu ligada à chicha, mas agora adicionando elementos musicais 

como o tambor e a antara  (flauta de pã). No texto, o autor narra um cénario que reflete o caráter 

festivo e/ou competitivo entre duas huacas (termo polissêmico para designar um ser sagrado 

masculino ou feminino e a sua manifestação material, principalmente ídolos de pedra ou madeira; 

os centros adoratórios onde se prativa seu culto), e que também representa uma estratégia de 

solução de conflitos e coesão social no mundo andino através da música e das bebedeiras.  

A produção e o consumo de chicha são indicadores da importância social que ocupa o 

anfitrião ou forâneo na festa. Essa ideia é reforçada pelas vestimentas que aparecem no texto 

estudado, quando um dos huacas apareceu com penas de diversas cores, peles de pumas e um 

imaginado traje de neve (DE ÁVILA, 1966 [1598?], p. 41). Portanto, uma vantagem deste texto, 

consiste no fato de contextualizar a cabaça em diferentes cultos de huacas (santuários e ídolos 

andinos) como oferenda junto à chicha, grãos de milho, corpos de cuy e lhamas, peles de puma e 

folhas de coca. Depois das festas e oferendas era comum que as populações indígenas trocassem 

milho, feijão e outros alimentos (ARRIAGADA, 1621).      

Em relação ao uso da cabaça como recipente de louça, também foi registrado pelo 

sacerdote jesuíta Diego González Holguín (1608) através do seguinte vocabulário: “calabaço para 

agua: vnupuru/ calabaço: vaso boquiancho y para comer, mati puru/ calabacito para sal o agi: 

vchupuru/ calabaço para plato: mate/ calabaço grande que sirve de plato: ancara” (p. 449). 

Garcilazo de la Vega (1609, p. 208) também identifica os vasos de cabaça com a palavra Mati. 

Da mesma forma, o padre Bernabé Cobo (1980 [1653]) afirmou seu uso para denominar a cabaça 

em língua quechua e Chucña em aymará. Ambos observaram que os frutos de L. siceraria eram 

empregados como balsas para atravessar rios e que no Valle de Chincha, Peru, serviram para 

fazer grandes recipientes pintados, que foram aproveitados como cestos e vasilhas para lavar 

roupa.  

Sobre esse último vale, o frei Reginaldo Lizárraga (1916 [1605], apud Eugenio Yacovleff 

e Fortunato Herrera, 1935, p. 70) escreveu que “los mercaderes tenían licencia de discurrir por 

este reino con sus mercancías, que las principales eran mates para beber, muy pintados y tenidos 

en mucho”. Esse trecho permite a reflexão sobre as forças produtivas, as relações de produção e a 

divisão social e simbólica do trabalho vinculadas aos mates (cabaças). Será que os próprios 

mercadores eram os produtores de mates? Ou foram os encarregados somente da venda e da 
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comercialização? Não há respostas claras, mas a atividade artesanal de decoração precisava de 

um especialista, que o cronista Guaman Poma identifica com “pintores que pintan en paredes, y 

en quero, y en mate, que le llaman cuscoc llimpec” (GUAMÁN POMA, 1980 [1615], p. 134) 

durante o período incaico. 

Por sua parte, o cronista indígena peruano Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui 

Salcamaygua (1879 [1613]) relata como através do noveno governante do estado Inca, 

Pachacútec (1438-1471?) era costume compartilhar os depósitos entre os tahuantinsuyos (as 

quatro divisões do território incaico), para as quais ordenava-se “hazer para el año venidero 

queros grandisimos, orpus, carasso y vamporos que son platon y medianas escudillas” (pp. 292-

293). Esses últimos, conhecidos também como huampurus, foram grandes recipientes feitos de 

cabaça principalmente usados durante as festas. Além disso, é possível pensar que aqueles 

objetos possam ter sido donativos para os curacas ou líderes locais no estabelecimento de 

alianças.      

Não obstante, devido ao processo de Extirpação de Idolatria, é possível que muitas das 

cabaças pirografadas junto a outros objetos de adoração foram queimados no deserto do 

Atacama, do mesmo modo como aconteceu no Peru com os ídolos andinos. Sobre esse tema, o 

padre Arriagada (1621, p. 98) descreve como a comunidade nativa (em especial aquelas pessoas 

vinculadas com o mundo do não-visível) foram forçadas a levar seus instrumentos ritualísticos e 

cerimoniais vinculados às huacas, tais como tambores, vasos ceremoniais (aquillas) e cabaças 

(mates), para serem queimados publicamente numa praça. Em geral, esses últimos recipientes 

sempre aparecem relacionados com a chicha nas oferendas e sacrifícios de animais para as 

huacas durante as festas, assim como aos ministros particulares encarregados de fazer aquele 

fermentado e aos fetiçeros, que logo de “aver hechado sobre la Huaca lo que les parece, bevenla 

demás... y les buelve como loco” (ARRIAGADA, 1621, p. 24). 

Durante o período colonial, entre 1782 e 1785, o bispo Jaime Baltazar Martínez de 

Campañon acompanhado de um grupo de desenhistas registrou alguns costumes no território de 

Truijillo (Perú), entre elas destacam-se algumas aquarelas relacionadas com a elaboração de 

chicha junto às diferentes funcionalidades das cabaças (Figura 8). Na primeira imagem 

denominada “indios cocinando chicha” encontram-se um homem e uma mulher. O primeiro se 

preocupa por manter o fogo para ferver a chicha depositada nos quatros recipientes grandes, 

enquanto a mulher com uma faca vai terminando os acabamentos das cabaças, que mantém 
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diferentes formatos conhecidos no Perú como potos e cojuditos. Na segunda aquerela chamada 

“indias colando chicha y espumándola”, observa-se duas mulheres utilizando um tamis ou tecido 

para peneirar a bebida e eliminar grumos, com dois recipientes de cabaças. Finalmente, na parte 

inferior da imagem aparece outra mulher usando um cabo com uma cabaça presa ao extremo, 

instrumento para espumar a chicha utilizado até hoje na produção de bebidas fermentadas no 

Perú (BECERRA, 2012). A sua presença também pode ser observada no grupo dos Arikém, 

falantes Tupi de Rondônia no começo do século XX (Figura 9). Assim, na elaboração de bebidas 

fermentadas o papel das mulheres foi fundamental, pois pela oralidade e materialidade (inclusive 

visual) foi possível trasmitir as técnicas de preparação até a atualidade.       

 

 

   

 
Figura 8: Elaboração de chicha. Tomado de Macera, Jímenez Borja e Franke (1994, pp. 146 – 147). 
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Finalmente, por meio dos textos do século XVI e XVIII foi possível refletir sobre a 

difusão e possíveis modos pelos quais os frutos de Lagenaria siceraria chegaram ao Deserto do 

Atacama. Em termos etnolinguísticos, provavelmente as cabaças do Deserto do Atacama 

compartilham uma origem peruana, pois a palavra Puru (recipiente de cabaça) em quechua é 

muito parecida com Ppiru (VAISSE et al, 1896, p. 29) que significa porongo na língua Kunza (o  

P duplo pronuncia-se apertando os lábios e emitindo brusca e explosivamente o som da letra P). 

Outro fator da dispersão foi o comércio entre a costa norte do Peru até a zona de San Pedro de 

Atacama entre 1.100 - 1.350 d.C.. Max Uhle (1922) baseou-se numa interpretação difusionista 

das decorações, tais como: losangos simples e concêntricos, linhas em zigue zague, linhas 

escalonadas, linhas serradas, espirais duplos, entre outros; Uhle chegou a definir esse período 

como Chincha-Atacameño. Evidentemente, os tráficos caravaneiros de lhamas, o provável 

intercâmbio de sementes e as festas com chicha, aumentaram os recursos e recipientes da região 

do Norte Grande do Chile.  

 
Figura 9: A legenda da imagem diz que: “Às visitas, os Ariquême oferecem o seu “totó” bebida fermentada 
queal a nossa cerveja. Á esquerda, o Dr. Caio Spínola, encarregado do Pósto Rodolfo Miranda, é um dos 
homenageados. Êles bebem êsse totó em uma cuia prêsa a um longo cabo” (MAGALHÃES, A., 1916, Foto 
262).    
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2.4.- A presença da cabaça nos estudos arqueológicos da área Circumpuneña  

 

Os primeiros registros de cabaças decoradas na área circumpuneña correspondem ao 

estudo na área Calchaqui de Ambrosetti (1899). Durante a suas explorações em Hualfin, 

encontrou numa tumba seis corpos, acompanhados entre outras cosas, por: 

 

“un mate curiosamente grabado à fuego, representando la serie de once 
personajes… El que grabó los mates hizo esa diferencia tan marcada entre el 
adorno de la cabeza… siendo tan prolijo en todos los detalles… con el deseo de 
representar algo de importancia, ya sea junta de jefes, ya una ceremonia religiosa 
ó guerrera, en donde cada uno de los personajes allí retratados, se había adornado 
con sus mejores galas” (AMBROSETTI, 1899, p. 117).     

  

 O etnógrafo centra sua atenção principalmente na técnica do gravado, ou seja, o 

pirografado, e no cocar indígena, o avaliando como um emblema de poder masculino. Igual 

preocupação é mostrada pela roupagem dos personagens, que segundo o autor representariam 

formas de escudos utilizados pelos guerreiros, enquanto seus desenhos poderiam ser “totems de 

tribus ó distintivos personales de cada jefe” (AMBROSETTI, 1899, p. 117) (Figura 10).  

 Mas será que nas figuras só são representados homens? Acaso as diferenças no cocar e a 

repetição dos motivos em pares não falaria sobre diferentes casais reunidos no rito ou ceremônia 

enunciado por Ambrosetti? São perguntas que serão analisadas e esclarecidas no quarto capítulo 

da dissertação, portanto, até o momento só cabe concordar com a proposta do autor quando 

afirma que “las ollas, jarros, yuros y vasijas de mil formas con pinturas ó dibujos con ó sin 

adornos de animales, nos llevan alrededor de los fogones, en su vida íntima, nos hacen asistir a 

sus comidas, a banquetes, a sus fiestas” (AMBROSETTI, 1899, p. 9). Momentos nos quais a 

chicha ou aloja fermentada tinha lugar central nas libações aos mortos e à terra, entre o fogo e os 

olhares dos participantes da festa.    
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Na cidade prehistórica de La Paya (Vale Calchaquí, Provincia de Salta), Ambrosetti 

(1907) novamente encontra-se com a frequente presença de “mates” (Lagenaria Siceraria) nas 

sepulturas e os vincula às mulheres e uso doméstico como “recipientes para guardar semillas y 

otras menudencias” (p. 522). Além do caráter essencialista e androcêntrico de vinculação da 

mulher ao ambiente doméstico, o autor não se pergunta que espécies de sementes estavam 

contidas nas cabaças, e nem se aprofunda em maiores explicações. Posteriormente, o autor 

destaca a preocupação pela ornamentação simbólica dos objetos através do fogo, com desenhos 

simples ou complexos, que não acredita “que deban haber sido de uso común” (AMBROSETTI, 

1907, p. 525). Por outro lado, acerca das substâncias achadas nas sepulturas, se destacam as 

plantas de tingimento, ocres vermelhos e brancos e sementes de alfarroba (Prosopis), que como 

foi observado na parte anterior, serviram para a fabricação de bebidas fermentadas de alfarroba 

produzidas pelos indígenas, e documentadas pelos espanhóis como uma das primeiras coisas que 

notaram no Atacama. 

 Em outro estudo relacionado à temática, o antropólogo Eric Boman (1908) recupera 

muitas cabaças serradas ao meio para servir de cuencos (tigelas), com decorações geométricas 

pirografadas complexas pelos: “los puntos incandescentes utilizados para el grabado” (p. 375) e 

 
Figura 10: Personagens pirografados com adornos de penas. Tomado de Ambrosetti (1899). 
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numa oportunidade pintadas de vermelho, cor que estava associada às mulheres e à fecundidade, 

já que essa cor também foi utilizada para a decoração cerâmica e corporal (AMBROSETTI, 

1907; DOLMATOFF, 1969). Baseando-se numa análise das decorações pirografadas em sítios 

arqueológicos do  Noroeste Argentino e do deserto de Atacama, principalmente na cidade de 

Calama, encontram-se desenhos compartilhados como o “S” estendido e modificado no caso das 

aves ou suris gravados embaixo das bordas das cabaças, que aparecem estilizadas com a cabeça e 

o pescoço nos desenhos argentinos.  

Seguindo a mesma linha dos fermentados, Boman (1908) também identifica a presença de 

vagens de alfarroba e grãos de milho no interior das cabaças, inclusive diz que: “en otro 

espécimen, todavía vemos el contenido de las semillas de Prosopis, formando una masa sólida 

que se adhiere a la calabaza” (p. 747). Situação que observei em várias oportunidades quando 

analisava as cabaças com e sem pirografado do MCHAP e CCTC, nas quais ainda era possível 

perceber essa pasta, talvez de alfarroba ou milho, no endocarpo do fruto. Quem sabe futuramente 

seja viável executar uma pesquisa sobre a frequência e diferença na presença dessa massa entre as 

cabaças com e sem pirografado, com o objetivo de estabelecer padrões de uso.    

Por outra parte, o antropólogo toma emprestados alguns exemplos de Lozano (1733), 

enriquecendo a discussão das substâncias alucinógenas ao problematizar o uso das tábuas e tubos 

de madeira, antes tidas como somente oferendas aos deuses. Segundo este autor, as tábuas 

serviam a propósitos ritualísticos:  

 

Os índios de Cordoba (Rep. Argentina), apreciavam o pó... do Cebil 
(Anadenanthera colubrina)… Os feticeiros das luzes (Tonocotés) do Grande-
Chaco absorvem aquele pó através do nariz por meio de um tubo. O pó 
produzido de Cebil e seu êxtase era necessário para danças e outras cerimônias... 
Eu só queria mostrar que estes comprimidos podem ter sido utilizados para 
tornar pó qualquer substância preciosa. O fundo das tábuas [tabletas] 
efetivamente transporta os vestígios de tal utilização (BOMAN, 1908, p. 653. 
Tradução do original). 

 

Sendo assim, os registros arqueológicos e etnográficos sobre o uso de plantas psicoativas 

estão presentes na história das sociedades, e cada vez mais aparecem como problemáticas 

possíveis de serem estudadas. Na Argentina e norte do Chile, o pó de cebil surge como substância 

consumida em diversos sítios, do mesmo modo que as sementes de alfarroba. Ambas possuem 

descrições que indicam que eram armazenadas no interior de cabaças (LE PAIGE, 1977; PERÉZ 

& GORDILLO,1993; TORRES, 2006).  
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Max Uhle (1913) fala sobre como as comunidades atacameñas: “usaban numerosas 

calabazas, bien adornadas a fuego, cuyo material se importaba de la Argentina” (p. 109). Essa 

última colocação tem sido questionada em algumas oportunidades por outras pesquisas que serão 

revisadas posteriormente, entretanto, o reconhecimento do pirografado como técnica decorativa 

levanta algumas questões: Será que uma cabaça pode ter sido importada sem pirografado e 

utilizada por muito tempo, para depois ser pirografada? Acaso haverá uma relação com o 

consumo de fermentados ou substâncias psicoativas? São questões que serão respondidas ao 

longo da análise das cabaças armazenadas nos museus, mas sabe-se que as comunidades do 

deserto do Atacama “parecen haber tenido un vicio arraigado y profundo del uso de narcóticos. 

Numerosos son los objetos en la colección que parecen haber sido destinados para ejecutarlos… 

muchos de ellos tienen figuras… que nos dan una idea de sus nociones religiosas” (UHLE, 1913, 

p. 110). 

Em outra oportunidade, Max Uhle (1922), problematizando a relação entre a civilização 

Chincha (indígenas da Costa Sul del Peru) e comunidades atacameñas, chega à conclusão que 

entre os grupos há uma influência mútua de práticas na deformação dos crânios, comércio e uso 

de petróglifos, e elementos decorativos nas cabaças. O uso de volutas, triângulos dentados, 

losangos, serpentes e outros motivos gravados nas cabaças de Calama, “se explican ahora por la 

extensión y los efectos en regiones lejanas de la civilización chincha-atacameña de la Costa del 

Sur del Perú, de Arica y Tacna” (UHLE, 1922, p. 91). Neste sentido, a influência do Peru 

possivelmente veio através do tráfico comercial de longas distâncias efetuado pelas caravanas de 

lhamas. 

 A maioria destas hipóteses são apoiadas por Oyarzun (1929), que em seu texto Las 

calabazas pirograbadas de Calama começa por perguntar-se acerca da origem das cabaças, 

apoiando-se em estudos botânicos, chega à conclusão de que elas: 

 

(…) si no se cultivaban en toda la América…se conocían muchos siglos antes de 
la llegada de los conquistadores en el Norte de Chile, a lo menos, y los antiguos 
habitantes de Atacama se servían de ellas, adornándolas con hermosos grabados, 
para los usos de la vida ordinaria y como vasos de ofrendas para sus muertos 
(OYARZUN, 1929, p. 89). 
 (…) la adornaran con los atributos ornamentales de su cultura, por medio de 
piro-grabado que ejecutaban con punzones finos de cobre (OYARZUN, 1929, 
p.103).  
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 Desta maneira, observa-se uma divisão nos usos das cabaças, nos modos de vida no 

interior do deserto, entre a vida cotidiana (doméstica?) e as oferendas mortuárias. Na prática, é 

possível que esse fracionamento representasse uma dialética entre as relações sociais 

estabelecidas junto a sua objetivação nas cabaças. Considerando-se que: “as relações que se 

estabelecem entre as pessoas durante o processo de sua atividade conjunta, prática e espiritual, 

divide-se em materiais e ideológicas” (ROSENTAL & IUDIN, 1965, p. 399); provavelmente as 

cabaças sem pirografado corresponde mais às relações econômicas de produção e distribução, 

enquanto as com pirografado seriam o reflexo das superestruturas ou sistemas de ideias 

condicionados pela prática do ser social e as cerimônias institucionalizadas.      

A interpretação de Oyarzun (1929) também dá margem à identificação das técnicas 

decorativas como o pirogravado por meio do uso de metais, os que já eram trabalhados pelas 

comunidades do Deserto do Atacama. Esse autor também conseguiu inspirar outras pesquisas 

sobre: as técnicas de trabalho relacionadas aos tipos cortes (horizontal ou vertical) das cabaças de 

acordo à sua finalidade, as técnicas decorativas principalmente através de instrumentos em 

contato com o fogo, e técnicas de reparação. Entre eles, o arqueólogo chileno Ricardo Latcham 

(1938) que apresenta vários pontos interessantes para o questionamento sobre a análise das 

cabaças. Primeiro, afirma que o fruto da Lagenaria siceraria foi conhecido e cultivado pelos 

atacameños, sendo assim, a importação do fruto pela Argentina não foi necessária. Segundo, que 

o tema sobre o sistema usado para pirografar as cabaças não tem sido eficientemente estudado 

(LATCHAM, 1938).  

Parando neste último ponto, o arqueólogo chileno descobre que os desenhos eram 

totalmente pirografados sem incisões, e que os contornos de cada figura foram primeiramente 

traçados por uma série de pontinhos queimados que se distanciam entre um a dois milímetros uns 

dos outros. Esse procedimento era seguido pela união dos pontinhos através de linhas curtas 

gravadas com a ponta ardente, seja de metal ou de madeira, sem a aplicação de cinzas, pinturas 

ou outros corantes. Em outras cabaças os desenhos só foram feitos com linhas curtas de poucos 

milímetros umas das outras, porém nem sempre unidas. Além disso, baseando-se nos 

Chiriguanos, o autor sugere indiretamente, que apesar do fato da cerâmica se caracterizar como 

uma atividade essencialmente feminina, o pirografado foi um recurso masculino (LATCHAM, 

1938, p. 173-174).  
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Seguindo essa linha, principalmente em relação aos ritos e à espiritualidade vinculados 

muitas vezes com a medicina, Oreste Plath (1957) mostra que o fogo e a fermentação de bebidas, 

sendo vinho ou chicha, geralmente era praticada por “un brujo conocido, mientras pronuncia 

palabras y hace signos cabalísticos” (p. 159-160), com o objetivo de sarar ou desinfetar o 

recipiente dos germes e bactérias. Inclusive, podem ter servido para a defumação de certas ervas 

ou para “calentar y cocer alimentos por medio de la inmersión de piedras calientes, ya que 

presentan en su interior rastros de quemaduras” (DAUELSBERG, 1974, p. 28). Segundo esse 

último arqueólogo, Percy Dauelsberg (1972, pp. 163-165), as cabaças se utilizavan para guardar 

substâncias gordurosas que tinham relação com as pinturas corporais e faciais, muitas delas com 

uma decoração geomêtrica e inter-loking ou entrelaçadas com uma distribução pan-adina. 

 De outra forma, María E. Grebe (1974) aborda temáticas referentes à música pré-

colombiana, resgatando “trompetes” e chocalhos feitos de cabaças que têm incisões pirografadas. 

As primeiras têm sido geralmente relacionadas com a emissão de sinais militares e religiosos, 

enquanto as segundas têm mostrado conotações simbólicas e mágico-religiosas. Nesse sentido: 

 
La sonaja de calabaza y sus sustitutos son instrumentos de antiquísimo ancestro 
y amplia dispersión en América… Suele embellecerse con plumas, ornamento 
de carácter y significado mágico; o bien con incisiones pirograbadas en las 
paredes de la calabaza. En su interior llevan diversos objetos pequeños con el fin 
de producir sonido por entrechoque: trozos de hierro, vidrio, semillas y 
piedrecillas… Su sonido agudo y excitante estimula el trance y acompaña las 
ceremonias curativas. En un nivel general, es propia del ceremonial indígena 
arcaico de contexto sagrado (GREBE, 1974, p. 18). 

 

Portanto, a cabaça transformada num instrumento musical como o chocalho, oferece uma 

interpretação vinculada com as cerimônias xamânicas e atividades de cura através da ampliação 

dos sentidos entre ritmos e danças (Figura 11).  
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Interessados em realizar um estudo comparativo, entre os motivos decorativos das cabaças 

do Río Doncellas (Argentina) com os frutos pirografados do Norte do Chile, Oyarzún (1929) e 

Durán (1976), Alfaro e Gentile (1978), além de observarem as diferentes funcionalidades da 

Lagenaria, como por exemplo: vasilha para fermentados, recurso comercial, oferenda funerária, 

instrumento musical e cerimonial; inferem que os serviçõs prestados pelo “mate parecen haber 

estado relacionado sólo a determinados grupos sociales... para uso de la corte y obsequio a los 

caciques aliados, relegando de esta forma el uso de los mates a los runa o gente del pueblo” 

(ALFARO & GENTILE, 1978, p. 9-10). Portanto, foram objetos de diferenciação nas relações 

sociais e nos modos de vida no Noroeste Argentino e nas comunidades do deserto do Atacama 

(ANDERSON, 2009; LIZÁRRAGA, 2010).   

Tal importância se manifesta nas reparações, pois “las rajaduras eran cosidas con cordel 

encerado asegurando el emparche con cera” (FERNÁNDEZ, A. 1980, p. 11). Costa e Llagostera 

(1984) também explicaram que as cabaças com e sem decoração foram remendadas perfurando 

dois orifícios em ambos os lados da fragmentação e que logo foram unidas por fibras. Para esses 

autores, isso significava que “la calabaza no era fácil de obtener en San Pedro de Atacama, y 

probablemente la traían de lugares lejanos” (COSTA & LLAGOSTERA, 1984, p. 45), 

 
Figura 11: Chocalho feito de cabaça (nº 2237). Corporación de Cultura y Turismo de Calama. 
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contradizendo assim as ideias levantadas por Latcham (1938, pp. 202-203) que assegurava o 

cultivo das cabaças no curso superior do rio Loa.  

 Por outro lado, a sua valorização vinculada ao consumo de fermentados e práticas 

ritualísticas para a proteção, saúde e abundância, também pode ser observada na associação 

frequente entre as cabaças com os elementos do complexo cébil (psicoativo), como símbolos do 

poder mágico-cerimonial ou “status” social. Assim, María Isabel Hernández (1983) baseando-se 

numa descrição dos motivos pirografados manifesta a possibilidade de intercâmbio simbólico 

através de representações, com ideia de que: “algunas unidades morfológicas representadas en las 

calabazas podrían ser equiparables a fosfenos o imágenes alucinatorias” (p. 139). Até o momento, 

essa hipótese tem sido verificada pela bibliografia histórica e etnográfica apresentada, que tem 

determinado a Anadenanthera sp. Colubrina como substância alucinógena encontrada dentro das 

cabaças, bem como misturada com bebidas fermentadas. Por isto, ao longo do texto serão 

abordados os tipos de efeitos da substância mencionada, assim como a relação entre as visões e 

os desenhos pirografados, que podem ser tanto resultado dessas viagens xamânicas, como 

elementos de incentivo na criação de novos motivos.   

 De outro ponto de vista, Berenguer (1985, 1995, 1999, 2009) e Nielsen (1997; 2007) 

vêem as cabaças como expressão de arte móvel vinculada estritamente com a arte rupestre dos 

caravaneiros ou ceremonialismo llamero, afirmando que essa arte é típica do período Intermedio 

Tardio na área Circumpuneña. Ambos autores seguem a mesma perspectiva que Ambrosetti 

(1899), ao vincular as figuras antropomorfas com escutiformes (que tem a forma de escudo), que 

representariam as tensões sociais ou o potencial bélico da região, observadas em Pukarás, elmos, 

machados e facas (objetos de poder). Porém, Rogger Ravines (1991), analisando os mates 

ornamentados do Peru observa que “los elementos de diseño son generalmente geométricos y 

ocasionalmente figurativos. Sin embargo, en ambos casos repiten patrones textiles” (p. 33). 

Consequentemente, os estilos decorativos também se encontram associados aos tecidos da época, 

tais como: inkuña (pano cerimonial), chuspas (sacola de lã para guardar e transportar folhas de 

coca e artefatos) e túnicas, que em muitas oportunidades foram achadas junto às cabaças. Em 

palavras de Nielsen (1997) “la mesa del llamero reúne en el ritual y su parafernalia, los productos 

de diversas ecozonas andinas que el viaje de caravanas reúne en la esfera económica” (p. 335).       

 Para Henning Bishof (1999) a decoração com personagens simbólicos provalvemente 

tinha relação com a mitologia, e isso indicaria algum uso ritual das cabaças que guardavam e 
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forneciam substâncias para as atividades mágico-cosmológicas. No entanto, o ponto importante 

desse autor foi a conexão das vasilhas de mate com uma mulher apresentada como “antecesora de 

aquellas curanderas conocedoras de plantas medicinales” (DONNAN 1978, p. 127, citado por 

BISHOF, 1999, p. 95). Quebrando assim com as anteriores interpretações de caráter 

androcêntrico, que deixavam as mulheres de fora dos contextos rituais e cerimoniais. Além disso, 

Bishof (1999) adverte que os recipientes não só servem para beber líquidos, bem como para 

derramá-los (Challar) como tributo à terra. Assim, as interpretações não devem ser estritamente 

relacionadas ao consumo de substâncias para alterar a consciência. 

 Seguindo essa reivindicação das mulheres nos ritos e cerimônias, bem como a sua 

representação nas cabaças pirografadas, Margarita Gentile (2013) evidencia que um dos 

personagens mostrados no início desse capítulo (Figura 10, p. 52) efetivamente pode ser a 

imagem da mulher frente a um grupo indígena, principalmente num contexto fronteiriço 

conflitivo no qual o papel das mulheres era essencial para o diálogo entre comunidades. Nesses 

contextos de fronteira, particularmente durante a expansão incaica, as cabaças também 

funcionaram na mediação de conflitos e no estabelecimento de limites dos territórios pré-

hispânicos, através das Capacochas (cerimônias de oferenda ao Sol), nas quais uma comitiva 

sacrificava lhamas e logo enchiam de sangue as cabaças para derramá-las nas Huacas. Nas 

palavras da própria autora: “dos mates con dibujos de la comitiva... podrían indicar que en ese 

punto geográfico se intentó frenar el avance de una frontera, y que esa parte de la comitiva más 

los mates se transformaron en el nuevo hito fronterizo” (GENTILE, 2013, p. 109). 

Por outra parte, analisando os simbolismos presentes nas cabaças do Noroeste Argentino, 

principalmente por meio da figura humana junto a representantes do mundo animal (sapos, aves e 

serpentes), constituíram para Tarragó (2000) uma mensagem ou narrativa tão cristalizada, que: 

“eran usados por parte de grupos sociales como vehículo de expresión y reproducción de 

contenidos ideológicos y como forma de apropiación de la cosmovisión institucionalizada” (p. 

285-286). Deste modo, as cabaças e seus símbolos foram ligados ao desenvolvimento de grupos 

como bens de prestígio que movimentavam um repertório de certos signos ao interior da esfera 

político-social das comunidades, cuja significação e interação também atingia o norte do Chile, 

Argentina e Sul de Bolivia (ASCHERO, 2000; CASTRO, 2001; URIBE, 2004; CASES, 2004; 

ÁVILA & PUENTE, 2008; TRONCOSO, 2011; PODESTÁ, 2013). 
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 Aplicando um enfoque experimental, Mulvany e Vasvari (2009) analisam diferentes 

artefatos para o pirografado da superfície da cabaça, tais como: espinho de cacto, galhos de 

madeira, ossos de vaca, pontas de lascas e agulhas de metal, chegando à conclusão de que as 

pontas de origem mais natural produzem um gravado menos certeiro que aqueles elaborados com 

metal. Por seu lado, “la ejecución de los diseños pirograbados debía realizarse a través de una 

planificación muy cuidadosa, ya que una vez incidida y quemada la superficie, ésta no podía 

volver a ser modificada” (MULVANY & VASVARI, 2009, p. 402). Por esses motivos, os 

autores sugerem que a decoração de cabaças tiveram que ser realizadas por pessoas 

especializadas com qualidades de precisão no traço e boa visão para produção de desenhos.  

 

 Atualmente, o Perú continua 

produzindo mates pirografados e burilados 

artesanalmente em regiões como Huancayo, 

Lambayeque e Alto Mantaro, que buscam 

manter sua própria identidade através da 

decoração das cabaças. O processo de 

produção do mate em Alto Mantaro, por 

exemplo, começa como a seleção do fruto e 

limpeza do recipiente, para seguir com a 

aplicação de um buril para realizar incisões e 

desenhos no recipiente. O queimado ou 

pirografado tradicionalmente se refere à 

exposição do mate a uma fonte de calor 

produzida por uma vara de madeira de 

quinual (Polylepsis sp.), mas hoje tem sido 

trocada por gravadores elétricos que tem 

uma maior produção artesanal. Outra técnica 

aplicada é o fundo negro, que ocorre com a 

unção de óleo ou gordura na cabaça, para 

posteriormente passar o fruto pelas cinzas 

com o objetivo de escurecer as incisões e 

 
Figura 12: Artesã Paulina Velásquez utilizando uma 
vara de quinual no pirografado. Imagem de Becerra 
(2012, p. 50).  
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sulcos feitos no recipiente. Também na atualidade aplicam-se o verniz, tinturas e outras técnicas 

para embelezar o fruto de Lagenaria (BECERRA, 2012). Entre as imagens sobre atividades de 

pirografado em cabaças mostradas por Álvaro Becerra (op. cit., p. 50) destaca-se a fotografia da 

artesã Paulina Velásquez, que com muita paciência queima a superfície de um pequeno mate que 

mostra desenhos geométricos e figuras de atividade caravaneira (Figura. 12).                   

 Finalmente, no último trabalho sobre cabaças pirografadas no Chile, Paola Leiva (2014) 

analisou as cabaças decoradas do extremo norte do Chile através da corrente estruturalista dos 

sistemas de representações visuais. Para a arqueóloga, esses objetos são concebidos como 

suportes transmissores de imaginários e identidade da Cultura Arica, que por meio das 

regularidades nas estruturas iconográficas evidenciaram um padrão cognitivo e consensual 

socialmente pelas populações dos vales ocidentais dessa região. Entre outras conclusões também 

destacam-se as ideias sobre a relação entre a estrututra iconográfica e a morfologia do suporte, 

principalmente devido à disponibilidade visual brindada por ele (LEIVA, p. 104). Mas sua 

pesquisa não consegue atingir a funcionalidade social, ritual e/ou utilitária das cabaças, como 

tampouco explorar a correlação com outros objetos ou suportes visuais.   

Portanto, a presente pesquisa consiste em resgatar as cabaças das coleções do museus, 

através de um enfoque diferente chamado arqueosemiótica materialista. A utilização desse termo 

tem com finalidade diminuir (não eliminar) a ambiguidade e os problemas das interpretações e, 

ao mesmo tempo, criar horizontes pouco trabalhados na arqueologia (em geral) e nas cabaças 

pirografadas (em particular), refletindo sobre as diferentes funções e seu relacionamento com a 

forma e decoração, vinculados às formas de produção, modos de vida, relações sociais, entre 

outros pontos. Assim, é preciso “leer entre líneas, percatándose de los detalles significativos, por 

pequeños que sean – y también de las ausencias -, utilizándolos como pistas para obtener 

información que los creadores de las imágenes no sabían que sabían” (BURKE, 2005, p. 240). 
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Capítulo III.- Metodologia de análise e apresentação dos dados. 

 

Introdução: 

 

O corpo de dados desta pesquisa é formado pelas cabaças armazenadas nos acervos da 

Corporación de Cultura y Turismo de Calama (CCTC) e do Museo Chileno de Arte 

Precolombino (MCHAP). Ainda que não exista uma determinação botânica específica para todos 

os exemplares deste estudo, as evidências arqueológicas e estudos anteriores referem-se à especie 

Lagenaria Siceraria (OYARZUN, 1929; LATCHAM, 1938, DURÁN, 1976; ALFARO E 

GENTILE, 1978; HERNÁNDEZ, M. 1983; LEIVA, 2015). Também é importante destacar que 

muitas das cabaças tem sido doadas aos museus por colecionadores privados. Portanto, não foram 

coletadas em escavações sistemáticas e, geralmente, são peças carentes de contextos 

arqueológicos específicos. 

Metodologicamente falando, inicialmente se adotou um conjunto de critérios 

desenvolvidos por Bate (1998) no capítulo sobre Estructura General del Proceso de 

Investigación: Los problemas metodológicos, incluindo algumas modificações para tornar o 

estudo das cabaças ainda mais rigoroso. Devido a que: “el método de investigación consiste 

precisamente en la planificación lógica general de los procedimientos prácticos y actividades 

inferenciales, lo cual implica un movimiento desde la teoría de la realidad hacia los datos” 

(BATE, 1998, p. 141), uma das primeiras tarefas realizadas foi procurar, registrar e reunir toda a 

informação pertinente sobre as cabaças pirografadas, processo chamado por Bate de processo 

acopio de información (coleta de informação) (BATE, 1998). Seguido pelo ordenamento da 

mesma através da confecção de uma ficha manual padronizada da totalidade de cabaças 

pirografadas e sem pirografado existentes nos acervos museológicos, que incluiu os seguintes 

campos de registro: procedência, localização física, nº da peça, tipo de peça com o sem 

pirografado, área geográfica, setor ou sítio, dimensões, tipo de corte da cabaça, presença de 

reparações e fotográfias. Informações das propriedades e características das cabaças que 

posteriormente foram organizadas em uma folha de cálculo em Excel 2003 (Apêndice 1), com o 

objetivo de ter uma documentação básica para fornecer dados quantitativos precisos para a 

presente dissertação. 
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Sobre a técnica de manufatura do recipiente, observou-se que o tipo de corte (vertical ou 

horizontal) determinaria diferentes tipos de morfologias (OYARZÚN, 1929; DURÁN, 1976, 

ALFARO & GENTILE, 1978; LEIVA, 2015). Além disso, apesar de não ter pensado a priori que 

a construção de tipologias da forma partia da relação entre a altura e o diâmetro (ou raio) da boca, 

se conseguiu estabelecer alguns grupos morfológicos iniciais: semiesféricas, semiésfericas com 

asa, globulares, piriformes, com forma de garrafa, semi-planas, entre outras. Por outra parte, a 

posteriori, foram consideradas a abertura da boca dos recipientes (seja abertas ou constritas) de 

cabaças como informações relevantes para inferir a funcionalidade das mesmas. Tudo isso, 

lembrando que uma forma pode exercer diferentes funções, e diferentes formas podem exercer a 

mesma função (ALMEIDA, 2008). 

Em termos qualitativos, o registro fotográfico simples através do uso de uma câmera 

compacta (Canon PowerShot A1200) foi indispensável para a segunda escolha metodológica no 

processo de identificação e documentação das cabaças, principalmente porque permitiu examinar 

e produzir informações sobre os objetos fora de seu ambiente controlado (ROUBILLARD, 2008; 

BATE, 1998). Nesse sentido, essa segunda escolha teve relação com o tratamento da superfície e 

a decoração das cabaças. Seguindo os argumentos de Ricardo Latcham (1938), observou-se que 

os desenhos eram quase totalmente pirografados, salvo em algumas exceções que apresentam 

incisões, e que para a realização de cada um deles primeiramente foram traçados uma série de 

pontinhos queimados que se distanciam entre um a dois milímetros uns dos outros. Esse 

procedimento era seguido pela união dos pontinhos através de linhas curtas gravadas com a ponta 

ardente, seja de metal ou de madeira, sem a aplicação de cinzas, pinturas ou outros corantes. Em 

outras cabaças os desenhos só foram feitos com linhas curtas de poucos milímetros umas das 

outras, porém nem sempre unidas. Assim, o campo de análise decorativo foi dividido em três 

categorias: pirografado, incisões e ligação de pontos pirografados.  

Em relação as chamadas unidades de análise e amostras significativas de Bate (1998), foi 

feita uma ficha com uma descrição iconográfica das imagens, identificando e registrando seus 

detalhes de acordo com os elementos ou unidades morfológicas, motivos e figuras que 

representam (ver Apêndice 2), baseando-se principalmente em alguns “aspectos e critérios 

relevantes para a análise da materialidade visual em arqueologia” (FIORE, 2011, pp. 111):   
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a) Formas da composição visual: identificação e divisão das qualidades plásticas das 

unidades morfológicas ou elementos e dos motivos nas operações básicas de rotação, 

translação e reflexão. 

b) Relativos à representação de referentes: diferenças entre figurativo e não figurativo, 

representativo e não representativo com a potencialidade das imagens na transmissão de 

informação através da padronização de motivos.  

c) Escalas e unidades de análises: tamanho da superfície disponível, tamanho da 

superficie efetivamente coberta, tamanho dos motivos e dos suportes/artefatos.  

d) Técnicos e econômicos: técnicas empregadas na produção das imagens, processamento 

e uso de recursos, risco de deteriorização das imagens, frequência e complexidade visual 

como indicadores de inversão laboral. 

e) Contextuais: visibilidade, função e contexto de interação.  

 

Tais aspectos foram interessantes para compreender que as cabaças feitas do fruto de 

Lagenaria funcionam como recipentes movéis carregados de materialidade visual, entendendo 

assim que:  

Lo visual es material, porque el tamaño, el color, la forma y el soporte de las 
imágenes… están hechos de materia. Pero el término materialidad no remite 
solamente al hecho de que los artefactos artísticos-decorados sean objetos físicos, 
sino, principalmente, al hecho de que las características materiales de esos 
artefactos tienen improntas específicas generadas por quienes los produjeron y/o 
usaron y simultáneamente esas características ejercieron efectos concretos sobre 
las personas que interactuaron con ellos en sus contextos de uso (FIORE, 2011, 
p. 102. Itálico no original)    

  

Portanto, as propriedades formais de seus desenhos (forma, composição, tamanho, etc.) e 

a morfologia do suporte, além de remeterem à sua percepção como algo visível, refletem sobre a 

cabaça como materialidade visual produzida para ser observada e experimentada de acordo às 

diferentes funcionalidades estabelecidas pelas comunidades atacameñas, seja como 

armazenamento, preparação de fermentados, transferência de líquidos, produtos comerciais, 

oferendas ceremoniais e/ou rituais, e assim por diante. Em palavras de Bate (1998), o objetivo 

básico na inferência da cultura ou realidade social observável constitui a elaboração de uma 

representação conceitual do sistema geral de atividades realizadas pelas sociedades durante o 
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período histórico determinado, sobretudo no referente à atribuição de funcionalidade dos 

artefatos.   

 

3.1.- Universo de análise e organização dos dados  

 

A amostragem total de cabaças corresponde a 107 peças. Na Corporación de Cultura y 

Turismo de Calama (CCTC) foram encontradas 19 peças pirografadas e 29 sem pirografado. Já 

no Museo Chileno de Arte Precolombino (MCHAP) se identificaran 35 peças gravadas com fogo 

e 24 sem decoração (Tabela 1)1. Em termos de temporalidade, segundo as informações das fichas 

museológicas, todas as cabaças correspondem ao período Intermedio Tardio (1000 – 1430 d.C).  

 

Tabela 1: Procedências e composição da amostra de cabaças 

 

Através dos arquivos e informações registradas nos museus, a amostragem de 107 cabaças 

se concentra em três áreas geográficas do Norte Grande do Chile (Tabela 2). Ordenadas de norte 

a sul, na Província de Arica se identificaram 23 peças pirografadas; na Província de Iquique 

foram registrados 2 recipientes pirografados e, finalmente, na Província del Loa foram 

encontradas um total de 64 peças (24 pirografadas e 40 sem pirografado) concentrando assim o 

maior número de peças com alguns setores identificáveis. Por outro lado, sem classificação 

geográfica foram detectadas 18 peças (5 pirografadas e 13 sem pirografado). 

 

                                                 
1 Essa totalidade teria sido maior, mas infelizmente durante a visita à localidade de San Pedro de Atacama, o Museo 
Arqueológico R.P. Agusto Le Peige estava fechado devido à mudança para outro imóvel e aos problemas judiciais 
que se mantém com as comunidades indígenas locais. 

Procedência Cabaças 

pirografadas 

 

% 

Cabaças sem 

pirografado 

 

% 

Total 

Corporación de Cultura y 

Turismo de Calama 

(CCTC) 

 

19 

 

 

39,5 

 

29 

 

60,4 

 

48 

Museo Chileno de Arte 

Precolombino (MCHAP) 

 

35 

 

 

59,3 

 

24 

 

 

40,6 

 

59 

Total  54 50,4 53 49,5 107 
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Tabela 2: Localização da amostragem 
Procedência Área 

geográfica 

Setor Nº Cabaças 

pirografadas 

% Nº Cabaças 

s/pirografado 

% Total 

Provincia 

de Arica 

Valle de 

Azapa 

 

1 

 

2,0 

 

0 

 

0 

Caleta Huelén 0 0 13 27,0 

Chiu Chiu 3 6,2 0 0 

Valle Calama 11 23 0 0 

Toconao 2 4,1 0 0 

Topater  0 0 3 6,2 

Topater 1 1 2,0 9 18,7 

Lasana 1 2,0 0 0 

Corporación 

de Cultura y 

Turismo de 

Calama 

(CCTC) 

Provincia 

de Loa 

S/I 0 0 4 8,3 

 

 

 

 

48 

(100%) 

Arica 1 1,6 0 0 

Valle de 

Azapa 

7 11,8 0 0 

Provincia 

de Arica 

S/I 14 23,7 0 0 

Provincia 

Iquique 

 

Pica 

 

2 

 

3,3 

 

0 

 

0 

San Pedro  4 6,7 11 18,6 

Loa-S. Pedro 1 1,6 0 0 

Provincia 

de Loa 

Alto Loa 1 1,6 0 0 

Museo 

Chileno de 

Arte 

Precolombino  

(MCHAP) 

S/I S/I 5 8,4 13 22,0 

 

 

 

 

 

59 

(100%) 

 Total 54 50,4 53 49,5 107 

(100%) 

 

Ainda que se apresente quase um empate técnico entre cabaças pirografadas (50,4%) e 

sem pirografar (49,5%) nas coleções, arqueólogos e arqueólogas da região afirmam que as 

primeiras são encontradas em menor quantidade que as segundas, pois muitas vezes aparecem 

como o único acompanhamento funerário. Para Maria Costa e Agustín Llagostera (1984, p. 46), 

“las calabazas pirograbadas deben considerarse entre las manifestaciones artísticas de mayor 

relevancia encontrados en la zona. Presentan gran complejidad de sus motivos, al punto que 

algunos dibujos son verdaderos encajes”. Em consequência, é possível supor que suas funções e 

formas de sociabilidade devem ter ultrapassado seu simples uso doméstico na vida cotidiana.  



 75 

3.2.- Técnica de manufatura, morfologia e medidas 

 

Baseado na amostragem de peças foi possível identificar que o tipo de corte (horizontal ou 

vertical) e o tamanho ou madurez do fruto estão diretamente relacionados com a morfologia 

pretendida pelas comunidades do deserto (Figura 13). Assim, os cortes efetuados nas cabaças 

foram classificados da seguinte maneira:  

 

a) Corte horizontal superior: refere-se à eliminação da parte superior de frutos 

maduros da cabaça, produzindo a forma de garrafa.  

b) Corte horizontal no meio: entende-se como a excisão feita entre o pescoço e o corpo 

do fruto, gerando cabaças com formas globulares.  

c) Corte horizontal inferior: trata-se da separação da base do resto do corpo da cabaça, 

criando formas semi-planas de pouca altura. 

d) Corte vertical: faz referância ao corte feito no meio da cabaça, produzindo formas 

semiesféricas e semiesféricas com asa.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 13: Tipos de corte das cabaças 
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Portanto, entre as morfologias resultantes se podem identificar: 1) meia cabaça ou 

semiesférica; 2) globular e ovoidal; 3) piriforme; 4) semi-plana; 5) semiesférica com asa; 6) 

forma de garrafa; 7) chocalho; 8) fragmento e conjunto de fragmentos (Figura 14). Confirmando 

que: “las redondeadas y alargadas en forma de pera se cortan generalmente por la mitad, 

dividiéndolas en dos pequeños recipientes o platos y las de forma esférica y pequeñas sólo se le 

deja un orificio en la parte superior” (DURÁN, 1976, p. 120).  

 
Figura 14: Diferentes morfologias e tipos de corte em cabaças 
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Para realizar uma análise quantitativa da morfologia das cabaças, tomou-se em 

consideração a orientação da boca para cima, pois seria o mais lógico ao serem usadas como 

recipientes (DURÁN, 1976; HÉRNANDEZ, 1983; LEIVA, 2015). Segundo os resultados 

obtidos, por um lado, entre as 19 cabaças pirografadas da CCTC, encontram-se 4 peças (20,9%) 

que possuem um corte horizontal, principalmente vinculadas à formas globulares (5,2%), 

piriforimes (5,2%), chocalhos (5,2%) e fragmentos (5,2%), enquanto 13 peças (68,4%) foram 

divididas vertical ou longitudinalmente criando cabaças semiesféricas (15,7%) e fragmentos 

(52,6%). Finalmente, 2 peças (10,5%) correspondem a fragmentos que indicam que as cabaças 

provavelmente também eram semiesféricas, ainda que não fosse possível identificar o tipo de 

corte (Tabela 3). Por outro lado, entre as 35 cabaças pirografadas do MCHAP, 13 peças (36,9%) 

possuem um corte horizontal, vinculadas com formas globulares (31,3%), ovoidal (2,8%) e 

tubiforme 2,8%). Já em menor quantidade foram identificadas 22 cabaças (62,7%) cortadas 

verticalmente, principalmente associadas à formas semiésfericas (57%) e semiesféricas com asa 

(5,7%) (Tabela 4). 

Somando ambas coleções se observa que das 54 cabaças pirografadas (100%), 17 peças 

apresentam um corte horizontal (31%), existindo uma preferência pela forma globular (22,1%), 

ainda que apareça um pequeno número de formas ovoidal (1,8%), fragmentos (1,8%), piriforme 

(1,8%), chocalho (1,8%) e tubiforme (1,8%). Quanto às 35 cabaças que apresentam um corte 

vertical (64,8%), identifica-se uma predileção pelas cabaças semiesféricas (42,5%), semiesférica 

com asa (3,7%) e fragmentos (18,5%), que talvez também foram cabaças semiesféricas. Sem 

identificação de corte (3,7%) se encontraram uns fragmentos (Tabela 5). Portanto, observa-se 

uma inclinação pela criação de cabaças globulares através do corte horizontal, forma que também 

pode incluir a morfologia ovoidal (como um alongamento do fruto) e a forma esférica do 

chocalho, pois em ambos casos se trata de recipientes de estrutura fechada ideais para guardar e 

conservar substâncias sólidas em pequenas quantidades. De outro lado, o corte vertical tem a 

vantagem de criar uma maior quantidade de cabaças, já que cortando o fruto pela metade se criam 

recipientes semiesféricos e semiesféricos com asa, que como será discutido, parecem estar 

ligados ao serviço e consumo de substâncias líquidas.     
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Tabela 3: Morfologia das cabaças pirografadas da CCTC 
Procedência Área 

geográfica 

Tipo de 

Corte 

Quantidade Observações % Nº Cabaças 

pirografadas 

(%) 

Total 

Provincia 

de Arica 

 

Horizontal 

 

1 

 

Globular 

 

 5,2 

 

1 (5,2%) 

1 Fragmento 5,2 

1 Piriforme 5,2 

Horizontal 

1 Chocalho 5,2 

 

3 (15,7%) 

10 Fragmento 52,6 Vertical 

3 Semiesférica 15,7 

13 (68,4%) 

1 Fragmento 5,2 

Corporación 

de Cultura y 

Turismo de 

Calama 

(CCTC) 

Provincia 

del Loa 

S/I 

1 Conj. Frag. 5,2 

2 (10,5%) 

 

 

 

 

19 

(100%) 

 

 

Tabela 4: Morfologia das cabaças pirografadas do MCHAP 
Procedência Área 

geográfica 

Tipo de 

Corte 

Quantidade Observações % Nº Cabaças 

pirografadas 

(%) 

Total 

1 Ovoidal 2,8 Horizontal 

8 Globular 22,8 

 

9 (25,7%) 

2 Semiesférica 

com asa 

5,7 

Provincia 

de Arica 

Vertical 

11 Semiesférica 31,4 

 

13 (37,1%) 

Provincia 

Iquique 

 

Horizontal 

 

2 

 

Globular 

 

5,7 

 

2 (5,7%) 

Horizontal 1 Tubiforme 2,8 1 (2,8%) Provincia 

del Loa Vertical 5 Semiesférica 14,2 5 (14,2%) 

Horizontal 1 Globular 2,8 1 (2,8%) 

Museo 

Chileno de 

Arte 

Precolombino  

(MCHAP) 

S/I 

Vertical 4 Semiesférica 11,4 4 (11,4%) 

 

 

 

 

 

35 

(100%) 
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Tabela 5: Morfologia das cabaças pirografadas (total) 
Procedência Área 

geográfica 

Tipo de 

Corte 

Quantidade Observações % Nº Cabaças 

pirografadas 

(%) 

Total 

9 Globular 16,6 Horizontal 

1 Ovoidal 1,8 

 
10 (18,5%) 

2 Semiesféricas 

com asa 

3,7 

Provincia de 

Arica 

Vertical 

11 Semiesféricas 20,3 

 
 
13 (24%) 

Provincia de 
Iquique 

Horizontal 2 Globular 3,7 2 (3,7%) 

1 Fragmento 1,8 

1 Piriforme 1,8 

1 Chocalho 1,8 

Horizontal 

1 Tubiforme 1,8 

 
 
4 (7,4%) 

10 Fragmentos 18,5 Vertical 

8 Semiesféricas 14,8 

 
18 (33,3%) 

Provincia del 
Loa 

S/I 2 Fragmentos 10,5 2 (3,7%) 

Horizontal 1 Globular 1,8 1 (1,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

CCTC 

+ 

MCHAP 

S/I 

Vertical 4 Semiesféricas 7,4 4 (7,4%) 

 
 

 

 

 

 

 

54 

(100%) 

 

 

Por outro lado, sobre a morfologia das 29 cabaças sem pirografado do CCTC, 6 peças 

(20,6%) foram divididas horizontalmente formando frutos secos globulares (6,8%), em forma de 

garrafa (3,4%), chocalhos de forma esféricas (6,8%) e conjunto de fragmentos (3,4%). 

Quantidade superada pela identificação de 13 peças (44,8%) cortadas verticalmente, cuja forma 

mais representativa são as cabaças semiesféricas (34,4%), seguida de fragmentos (6,8%) e a 

metade de um fruto semiesférico com asa (3,4%). Além de 10 peças (34,4%) sem identificação 

de corte, ainda que possivelmente a cabaça grande tenha sido cortada horizontalmente na parte 

superior (Tabela 6).  

Em relação às peças sem decoração do MCHAP, 15 peças (62%) apresentam um corte 

horizontal, que dependendo se está mais perto da base associa-se com uma forma semi-plana 

(8,3%); entre o corpo esférico e o pedúnculo com cabaças globulares (37,4%); e finalmente, a 

medida que o corte está mais perto da haste do fruto vincula-se a uma cabaça em forma de 

garrafa (8,3%), produzindo um sino pequeno (4,1%) e uma forma tubiforme (4,1%). O 37,4% 
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restante pertence às 9 peças com corte vertical associado principalmente a cabaças semiésfericas 

(29%) e semiesféricas com asas (8,2%). Tabela 7.  

Tabela 6: Morfologia das cabaças sem pirografado da CCTC 
Procedência Área 

geográfica 

Tipo de 

Corte 

Quantidade Observações % Nº Cabaças 

S/Pirografado 

(%) 

Total 

1 F. de garrafa 3,4 

2 Globular 6,8 

1 Conj. Frag.  3,4 

Horizontal 

2 Chocalho 6,8 

 

 

6 (20,6%) 

2 Fragmento 6,8 

10 Semiesférica  34,4 

Vertical 

1 Semiesférica 

com asa 

3,4 

 

 

13 (44,8%) 

1 Fragmento 3,4 

8 Conj. Frag. 27,5 

Corporación 

de Cultura y 

Turismo de 

Calama 

(CCTC) 

Provincia 

del Loa 

S/I 

1 Cabaça G 3,4 

 

10 (34,4%) 

 

 

 

 

29 

(100%) 

 
 
Tabela 7: Morfologia das cabaças sem pirografado do MCHAP 
Procedência Área 

geográfica 

Tipo de 

Corte 

Quantidade Observações % Nº Cabaças 

S/Pirografado 

(%) 

Total 

2 Globular  8,3 

1 Sino 

Pequeno 

4,1 

Horizontal 

 

1 Tubiforme 4,1 

 

 

4 (16,6%)  

6 Semiesférica 25,0 

Provincia 

del Loa 

 

Vertical 

1 Semiesférica 

com asa 

4,1 

 

7 (29,1%) 

6 Globular 25,0 

2 Semi-plana 8,3 

2 F. de garrafa 8,3 

Horizontal 

  1 Miniglobular 4,1 

 

 

11 (45,8%) 

1 Semiesférica 4,1 

Museo 

Chileno de 

Arte 

Precolombino  

(MCHAP) 

S/I 

Vertical 

1 Semiesférica 

com asa 

4,1 

 

2 (8,3%) 

 

 

 

 

 

24 

(100%) 
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Juntando os dados de ambas coleções de cabaças sem pirografado (Tabela 8), obteve-se 

que das 53 cabaças (100%) sem pirografado existe uma maior quantidade com corte vertical 

representado através de 22 peças (41,7%), cuja forma mais característica também são as cabaças 

semiesféricas (31,9%), seguidas das semiesféricas com asa (5,5%) e fragmentos (3,7%). Por 

outro lado, das 21 peças com um corte horizontal (39%) novamente repete-se uma predileção 

pelas formas globulares (18,8%), inclusive com a presença de suportes minigloburales (1,8%), 

seguida pelas cabaças em forma de garrafa (5,5%), chocalhos (3,7%), semi-planas (3,7%), 

fragmentos (1,8%), sino pequeno (1,8%) e tubiforme (1,8%). Finalmente, sem identificação de 

corte 10 peças (18,8%), classificadas em um fragmento (1,8%), conjunto de fragmentos (15%) e 

uma cabaça grande (1,8%).  

 

Tabela 8: Morfologia das cabaças sem pirografado (total) 
Procedência Área 

geográfica 

Tipo de 

Corte 

Quantidade Observações % Nº Cabaças 

S/Pirografado 

(%) 

Total 

1 F. de garrafa 1,8 

4 Globular 7,5 

1 Fragmentos 1,8 

2 Cholalho 3,7 

1 Sino Pequeno 1,8 

Horizontal 

1 Tubiforme 1,8 

 
 
 
 

10 (18,4%) 
 

2 Fragmentos 3,7 

16 Semiesféricas 30,1 

Vertical 

2 Semiesféricas 

com asa 

3,7 

 
 

20 (38%) 

1 Fragmento 1,8 

8 Conj. Frag 15 

 
 
 
 
Provincia del 
Loa 
 
 
 
 
 

S/I 

1 Cabaça G 1,8 

 
 

10 (18,8%) 

6 Globulares 11,3 

2 Semi-planas 3,7 

2 F. de garrafa 3,7 

Horizontal 

 

  1 Miniglobular 1,8 

 
 

 
11 (20,7%) 

1 Semiesférica 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCTC 

+ 

MCHAP 

S/I 

Vertical 

1 Semiesférica 

com asa 

1,8 

 
2 (3,7%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
(100%) 
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No tocante às medições do diâmetro da boca, apresenta-se uma autocrítica ao presente 

trabalho por sua desconsideração deliberada, principalmente devido a problemas de tempo e 

logística. Mas como paliativo a essa falta de informação relevante para inferir a funcionalidade 

das cabaças, na pesquisa com as coleções evidenciou-se que cortes horizontais tem uma relação 

mais direta com recipientes com bocas mais constritas, essencialmente cabaças globulares e em 

forma de garrafa, com exceção das semi-planas. Enquanto o corte vertical está estritamente 

relacionado com um diâmetro da boca mais aberta, representado pelas cabaças semiesféricas e 

semiesféricas com asas.     

Sobre as variáveis morfológicas relacionadas com as medidas das peças, só foi possível 

registrar a altura e diâmetro máximo das peças, comprovando-se que, geralmente, as cabaças não 

superavam o tamanho de uma mão adulta aberta, ainda que existam algumas exceções. Dessa 

maneira, entre as cabaças da CCTC, a média da altura corresponde a 8,2 cm e do diâmetro 

máximo das peças 12,8 cm (Tabela 9). Em comparação, no MCHAP, a altura média ajusta-se a 7 

cm e o diâmetro máximo a 10,6 cm (Tabela 10). Cabe lembrar, que essas medidas são o resultado 

de cabaças completas, metades e fragmentos encontrados nos museus mencionados. 

 Sobre as variáveis morfológicas relacionadas com as medidas das peças, só foi possível 

registrar a altura e diâmetro máximo das peças, comprovando-se que, geralmente, as cabaças não 

superavam o tamanho de uma mão adulta aberta, ainda que existam algumas exceções. Dessa 

maneira, entre as cabaças da CCTC, a média da altura corresponde a 8,2 cm e do diâmetro 

máximo das peças 12,8 cm (Tabela 9). Em comparação, no MCHAP, a altura média ajusta-se a 7 

cm e o diâmetro máximo a 10,6 cm (Tabela 10). Cabe lembrar, que essas medidas são o resultado 

de cabaças completas, metades e fragmentos encontrados nos museus mencionados.  

 

Tabela 9: Medidas das cabaças expressadas em cm. (CCTC) 
Altura Nº Cabaças % Diâmetro Máx. (cm) Nº Cabaças % 
2,8 - 4,6 5 10,4 4,2 – 5 2 4,2 
5 - 6,5 9 18,8 7,7 - 8,7 4 8,3 
7 - 9,5 12 25,0 9 - 10,7 10 20,8 
10 – 12 9 18,8 11 – 13,8 7 14,6 
12,5 – 13 2 4,2 14 – 17 8 16,7 
23 1 2,1 17,5 - 19,6 5 10,4 
s/i 10 20,8 23 – 24 2 4,2 
      s/i 10 20,8 
Total 48 100,0 Total 48 100,0 

Prom. Alt. 8,3 (cm)   Prom. Diâ. Máx. 12,8 (cm) 
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Tabela 10: Medidas das cabaças expressadas em cm. (MCHAP) 
Altura Nº Cabaças % Diâmetro Máx. (cm) Nº Cabaças % 
2,4 - 4,7 11 18,6 4,4 - 5,5 5 8,5 
5 - 6,7 18 30,5 6,5 - 8,6 13 22,0 
7 - 8,7 19 32,2 9 - 10,7 15 25,4 
9 - 10,3 8 13,6 11 – 13,7 15 25,4 
14 – 16 3 5,1 14 – 15,9 8 13,6 
   16,5 - 19,5 3 5,1 
Total 59 100,0 Total 59 100,0 

Prom. Alt. 7,0 (cm)  Prom. Diâ. Max. 10,6 (cm) 
 

 Por outro lado, no subcapítulo 2.4 intitulado: “A cabaça nos estudos arqueológicos 

andinos” (ver p. 49), explicou-se que as cabaças com e sem decoração eram comumente 

remendadas através de dois orifícios em ambos os lados da fragmentação sendo unidas por fibras, 

principalmente vegetais e/ou fios de lã de camelídeos, assim como cabelo humano (Figura 15). 

Essas técnicas de reparo foram visíveis nas amostras coletadas nos museus visitados. Com essas 

características, na CCTC, 15 das peças (31,2%) apresentam algum tipo de reparação em suas 

superfícies lisas, e só uma peça pirografada (2%) aparece remendada. No MCHAP, 7 cabaças 

(11,8%) mostram reparações em seu corpo, sendo 6 delas pirografas (10,1%). Ver tabela 11 e 12. 

 

Tabela 11: Cabaças com e sem reparações 

 
Tabela 12: Cabaças pirogravadas e sem pirografar com e sem reparações 

  

Procedência Cabaças 

c/reparações 

 

% 

Cabaças 

s/reparações 

 

% 

Total 

CCTC 15  31,2 33 68,7 48 (100%) 

MCHAP 7 11,8 52 88,1 59 (100%) 

Total  22 20,5 85 79,4 107 (100%) 

Procedência Pirografadas 

c/reparações 

 

% 

Pirografadas 

s/reparações 

 

% 

s/pirografado 

c/reparações 

 

% 

s/pirografado 

s/reparações 

 

% 

Total 

CCTC 1  

 

2,0 18 37,5 14 29,1 15 31,2 48 

(100%) 

MCHAP 6 

 

10,1 29 49,1 1 

 

1,6 23 40,6 59 

(100%) 

Total  7 6,5 47 43,9 15 14,0 38 35,5 107 

(100%) 
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Em outras palavras, efetivamente, o tratamento para remendar os recipientes foi feito 

tanto em peças decoradas como nas sem decoração, significando que o fruto não era fácil de se 

obter no deserto (Costa e Llagostera, 1984), bem como podendo manifestar: 1) uma maior 

preocupação e cuidado no uso das cabaças pirografadas como objetos de culto, espirituais e 

comerciais, por isso sua baixa porcentagem de reparações (6,5%), em comparação com as 

cabaças pirografadas sem reparações (43,9%); 2) uma alta frequência no uso cotidiano das 

cabaças sem decoração, maximizando assim as probabilidades de quedas e acidentes, seguido das 

suas posteriores reparações. Talvez por isso, 15 peças sem pirografar (14%) apresentem reparos 

em sua superfície, menos da metade das 38 peças (35,5%) sem pirografar e sem reparações. 

 

 

 
Figura 15: Reparações em cabaças pirografadas e sem pirografar 
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3.3. Discussão dos dados referente à morfologia, usos e funcionalidades  

 

Tomando as porcentagens expostas anteriormente, e avançando em algumas inferências 

parciais sobre as funcionalidades das cabaças (sem incluir ainda a análise dos desenhos 

pirografados), aponta-se que no processo produtivo de recipientes de cabaças o tipo de corte 

vertical provavelmente foi mais utilizado pelas comunidades indígenas, devido a favorecerem 

duplamente a produção, distribuição, trocas e uso de cabaças durante o Período Intermedio 

Tardio, pois ao cortar-se um fruto desde a parte superior até a base obtém-se dois recipientes 

semiesféricos ou semiesféricos com asa.  

Essas formas mencionadas representariam vasilhas ideais para o serviço e consumo de 

líquidos (fermentados ou não) e alimentos sólidos, principalmente por sua morfologia mais 

aberta. Em relação às 35 peças pirografadas (64,8% da mostra total) que apresentam um corte 

vertical, um 42,5% são de forma semiesféricas e 3,7% semiesférica com asa (Tabela 5), pode-se 

inferir que as primeiras, por apresentarem características mais elaboradas no tratamento de 

superficie sejam ligadas à função de consumo individual de bebidas como chicha ou aloja 

durante cerimônias ou rituais em espaços públicos, enquanto que as segundas, pela presença de 

uma asa, podem ser usadas como colheres para servir coletivamente esses líquidos devido a sua 

“asa natural” ou como espumadoras de fermentados através da adição de um cabo de madeira, 

como foram evidenciadas nas aquarelas do fim do século XVIII e na fotografia do grupo Tupi 

(Figura 8 e 9 da presente dissertação).        

Refletindo sobre as 22 sem pirografar (41,7% da mostra total) com o mesmo tipo de corte, 

sendo 31,9% representado por cabaças semiesféricas e o 5,5% semiesféricas com asa (Tabela 8), 

indica-se que suas funções de consumo e serviço não mudam em termos de funcionalidade, mas 

sim no referente ao uso contextual, por motivo de serem menos trabalhadas e estarem mais 

relacionadas ao cotidiano e uso familiar (ALFARO & GENTILE, 1978; NÚÑEZ,  1998; 

LLAGOSTERA, 2004, LEIVA, 2015). Mas isso não quer dizer que seja algo fixo, pois as 

cabaças podem ter sido utilizadas por muito tempo sem pirografar, para logo serem gravadas com 

fogo, talvez num ritual de iniciação ou de uma experiência mística (HERNÁNDEZ, 1983).               

Sob outra perspectiva, observa-se que o corte horizontal gera recipientes de contornos 

esféricos, de estrutura fechada e em alguns casos profundos. Voltando aos dados, das 17 cabaças 

pirografadas (31% do total) vinculadas a esse tipo de corte, 22,1% tem forma globular, 1,8% 
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ovoidal, 1,8% piriforme e 1,8% correspondem a um chocalho (Tabela 5). Sobre as primeiras 

formas, pode-se indicar que a sua função se relaciona com o preparo, armazenamento e transporte 

comercial de substâncias, pois a presença da sua boca estreita, os dois buracos paralelos na borda 

para pendurá-los e a sua leveza combinada com a dureza do fruto, possibilitam um cuidado do 

conteúdo que está no interior.  

Adicionando o pirografado nessas inferências, poderia ser um indicador para vincular 

essas formas como recipientes de reserva para os pós psicoativos de Cébil (Anadenanthera), 

folhas de coca (Erythroxylum coca) e cal (Óxido de cálcio) como foi evidenciado por José Pérez 

Gollán e Inés Gordillo (1993, p. 311) ao afirmar que “el polvo de cebil se guarda en pequeñas 

calabazas”. Essas substâncias e as cabaças pirografadas representam bens de prestígio apresentam 

uma estreita vinculação com os fenômenos de complexidade social, que “requerían mecanismos, 

como la imposición de estilos e instituciones religiosas formalizadas, que sirvieran a los intereses 

de las élites dominantes contribuyendo a la consolidación del poder político en el interior de los 

grandes conjuntos sociales” (TARRAGÓ, 2000, p. 13).       

Em relação aos chocalhos, dentro do universo de dados, esse instrumento representa 1,8% 

com um único exemplar pirografado e 3,7% com dois exemplares sem pirografado (Tabela 5 e 8). 

Como foi mencionado no capítulo sobre os estudos andinos, os chocalhos são vinculados ao 

mundo xamanístico com um papel importante nas cerimônias e nos rituais de cura andinos e 

amazônicos (Grebe, 1974). Em referência, constata-se a presença de uma vara de madeira que 

transpassa a cabaça por seu eixo longitudinal através de um pequeno buraco, gerando assim um 

cabo que posteriormente é enrolado com lã de lhama e cabelo animal ou humano. Tudo isso, com 

a finalidade de fixar a cabaça à vara e gerar movimentos para a produção de sons através de 

sementes ou pequenas pedras (Figura 16). Neste caso, logrou-se identificar a presença de três 

sementes pretas, mas sem uma informação botânica específica. 

Entrando em mais detalhes sobre esse instrumento, observa-se que o som produzido 

através do movimento repetitivo das sementes no interior do fruto de Lagenaria, classificariam a 

cabaça como um instrumento musical global vinculado à questões mágico-espirituais e, ao 

mesmo tempo, como bens de prestígio no mundo andino (como em outras partes do mundo) 

devido ao fato de ser um artefato de contato com os diferentes planos espirituais (GREVE, 1974; 

PÉREZ DE ARCE, 1995). Efetivamente, segundo José Pérez de Arce (1995), uma das cabaças 

identificada na CCTC encontrada no sítio Topater, formava parte do acompanhamento funerário 
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de caráter xamânico composto por: pele e penas de pássaros associadas ao vôo do transe, bolsas 

andinas e implementos para o consumo de enteógenos, lãs de cores e outros objetos.  

Para esse arqueólogo e etnomusicólogo, o canto do xãma (homem e/ou mulher) estabelece 

uma comunicação com um espírito auxiliar e através do uso de plantas de poder, que modificam 

os estados de consciência, provocam uma viagem complexa permitindo o acesso a outras 

realidades, principalmente guiadas pelo mesmo canto. Esse conhecimento, de acordo com o 

cantal ou sacerdote sacrificador e oficiante do ritual talatur ou cerimônia da àgua, é gerado e 

ensinado pela própria massa líquida dos rios, lagoas e outras fontes de àgua (ALVAREZ & 

GREBE, 1974). Esse canto que é considerado como chave para entrar em outros universos é 

pausado e “más intenso en los momentos de trance, pero por lo general controlado, acompañado 

también de movimientos controlados, seguros, en estrecha relación con la maraca” (PÉREZ DE 

ARCE, 1995, p. 17). Por tanto, em geral, são usados em contextos sagrados nas cerimônias e ritos 

de cura e fertilidade (GREBE, 1974; ALVAREZ & GREBE, 1974). Sobre o fato de umas 

cabaças serem pirografadas e outras não, considero que talvez as primeiras tenham sido usadas 

pelas pessoas encarregadas de guiar as cerimônias ou ritos, enquanto que as segundas seriam  

portadas pelos ajudantes ou auxiliares do guia. 

 
Figura 16: Chocalho de cabaça e sementes, Nº 2219, coleção CCTC. 
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3.4.- Unidades morfológicas e modos de articulação das cabaças pirografadas. 

 
 Em primeiro lugar, tal como aconteceu com os problemas do diâmetro da boca, não foi 

realizada a medição dos desenhos das cabaças pirografadas, mas se identificou em outras 

pesquisas que: “las representaciones se extienden aproximadamente desde el borde hacia la base 

6,5 cm a 3 cm” (Hernández, 1983, p. 87) e que “los tamaños son bastante reducidos. En el ancho 

la iconografía, predominó el intervalo de 7 a 9,9 cm. Mientras que el alto de la iconografía 

fluctuó entre los 3 a 4,9 cm y 5 a 6,9 cm” (Leiva, 2015). Informações importantes para refletir 

sobre a distância requerida para observar os desenhos presentes nas cabaças e pensar nos 

contextos de sociabilidade em que esses recipientes entravam em ação. 

 Em relação aos elementos visuais presentes nas cabaças pirografadas, realizou-se uma 

divisão analítica da composição visual em: elementos ou unidades morfológicas (UM), motivos e 

figuras, pois isso permite identificar melhor as diferenças e semelhanças no ato da composição 

plástica. Dessa maneira, a primeira unidade de análise refere-se às partes mínimas e fundamentais 

para a criação dos motivos. A segunda, os motivos, abarcariam a primeira unidade de análise (os 

elementos) e seriam relativos ao movimento, devido à repetição como característica distintiva na 

composição visual. Entre as qualidades plásticas básicas (forma, tamanho, posição, orientação, 

etc.) a repetição é possível a partir do uso uma ou várias operações básicas de rotação, translação 

e reflexão (tipos de simetria). Finalmente, as figuras teriam relação com a capacidade de 

representação de referentes externos (reais ou imaginário) das imagens visuais (FIORE, 2011). 

 Essas unidades de análise também expressam diferentes tipos de movimento de seu 

produtor, mas “considerando como criterio la cantidad de UM combinadas y el tiempo, el grado 

de control y la precisión que las mismas demandan para su ejecución” (Basile & Ratto, 2011, p. 

77), significa na prática o estabelecimento de uma ordem hierárquica entre o leque de escolhas de 

um conjunto ou repertório de signos criados pelas forças produtivas no interior das relações de 

produção, pois para fazer um ponto sobre uma superfície é necessário um menor grau de controle 

e menor investimento de tempo do que realizar um desenho com mais movimentos. 

 Começando com a primeira unidade de análise, identificou-se que os elementos ou 

unidades morfológicas mais característicos são: 1) triângulos simples (equilátero, retângulo, 

isósceles), escalonados e com diferentes tipos de apêndices (retilíneos, com gancho, com espiral 

curvilínea e retilíneas, espiralados com apêndices lineares dorsais); 2) espirais (simples, duplas e 

retílineas); 3) reticulado (paralelo, oblíquo, xadrez e com ponto central); 4) linhas em zigue-
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zague; 5) losangos (simples, concêntricos e reticulados); 6) círculos (simples e com ponto 

central); 7) cruzes de diferentes tipos (simples e com contornos); 8) linhas (simples, de pontos e 

quebradas em “V”); 9) retângulos (simples e côncavos) e 10) pontos. Ver quadro 2. 

 

Quadro 2: Unidades morfológicas das cabaças pirografadas 
Unidade morfológica Características Imagens 

1) triângulo simples Polígono de três lados e três ângulos 

resultantes do contato entre o instrumento e 

a superficie do recipiente, principalmente 

através da união de pequenas linhas. 

a) Equilátero 

b) Isósceles  

c) Retângulos 

1.1) Triângulo com 

apêndices 

Efeito da adição de uma ou mais linhas no 

vértice e dorsais do triângulo. 

a)                     b) 

 
1.2) Triângulo com 

gancho 

Elemento resultado da incorporação de um 

traço curvilíneo simples no vértice do 

triângulo.  

a)                     b) 

 

1.3) Triângulo com 

espiral curvilínea 

Refere-se ao adicionamento de um espiral 

curvilíneo no vértice de uma ou mais 

voltas. 

a)                     b) 

 
1.4) Triângulo com 

espiral retilínea 

Consequência da adição de um espiral 

retilíneo no vértice de uma ou mais voltas. 

a)                     b) 

 

1.5) Triângulo 

escalonado 

Efeito da criação de uma escala na 

hipotenusa (pode ser interna ou externa). 

a)                     b) 

 

2) Espiral  São o resultado da execução de um traçado 

contínuo que parte de um ponto central e 

tende a apresentar longitudes amplificadas 

para o exterior na medida em que a linha se 

distancia do ponto.   

a) Simples  

b) Duplas   

c) Retilíneas  

3) Reticulado Efeito produzido por linhas e nervuras 

entrecortadas, com formato similar a uma 

rede. 
a) Paralelo  

b) Oblíquo  
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c) Xadrez  

4) Linhas Zigue-Zague Motivo construído por uma sequência de 

segmentos lineares alternados quanto à 

direção, formando linhas quebradas com 

alternância de ângulos salientes e 

reentrantes. 

 

a) Horizontal 

 

b) Vertical  

5) Losango Unidade formada por quatro lados 

congruentes, com dois ângulos agudos e 

dois obtusos. 

a) simples  

b) concêntrico  

c) reticulados  

6) Círculo Refere-se à figura plana limitada por uma 

circunferência. 

a) simples  

 

 

b) com ponto central 

 

7) Cruzes Elemento formado por duas linhas que se 

intersetam de maneira perpendicular. 
a) Simples  

b) contorno cruciforme 

 

c) contorno triângular 

 

8) Linhas Relaciona-se com o elemento básico do 

grafismo, é formada pela união de vários 

pontos em sucessão em uma superficie. 

a) Simples 

 

b) de pontos 
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c) quebradas em “V” 

 

9) Retângulo Unidade plana formada por quatro lados, 

com dois lados menores e cujos ângulos 

internos são retos. 

a) Simples 

 

 

b) de lados côncavos 

 

10) Pontos  Resultante do contato mínimo entre o 

instrumento e a superficie do material. 

 

 

É necessário refletir sobre as formas nas quais foram articuladas as unidades morfológicas 

ou elementos entre si. De acordo com Hernández (1984) a distinção entre o papel que possuem os 

elementos e os modos de articulação: “radica en que el número de elementos no altera la 

estructura del total, mientras que la estructura cambia si varían los modos de articulación” (p. 80). 

A combinação das qualidades plásticas básicas e os modos de articulação permitem observar que: 

“la repetición de determinadas formas con cierta posición y orientación generan diseños 

simétricos; la posición de determinadas formas con determinados tamaños distintos generan la 

sensación de perspectiva” (FIORE, 2011, p.111).  

Os modos de articulação determinam a composição e organização dos desenhos, e no caso 

das cabaças se apresentam nos subcampos ou unidades de espaços geralmente através de faixas 

anulares horizontais e verticais, nas quais se localizam os elementos, motivos e figuras com as 

suas respectivas características. Por essa razão, serão utilizadas oito tipos de articulações básicas 

e suas combinações, ordenadas hierarquicamente pelo critério do investimento de trabalho 

diferencial presente na realização de cada tipo de articulação (Ratto & Basile, 2011, p. 80). Ver 

quadro 3.  
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Quadro 3: Tipos de articulações propostos por Ratto e Basile (2011), com adaptação de imagem no ponto 8. 
Tipos de articulação Características Imagens 

1) Não Articulada As Unidades Morfológicas (UM) 

se apresentam isoladas, não 

combinadas.   

2) Aditiva e/ou interseção Referem-se aos casos em que as 

UM se combinam entre si ou com 

outras através da justaposição de 

traços por adição ou interseção. 

Essa combinação pode ser linear 

ou gerar estruturas poligonais.   

 

 

3) Radial e/ou simétrica Compreende os casos em que as 

UM se ordenam em forma radial 

ou simétrica. 

 

 

4) Inscrita e/ou oculta Refere-se tanto aos casos nos 

quais as UM definem um espaço 

delimitado em cujo interior se 

inscrevem outras UM, como os 

casos em que estas se sucedem 

parcialmente superpostas.  

 

 

 

5) Combinação entre articulação 2 

e 3 

São os casos nos quais as UM se 

combinam por adição ou 

interseção e se colocam em forma 

radial ou simétrica. 

 

 

6) Combinação entre articulação 2 

e 4 

 

 

 

 

 

 

Inclui os casos nos que as UM se 

combinan por adição ou 

interserção e, ademais, (i) definem 

um espaço delimitado em cujo 

interior se inscrevem outras UM, 

ou (ii) se sucedem parcialmente 

superpostas. 
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7) Combinação entre articulação 3 

e 4 

Inclui os casos nos quais as UM 

se organizam em forma radial ou 

simétrica e (i) definem um espaço 

delimitado em cujo interior se 

inscrevem outras UM, ou (ii) se 

sucedem parcialmente 

superpostas. 

 

 

8) Combinação entre articulação 

2, 3 e 4 

Inclui os casos em que as UM se 

combinam por adição ou 

interseção e, ademais, (i) definem 

um espaço delimitado em cujo 

interior se inscrevem outras UM, 

(ii) se sucedem parcialmente 

superpostas, e (iii) se colocam em 

forma radial ou simétrica. 
 

  

Portanto, a integração dessas categorias de análise permitiu identificar um repertório de 

recursos visuais utilizados nas representações nas cabaças. Esse processo criativo claramente 

demanda investimento de energia, tempo, habilidades, competências manuais, conhecimento e 

percepção (FIORE, 2009, citado por Basile & Ratto, 2011). Implicou a transformação da 

superfície do recipiente em imagens, principalmente através da técnica do pirografado, incisões e 

ligação de pontos efetuados por meio de uma ponta de metal ou com uma vara de madeira. Num 

recipiente formado pela parte superior da cabaça encontrado no MCHAP, identificou-se uma 

pequena vara (sem identificar espécie) com um furo na parte superior atravessado por um fio de 

lã de camelídeo e com sua ponta queimada (Figura 17).  

 De outra perspectiva, relacionada aos aspectos relativos à capacidade de representação de 

referentes externos (reais ou imaginários) que tem algumas imagens, é preciso refletir brevemente 

sobre o conceito de representação. Roger Chartier (1992) se refere às representações como 

“modos de articulación entre las obras o las prácticas y el mundo social, sensibles a la vez a la 

pluralidad de diversas divergencias que atraviesan una sociedad y la diversidad de empleo de 

materiales o códigos compartidos” (p. 50). Em outra de suas obras, o mesmo autor afirma que a 

noção de representação “permite vincular estrechamente las posiciones y las relaciones sociales 

con la manera en que los individuos y lo grupos se perciben y perciben a los demás” 
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(CHARTIER, 2007, p. 70). Em consequência, as representações sejam individuais, coletivas, 

puramente mentais ou iconográficas, são o reflexo – as vezes mais confiáveis que outros – da 

realidade social de um determinado período.  

 

 Para Danae Fiore (2011, p. 111) o termo representação tem relação com a capacidade de 

uma imagem de representar um referente externo e a qualidade plástica que vincula visualmente a 

imagem e a aparência do referente, ou seja, distinguir entre a representação de algo ou não, e 

como é representado. Assim, o representativo pode ser de maneira figurativa (tem uma 

associação icônica entre a aparência real ou imaginária do referente e a imagem que o representa) 

ou não figurativa (ou seja, abstrata que não preserva nenhum vínculo icônico entre a aparência 

real ou imaginária do referente e a imagem que o representa). Tomando por exemplo o conjunto 

de classes de motivos estabelecido por Basile e Ratto (2011), apresentam-se as representações 

figurativas e não figurativas (primárias e compostas) efetuadas nas cabaças pirografadas do 

 
Figura 17: Varinha de madeira com a ponta queimada e recipiente de cabaça. Peça 1485 – AI (MCHAP) 
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deserto, deixando claro que o critério para distinguir primárias e compostas deve-se ao fato das 

primeiras se caracterizarem pelo uso de uma única unidade morfológica, enquanto as segundas 

pela combinação de uma ou mais unidades.   

    Como as representações não figurativas primárias e compostas são o mesmo que as 

unidades morfológicas e motivos dos quadros 2 e 3, o enfoque agora será dedicado às 

representações figurativas das cabaças que basicamente são zoomorfas (camelídeos, aves, ofídios 

e anfíbios) e antropomorfas (quadro 4). Não obstante, sempre deve-se ter preocupação com o 

código visual ímplicito na produção, pois “cuando una imagen resulta abstracta porque no 

conocemos su referente, no podemos confirmar que haya sido una representación no figurativa o 

directamente que no haya sido una representación” (FIORE, 2011, p. 111). Isso ocorre, por 

exemplo, na unidade morfológica do espiral duplo e dos triângulos com círculos com ponto 

central, que sem saber o contexto de origem podem ser associados à representações não 

figurativas compostas. Entretanto, complementadas com evidências etnográficas 

(AMBROSSETI, 1899, 1907) são prováveis representações estilizadas de serpentes. 

  

Quadro 4: Representação de referentes 
Categorias de análise Características 

1) Figuras zoomorfas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refere-se a qualquer objeto que apresente um vínculo com a forma ou 

estrutura de um animal.  

a) Camelídeos         

b) Aves                    

c) Répteis: i) calango   
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                     ii) Serpente  

           d) Anfíbios (sapo)  

2) Figuras antropomorfas Tem relação com àquelas figuras que apresentam alguma das 

características físicas humanas. 

a) simples   

b) Complexas 

  

 

Os aspectos visuais antes nomeados não só tem relação com conhecimentos 

tecnoeconômicos, no sentido do uso mais ou menos frequente de uma técnica e da cabaça como 

matéria prima, e também com os valores afetivos e perceptivos que as comunidades andinas 

foram colocando nos recipientes influenciados pela sua cognição e os sistemas ideológicos e 

simbólicos de um determinado período histórico. Além disso, como será visto no próximo 

capítulo, tais aspectos ampliaram as funcionalidades e contextos de usos das cabaças decoradas, 

dando conta do vínculo entre objeto e sujeito produtor/consumidor, entre artefato e ação, entre 

desenho e percepção, entre materialidade visual e experiência (FIORE, 2011).  
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 Em síntese, seguindo o conjunto de critérios metodológicos desenvolvidos por Bate 

(1998) nesse capítulo foi possível organizar as 107 cabaças identificadas durante os trabalhos de 

campo na Corporación de Cultura y Turismo de Calama (CCTC) e no Museo Chileno de Arte 

Precolombino (MCHAP). A ênfase em questões referentes ao tipo de corte na manufatura dos 

recipientes permitiu estabelecer alguns grupos morfológicos iniciais: formas semiesféricas, 

semiésfericas com asa, globulares, piriformes, com forma de garrafa, semi-planas, entre outras, 

que foram importantes para debater as funcionalidades e usos das cabaças durante o Período 

Intermedio Tardio. Indo além do objeto como acompanhamento funerário, mostrou-se que as 

cabaças de corte vertical, de boca mais aberta, representariam vasilhas ideais para o serviço e 

consumo de líquidos (fermentados ou não) e no caso das semi-planas para alimentos sólidos. As 

cabaças de corte horizontal, de boca mais restringida, geram recipientes globulares ou piriformes, 

de estrutura fechada ideais para armazenar e transportar substâncias sólidas em pequenas 

quantidades. 

A presença de reparações feitas com fibras vegetais, cabelos humanos ou de origem 

animal, tanto em cabaças com e sem pirografado, permitiram entender a vital importância dos 

recipientes para as comunidades do deserto. Adicionando o pirografado nas inferências, as 

cabaças pirografadas foram entendidas como materialidade visual que atravessam o cotidiano e 

uso familiar, ampliando a sua funcionalidade e sociabilidade no uso contextual. Observando 

alguns critérios relevantes na análise do tratamento da superfície e nas características 

morfológicas e decorativas do fruto, respaldado por evidências etnográficas e arqueológicas, 

percebe-se que os recipientes globulares apresentam um padrão decorativo mais regular que 

poderia ter algum vínculo comercial relacionado ao armazanamento de substâncias psicoativas. 

Em contrapartida, as cabaças semiesféricas e semiesféricas com asa pirografadas, teriam relação 

com festas e comemorações nas quais foram utilizadas como bens de prestígio para mostrar a 

importância social de seus portadores e portadoras. Nesse sentido, a imposição de estilos e 

formalização de instituições de caráter religioso, poderia ter utilizado as substâncias psicoativas e 

os desenhos como um mecanismo ideológico à serviço dos interesses da elite dominante para 

consolidar o poder político no interior das comunidades do deserto. Em outras palavras, é 

possível que os desenhos pirografados fossem usados para a focalização dos sentidos expandidos 

pelo consumo de enteógenos com o objetivo de impor determinadas crenças ideológicas, ainda 

que isso não esteja livre de mudanças e resistências.       
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Capítulo IV: Análise das cabaças pirografadas através da arqueosemiótica materialista 

 

Num marco geral, mais que descrever os elementos, motivos e figuras junto aos tipos de 

articulação e combinações possíveis das 54 cabaças pirografadas registradas na Corporación de 

Cultura y Turismo de Calama (CCTC) e no Museo Chileno de Arte Precolombino (MCHAP), 

nesta seção serão escolhidas por morfologia as peças visualmente mais representativas a nível 

regional ou local, para serem analisadas em termos semióticos relacionados ao objeto (ícone, 

índice e símbolo) proposto por Charles Peirce (descrições iconográficas mais detalhadas de todas 

as cabaças se encontram no apêndice 2). Situando essas características do signo no contexto 

histórico das comunidades do deserto, tenta-se observar os conjuntos ou unidades de 

representação com relação à outros suportes como: arte rupestre, cerâmica e objetos têxteis, para 

falar sobre a (co)existência de estilos específicos ou de caráter mais universal, com objetivo de 

discutir identidades, contradições sociais, fronteiras étnicas, resistências, entre outros fatores, 

através do repertório iconográfico presente no Deserto do Atacama.    

Em outras palavaras, como foi observado no capítulo II, Peirce (1974) divide o signo em 

relação ao objeto em ícone, índice e símbolo. Os primeiros, são signos que se referem a um 

objeto em virtude de suas características de semelhanças. Os segundos, representam uma relação 

de causalidade e continuidade com o objeto que indica algum fenômeno. Os últimos, tem um 

caráter em virtude de uma lei, portanto, são o resultado de uma convenção social. Todos os 

índices implicam a incorporação de ícones e todos os símbolos são formados por índices porque 

operam através de réplicas (PREUCEL, 2006, p. 56). Cruzando esses signos com as categorias 

marxistas da formação social, modo de vida e cultura com suas divisões expostas por Bate (1998) 

propõe-se uma arqueosemiótica materialista para analisar as cabaças pirografadas e seu papel 

social nas comunidades do deserto durante o Período Intermedio Tardio (1000 – 1430 d.C). 

Portanto, o presente capítulo discorre sobre os vínculos do fruto de Lagenaria e suas decorações 

entre as categorias do materialismo histórico como os modos de produção, as relações sociais, 

ideologias, contradições, superestruturas, entre outras formas, que permitem entender as 

diferentes formas de sociabilidade das cabaças e suas implicações. Seja em alguns momentos em 

posições periféricas, como no cotidiano utilizadas para transferir e servir alimentos, ou como 

protagonistas nos rituais mágico-medicinais através dos estados alterados da consciência.    
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4.1. - Cabaças pirografadas do extremo norte do Chile (Arica e Iquique) 

 

No Período Intermedio Tardio, as identidades locais da zona de Arica experimentam um 

florescimento tanto da cultura material como dos assentamentos, durante um momento em que os 

Andes do Centro-Sul manifestavam uma forte interação e mobilidade. Como: “toda produção é 

apropiação da natureza por parte [da comunidade] e por intermédio de uma forma de sociedade 

determinada” (MARX, 1982 [1857], p. 37), os espaços ocupados pelas populações foram 

principalmente a costa, vales e serra, onde trabalharam numa economia agromarítima. Essa 

subsistência mista se baseava na produção agrícola de milho, feijão, batata e cabaças, além de 

frutas como pacae (Inga feuillei) e melão-andino (Solanum maricatum), junto à exploração 

intensiva de recursos marinhos, sendo o côngrio uma importante fonte nutritiva e um produto de 

intercâmbio (SHIAPPACASSE et al. 1989, citado por MUÑOZ, AGÜERO & VALENZUELA, 

2016). 

Os antecedentes arquitetônicos, artesanais, funerários e econômicos permitem inferir uma 

ideologia comum na cultura Arica, que: “condujo a la formación de una estructura política a nivel 

de unidades territoriales dirigidas por un jefe, cacique o curaca” (MUÑOZ, AGÜERO & 

VALENZUELA, 2016, p. 204). Evidenciando, em termos marxistas, como: “toda forma de 

producción... genera sus propias formas de gobierno” (MARX, 1982 [1857], p. 38). Mas cabe 

destacar que essa formação de cacicados independentes manifesta na zona do extremo norte do 

Chile a existência de comunidades com diferenciação social fundada antes no prestígio que no 

status, com uma integração ideológica e cultural baseada no parentesco, reciprocidade e 

redistribução de bens, para estabelecer alianças e coesão social como no caso do vale de Lluta. 

Por outro lado, vales como Azapa, sugerem uma organização sociopolítica mais hierárquica 

através dos padrões de assentamento e sepultamento. De acordo com Muñoz, Agüero e 

Valenzuela (2016, p. 205), isso: “pudo haber tenido el propósito de diferenciar socialmente a los 

grupos asentados, así como también referir a la división dual del espacio”. 

 O impulso desse grupo pelas atividades agrárias, principalmente através do 

desenvolvimento de técnicas de irrigação, canalização e construção de terraços agrícolas, 

manifesta uma preocupação pelo controle da água, que em alguns momentos provocou tensões e 

conflitos. Motivo pelo qual possivelmente foram construídos os pukaras ou aldeias defensivas 

nas montanhas. Portanto, tais caraterísticas sugerem o surgimento de um grupo classista inicial 
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com conhecimento especializado, que segundo Bate (1998, p. 88) gera “um novo sistema de 

relações sociais de produção... estabelecendo uma nova divisão social do trabalho, entre o 

trabalho manual dos produtores e o trabalho inteletual”.               

 Juntando esse contexto histórico com tema central da presente dissertação (as cabaças), 

Helena Horta (2015) em seu livro El señorío de Arica y los Reinos Altiplánicos (1000 – 1450 

d.C), demonstra uma alta frequência das cabaças naturais e pirografadas em todos os sítios da 

região, mostrando que “la ofrenda de calabaza corresponde al segundo tipo de artefactos que es 

compartido entre valle y costa” (p. 160). Mas o dado mais significativo é constituído 

indiretamente pelo grande número de cabaças pirografadas que aparecem como acompanhamento 

funerário classificados pela arqueóloga como “atributos da elite pré-incaica”. Assim, 

consequentemente com Marx e Engels (2001 [1848], p. 24), “encontramos, quase em toda parte, 

uma organização completa da sociedade em diferentes grupos, uma série hierárquica de situações 

sociais”. Ainda que Engels numa nota à edição inglesa de 1888 e alemã de 1890, aclare que se 

trata da História transmitida por escrito, a história da luta de classes, ou entre opressores e 

oprimidos que sempre estiveram em constante oposição, também pode ser rastreada nas 

populações antigas como as pré-incaicas através dos signos.       

 Com essas informações mais frescas, as primeiras coleções de cabaças pirografadas 

analisadas em termos semióticos e materialistas na presente dissertação correspondem às 

províncias de Arica e Iquique, que contam com cabaças decoradas globulares, semiesféricas, 

semiesféricas com asas e uma amostra ovoidal. Entre as cabaças globulares, como dito no 

capítulo III, destaca-se a boca restringida criada por um corte horizontal na parte superior do 

fruto e a presença de dois pequenos furos paralelos feitos para pendurar os recipientes. Essas 

características são importantes para considerar esses tipos de cabaças ideais para guardarem 

substâncias sólidas. Em termos decorativos, as amostras se configuram principalmente através de 

três faixas anulares ornamentadas com triângulos com espirais curvilíneas (faixa superior e 

inferior) articulados por rotação e translação horizontal (direita-esquerda e esquerda-direita), 

criando no meio da faixa a percepção de dois triângulos unidos por espirais (combinação entre 

articulações 3 e 4). Na faixa anular intermediária em algumas amostras se apresentam tipos de 

articulações aditivas e simétricas: 1) sequência de linhas quebradas em forma de “V” deitadas; 2) 

triângulos com apêndices lineares; 3) série de pontos dispostos em linha horizontal (Figura 18). 
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De acordo com Laura Quiroga e Verónica Puente (2007), essas formas apresentadas nas 

cabaças seriam a reprodução simbólica e estilizada de um serpente bicéfala (duas cabeças) e/ou 

anfisbena, que pode aparecer como figura central ou bem como uma sucessão de unidades 

morfológicas, pois “una mayor geometrización se acerca a la postura reptante, marcada por 

ángulos bien definidos y otra de mayor naturalismo sugerida por una forma espiralada que se 

acerca a la postura natural de la especie” (p. 332). Em outras palavras, o corpo da serpente seria 

representado pela espiral em forma de “S” deitada, enquanto a cabeça é formada pelo triângulo, 

que em algumas oportunidades aparece com círculos com ponto central no interior representando 

assim os olhos do réptil. 

 
Figura 18: Cabaças globulares pirografadas da Prov. de Arica. Da esquerda a direita, peça s/n da 

CCTC e do MCHAP peça Nº C 14, MAS 1029, 304, C 13, MAS 1727 e MAS 17. 
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 Nos contos atacameños, reunidos por Ana María Pavez (2002), a serpente gigante de duas 

cabeças é conhecida como Amaru. Ela aparece nos mitos da criação transitando pelos mundos 

aquáticos e terrestres, formando o arco-íris no céu depois dos dias de chuva. A serpente sem 

dúvida constituiu um animal importante nas cosmovisões andinas e amazônicas, nas quais as 

experiências rituais com plantas sagradas tiveram um papel fundamental. Porém para Peter Roe 

(1982), as imagens dessas criaturas em vez de responder as propriedades químicas específicas das 

substâncias alteradoras de consciência, teriam mais relação com a estimulação de regiões 

primitivas do cérebro, e tipos de memória adaptativas da espécie humana sendo codificadas. 

Apoiado em Mundkur (1978), sugere: “a presença de fatores filogenéticos como determinantes da 

ofidiofobia” (ROE, 1982, p. 12. Tradução do original).  

Sem entrar em muitos detalhes na questão cognitiva e biológica, símbolos de serpentes se 

apresentam pelos fosfenos nos seres humanos quando são devidamente estimulados 

(DOLMATOFF, 1969). Nesse sentido, o consumo nasal de Anadenanthera sp provoca 

alucinações visuais (e com menor frequência auditivas), e sintomas vegetativos como taquicardia, 

midríase (dilatação da pupila) e aumento da pressão arterial. O sintoma mais importante induzido 

pela vilca e que pode estar relacionado com o medo e/ou respeito por cobras gigantes, 

corresponde à uma anormalidade da percepção conhecida como macropsia, em que os objetos 

são vistos aumentados de tamanho de maneira exagerada (CAROD-ARTAL & VÁZQUEZ, 

2007). Ligando esses antecedentes com as práticas xamânicas, a criação de símbolos em outros 

estados de consciência poderia ter sido aproveitada e trabalhada por xamãs (homens e mulheres) 

para manter a estrutura social e as relações de poder sobre outras pessoas, junto às atividades 

medicinais e curativas. 

Assim, xamãs acostumados a transitar pelos mundos do mesmo modo que as serpentes e 

outros animais, tem os conhecimentos para superar e “sobreviver” aos medos provocados pelas 

substâncias psicoativas. As cabaças “vestidas” de ornamentos projetam uma relação recursiva 

entre as experiências do corpo e objetos no sentido de Sthephen Hugh-Jones (2009, p. 49), ou 

seja, “objetos rituais são decorados exatamente da maneira como os corpos são decorados”. Essa 

relação também se demonstra por outras práticas xamânicas como: feitiços, treinamento, 

disciplina e socialização, nas quais xamãs aparecem como “um banco sólido, contemplativo ou 

uma cesta progressivamente preenchida com conhecimento, sabedoria e responsabilidade. Fazer 
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as coisas é, assim, um exercício auto-realizável e o domínio da técnica é o domínio do eu” 

(HUGH-JONES, 2009, p.49).             

Dentro de uma perspectiva complementar, tais visões também podem ser ampliadas com 

as manifestações iconográficas do sapo (Hampatu) que acompanha a serpente Amaru nos contos 

atacameños (PAVEZ, 2002). Esse animal, quando observado de cima, apresenta as quatro 

extremidades (as vezes com dedos) e a cabeça formada por dois triângulos paralelos ou por um 

só. Seus olhos, como os da serpente, marcam-se com círculos e pontos. Geralmente revela um 

corpo formado iconicamente por um losango ou uma forma circular cujo interior está composto 

por cruzes simples, reticulados, volutas, entre otras formas. Segundo Lobos e Mera (2008, p. 37) 

muitas dessas representações coincidem com a presença do sapo Bufo atacamanensis nos sítios 

estudados. Além disso, no universo andino, os sapos também são animais relacionados com as 

chuvas (ESPINOSA, 1998) e com a figura feminina (LLAGOSTERA, 2004, p. 168), pois, tem 

uma relação indexical com a Pachamama ou Mãe Terra, visto que quando canta ao céu anuncia 

chuvas para boas colheitas.     

Assim, serpentes e sapos também podem ser identificados nas seguintes cabaças 

pirografadas. Na primera figura as representações simbólicas e abstratas das serpentes em forma 

de “S” diagonais usam a faixa superior e inferior (combinação entre articulações 3 e 4), enquanto 

a faixa intermediária é pirografada através da combinação entre as articulações 2 e 4, com figuras 

de losangos preenchidos com a rotação e translação de dois triângulos com espiral curvilínea e 

num caso pirografado completamente (Figura 19). Tal iconografia apresenta as mesmas 

características observadas por Leiva (2015, p. 94. Ilustrações 49 e 50), e que lembram as 

representações de sapos em cerâmicas santamarianas da região de Salta, Argentina (Figura 20). 

Em relação à segunda peça, cabe destacar a sua morfologia, pois é um dos exemplares de 

minicabaças globulares, utilizados geralmente para substituir as cabaças maiores nos 

acompanhamentos funerários. Sua iconografia está formada por duas faixas anulares. A faixa 

superior apresenta painéis com a combinação das unidades morfológicas do reticulado e dois 

triângulos equilâteros representando simbolicamente o sapo estilizado. Por outra parte, na faixa 

inferior a rotação e translação de triângulos pirografados cria uma faixa em zig-zag vinculada à 

serpente-raio.  

Imagem com efeito similar é feita na faixa intermediária da terceira peça, através do 

triângulo escalonado com espiral retilínea. Sobre as faixas em zig-zag, Ambrosetti (1896) afirma 
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que na região Calchaquíes, área vizinha ao deserto do Atacama, adoravam-se o trovão e o raio, e 

que ainda existe a crença que a serpente venenosa pode ter sido o símbolo do raio, postas em 

forma de zig-zag e/ou de triângulo escalonado, associadas principalmente à chuva. Finalmente, a 

última peça mostra características parecidas com a primeira, mas com diferenças iconográficas na 

faixa intermediária. Nela os modos de articulação apresentam uma reflexão especular translatória 

dos triângulos com apêndices lineares (interpretados como extremidades do anfíbio) e o corpo do 

animal representado pelo losango preenchido com triângulos, linhas diagonais e espirais. 

 

 
Figura 19: Serpentes e sapos nas cabaças. Da esquerda para a direita: MCHAP peça nº 3654, MAS 

1031, MAS 1837, MAS 1728. 
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Finalmente, ainda que exista uma variação entre os motivos decorativos nas cabaças 

globulares, manifesta-se um certo padrão nos desenhos caracterizados pelos triângulos de espiral 

curvilínea e retilínea, evidenciando uma certa especialização tanto nas forças produtivas 

(combinação entre forças de trabalho humana e meios de produção, isto é, instrumentos e objetos 

de trabalho) como nas relações de produção e suas técnicas (ou seja, o modo pelo qual as pessoas 

se organizam socialmente, dividindo funções e tarefas). Devido ao trabalho acumulado, esses 

casos mostram um aperfeiçoamento no acabamento por uma técnica mais especializada na 

criação dos espirais, e também uma preocupação pela escolha da matéria-prima para trabalhar, 

talvez porque as formas globulares, seus fios de pendurar e sua leveza favoreceram os sistemas 

de intercâmbio e comércio andino pré-hispânicos (Figura 21). Para Eco (2000, p. 49), “existen 

varios tipos de signos y uno de los modos de diferenciarlos puede ser también el valor económico 

de la materia de su expresión”. Entendendo que esse valor se refere ao esforço físico para a 

produção do objeto, a análise semiótica das cabaças pode: “precisamente volver reconocibles 

 
Figura 20: Sapo em cerâmica santamariana (Argentina), disponível no site do Proyecto Abrigo: 

http://www.proyectoabrigo.untref.edu.ar/abrigo/content/santa-mar%C3%ADa-zooformos-batracios. 
Acesso 08-04-2018. 
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ciertos problemas de la vida cultural al revelar contradicciones que, en caso contrario, 

permanecerían ocultas” (ECO, 2000, p. 50. Grifo meu).    

Por outra parte, esses signos presentes nas cabaças também podem ser observados como 

parte da superestrutura ideológica situada acima da base econômica. Entendendo que o conceito 

de ideologia refere-se ao conjunto de ideias e valores das práticas particulares, condições da vida 

e interesses da um grupo social (BATE, 1998). Nesse sentido, seguindo algumas ideias discutidas 

por V. N. Volochínov (1976 [1930]), pseudônimo de Bakhtin, o ideológico possui um 

significado, pois representa, figura ou simboliza algo que está situado fora de si mesmo. Portanto, 

ele se transforma num signo, porque sem signos, não há ideologia. Assim, qualquer imagem 

presente num objeto físico particular resultante de um processo de produção já é um produto 

revestido de sentido ideológico.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Infografia caravaneiros do Deserto do Atacama. Disponível em: 
http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposicion-itinerante/rostros-del-
norte-grande/habitantes-de-atacama-y-la-costa/caravaneros-del-desierto-

atacameno/#!prettyPhoto. Acesso 15-04-2018. 
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Mesmo outorgando um papel mágico-ritual e mítico aos signos presentes nas cabaça 

como resultado de uma atividade criativa do fenômeno religioso, esses motivos e símbolos 

formam parte de uma realidade social e histórica. Através da leitura de A Ideologia Alemã de 

Marx e Engels (1846), Michael Lowy (2006, p. 283) afirma que a chave para o estudo marxista 

da religião é: “acercarse a ella como una de las diversas formas de ideologia – a saber, de la 

producción espiritual de un pueblo; de la producción de ideas, representaciones y conciencia, 

necesariamente condicionadas por la producción material y las correspondientes relaciones 

sociales”. Em tais relações os signos adquirem um papel dominante evidenciando diferentes 

conjuntos de representações, valores e contradições dos diversos grupos sociais. 

Voltando ao estudo das cabaças, as formas semiesféricas e semiesféricas com asa 

encontradas na provincia de Arica, a abertura da boca e a sua morfologia acompanhada de 

desenhos pirografados são aspectos relevantes para pensar no seu vínculo com o serviço e libação 

de bebidas fermentadas e seu consumo com enteogénos como o cébil (huilca). Em termos 

decorativos, as amostras se configuram de maneira diferente que as cabaças globulares, pois ao 

invés de conterem três faixas anulares, identificam-se uma ou duas faixas ornamentadas por 

“painéis” com e sem alternar. Entre os motivos e os tipos de articulação, novamente se repetem 

os triângulos com espirais curvilíneas e retilíneas através da rotação e translação horizontal 

(direita-esquerda e esquerda-direita) com a combinação das articulações 3 e 4, criando a 

percepção de dois triângulos unidos por espirais. Também se reiteram os motivos como 

triângulos com apêndices lineares e reticulados, losangos concêntricos, desenhos reticulados e 

linhas em zig-zag.  

Mas devido ao contato com os Incas surgem novos motivos e formas de articulação que se 

incorporam no repertório iconográfico andino, repercutindo na interseção de interesses sociais 

orientados em diferentes sentidos e colocando o “signo na arena para a luta de classes” 

(BAKHTIN, 1976 [1930], p. 36). Essa luta pode explicar as mudanças e continuidades do signo 

que o mantém vivo e dinâmico. Ainda que uma classe dominante, nesse caso retratada pelos 

incas, procure imprimir no signo ideológico um caráter eterno, o signo tem uma qualidade 

dialética interna que se revela nas épocas de crise social ou de mudanças revolucionárias, mas nas 

condições habituais da vida social ela permanece latente. Em palavras de Bakhtin, 

  

Nas condições habituais da vida social, esta contradição oculta em todo signo 
ideológico não se mostra à descoberta porque, na ideologia dominante 
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estabelecida, o signo ideológico é sempre um pouco reacionário e tenta, por assim 
dizer, estabilizar o estágio anterior da corrente dialética da evolução social e 
valorizar a verdade de ontem como sendo válida hoje em dia (BAKHTIN, 1976 
[1930], p. 37).  
 

 
Entre esses desenhos encontram-se formas de cruzes, clepsidras (triângulos unidos pelos 

ápices), campos axadrezados e figuras antropomorfas, que estão intimamente vinculados com a 

cosmovisão andina e os ciclos produtivos (MILLA, 2008). Assim, numa das cabaças se aprecia o 

ícone símbolico conhecido como “Cruz Andina” ou Chakana. Ela é formada pela rotação e 

translação horizontal de triângulos escalonados que aparecem na faixa superior e inferior 

(combinação entre articulação 3 e 4), definindo no espaço intermediário uma cruz escalonada que 

consta de quatro escadarias de três degraus: duas superiores e externas e duas inferiores e internas 

colocadas de maneira simétrica. No interior da cruz surgem desenhos de losangos concêntricos, 

cujo centro apresenta uma quatripartição acompanhada de reflexão especular e rotação de 

triângulos retângulos (dois deles pirografados e dois sem pirografar, mas com três pontos em seu 

interior) formando clepsidras (Figura 22). 

A presença da Chakana, que significa “ponte para o alto”, constituía uma figura central na 

simbologia incaica e andina, pois manifestava a união das pessoas com o cosmo ou os três 

mundos (Hanan pacha – superior, Kay pacha – face da terra, Ukhu pacha – inferior e interior). 

“Cada um dos doze degraus também representam um mês do calendário anual andino, sendo os 

braços verticais os solstícios e os horizontais os equinócios” (FROTA, 2017, p. 79). Portanto, 

representa simbolicamente a divisão do ano agrícola junto a seus rituais de rogativas, semeadura 

e colheitas, que se estabelecem pela comunicação física entre o mundo interior e o terreno 

existente por meio do culto às montanhas, cavernas, lagoas, entre outros locais, que são 

denominados genericamente “pacarinas u orígenes de los seres vivientes” (MILLA, 2008, p. 11). 

Ligada também ao Cruzeiro do Sul, é conhecida como: “una constelación chacarera que 

acompaña al campesino en la crianza de las chacras y el paisaje y está muy asociado al agua, pues 

los canales rituales construidos… están orientados hacia el caminar de la sagrada cruz andina”.   

As clepsidras (quatripartição do losango em triângulos ou tawa) presente na figura 

anterior, do mesmo modo que a Chakana, representam indexicalmente uma associação com o 

tempo, e por consequência com o calendário agrícola e a divisão de espaços ou campos de cultivo 

(RUIZ, 2002, p. XVIII). Assim, por exemplo, os triângulos sem fundo pirografados com três 

pontos podem referir-se à espaços de cultivo com pontos simbolizando sementes, enquanto os 
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que aparecem pirografados podem estar em correspondência com espaços naturais. O mesmo 

motivo aparece novamente como um quadrado quatripartido, em cujos centros surgem quatro 

clepsidras com pontos no interior (articulação aditiva), alternado com desenhos articulados de 

forma simétrica que possivelmente possam representar pás e atividades de arado da terra (Figura 

23 e 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Chakana e clepsidras. Peça Nº MAS 3070, MCHAP. 

 
Figura 23: Cabaça com motivos clepsidras e possíveis pás (retângulo vermelho). Peça 1836 
– AI, MCHAP. 
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Outros desenhos que são observados nas cabaças pirografadas correspondem ao 

axadrezado e reticulado. O primeiro, que se assemelha a um tabuleiro de xadrez, apresenta 

quadrados com fundo pirografados e sem pirografar, quadrados quatripartidos e clepsidras 

dispostos de maneira atípica (Figura 25). Entre algumas das conclusões de Berenguer (2013, p. 

311), esse motivo foi processado local ou regionalmente pelas comunidades, principalmente 

relacionado com as túnicas das forças militares do exército incaico, e com os rituais de anexação 

dirigidos para assegurar a lealdade dos grupos conquistados pelos incas. Mas ao explorar o texto 

de Guaman Poma de Ayala (1615) o axadrezado aparece com frequência nas ilustrações 

vinculadas com o calendário-ritual e o trabalho agrícola, tanto em vestimentas de homens e 

mulheres, como na formação dos terrenos de cultivos quadriculados através dos canais de 

irrigação (Figura 26).   

 

 

 

 

 
Figura 24: Pás de madeira e pedra, Deserto do Atacama (LE PAIGE et al, 1978, p. 
49) 
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Figura 25: Cabaça com motivo axadrezado atípico. Peça MAS 3069, 
MCHAP. 

 
Figura 26: Trabalho de Zara Tarpu Mitan (semeadura do milho), 
Setembro/Festa da Lua, mês de plantio. Desenho 394 (GUAMAN POMA, 
1915). Disponível em: 
https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/inca/calendario.html. Acesso 20-
04-2018. 
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Por outro lado, o reticulado oblíquo ou em forma de rede também se mostra relacionado 

com atividades de plantio e chácaras (BRIONES et al, 1999; VALENZUELA et al, 2004; 

TRONCOSO, 2006). Numa peça decorada por uma faixa anular exterior, evidencia-se uma 

sucessão de losangos horizontais (sete no total), divididos verticalmente por um “X” com 

extremos terminados em volutas. Cada metade possui um retângulo reticulado com um pequeno 

triângulo com reflexo da metade oposta (combinação de articulações 3 e 4), com fundo 

escurecido através do pirografado. Em termos iconográficos surge a figura de uma espiga de 

milho como um ícone representado por retângulos com reticulado oblíquo, que indexicalmente 

podem se referir ao consumo de cerveja de milho ou chicha durante festividades coletivas ou 

particulares. Por outro lado, nas divisões entre losangos através de um “X” com volutas nas 

extremidades, as pesquisas com frequência indicam a relação com “báculos” ou “varas” (Figura 

27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fato, os báculos ou varas também formam parte do repertório iconográfico sobre o 

processo de semeadura e colheita, e são geralmente usados “para medir el espacio y el tiempo o 

 
Figura 27: Cabaça com representações de espigas de milho e báculos. Peça 3064, MCHAP. 
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también [representar] serpientes de fuego (Illapa) y serpientes de agua (Yacumama)... Los 

báculos-serpientes tienen el poder de unir y recorrer los tres mundos” (RUIZ, 2002, p. XV). 

Nesse último sentido, como instrumento de caráter cosmo-ritual capaz de conectar os mundos, dá 

a seu portador o status de mediador e sábio (amauta) dos ciclos naturais que asseguram a 

economia agrícola das comunidades do deserto.  

No último exemplar analisado da Provincia de Arica, uma cabaça semiesférica com uma 

decoração de seis faixas semianulares (três em cada lado), formadas por uma fileira superior de 

triângulos pirografados de lados curvos orientados para a direita e uma fileira inferior com a 

mesma unidade morfológica no sentido oposto. Ambas fileiras são separadas pela reiteração de 

espirais duplos pirografados com mais de uma volta (combinação entre articulação 3 e 4). Na 

metade da cabaça aparecem quatro módulos quadrados (dois de um lado e dois do outro), cujo 

interior apresenta dois triângulos com características antropomorfas, opostos horizontalmente e 

separados por um desenho de rede ou reticulado (combinação entre articulação 2 e 3). Essa 

cabaça, com outro recipiente (MAS 3062), foram os únicos frutos secos com representações 

figurativas de antropomorfos da região do extremo Norte do Chile (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Cabaças com presença de antropomorfos. Peças 3061 e 3062, 
MCHAP. 
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Em termos iconográficos, novamente surgem as faixas com representações de serpentes 

bicéfalas, que de acordo com as crenças andinas também são protetoras dos sepulcros indígenas. 

Por outro lado, relacionado às representações antropomorfas, em geral, dentro da arqueologia 

andina são conhecidas como rosto de sobrancelhas compridas (em espanhol: figura de las largas 

cejas) vinculadas tanto ao Norte do Chile como ao Noroeste da Argentina (AGUAYO, 2008; 

NASTRI, 2008). As faces com grandes olhos redondos e o nariz prolongado poderiam ser um 

indício do consumo de substâncias psicoativas na zona, portanto, de práticas xamânicas, que 

outorgaria à cabaça funções especiais. De outra perspectiva, como as figuras se encontram 

opostas entre dois triângulos reticulados equivalentes à túnicas andinas, “representarían una 

efectiva transformación del significado de la figura de las largas cejas desde una concepción 

previa como momia y hacia una nueva concepción en términos de serpiente” (NASTRI, 2008, p. 

30). 

Cruzando essa informação procedente das cabaças com outros suportes (cerâmica, tecidos 

e representações rupestres) durante o Período Intermedio Tardio nas províncias do extremo Norte 

do Chile, observam-se os aspectos ideológicos da iconografia compartilhados pelas comunidades, 

em especial pelas representações de: práticas agrícolas, campos de cultivo, figuras 

antropomorfas, atributos de poder como báculos ou varas e figuras geométricas estilizadas de 

animais como serpentes e sapos (Figura 29), que retrataram os seres sagrados ou deidades míticas 

de grande importância simbólica (MUÑOZ & BRIONES, 1996).  

Assim, as evidências que se referem a um sistema de crenças de caráter ritual e 

xamanístico, refletido no consumo de substâncias psicoativas ou sagradas capazes de modificar a 

consciência para caminhar pelo mundo terreno e espiritual. Contexto no qual as cabaças, assim 

como os keros ou copos ceremoniais, foram utilizadas de acordo com a hierarquia dos usuários 

nas diferentes cerimônias e festas agrícolas para lograr elevados estados de êxtase. Momentos 

que também foram marcados na iconografia da cerâmica e vestimentas pelas: “representaciones 

de personajes en trance, como con dos cabezas o provistos de alas, y animales, como los 

batracios, que poseen sustancias alcaloides” (SINCLAIRE, 2012, p. 33). Segundo Muñoz, 

Agüero e Valenzuela (2016, p. 211): “los Valles Occidentales fueron puntos clave de 

convergencia y comunicaciones entre centro de la costa, altiplano y tierras cálidas orientales, 

donde nuevas ideas como los diseños de animales y figuras antropomorfas se plasmaron en la 

vestimenta y otros objetos artesanales”.   
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Portanto, durante o período analisado é possível observar as mudanças de uma identidade 

iconográfica regional que mostra fortes laços ideológicos com o culto à terra, às chuvas, aos 

recursos hídricos (rios e lagoas) e aos animais sagrados, cujas representações conseguiram uma 

certa estandarização geométrica entre diferentes tipos suportes. Porém a influência incaica na 

zona teria gerado um forte impacto na cultura material, devido à presença de uma estrutura 

político-ideológica diferente das organizações locais, baseada principalmente na 

institucionalização da ordem social e das estratégias de controle hegemônico das comunidades 

que passariam a fazer parte do Tawantinsuyo. Tal controle foi solidificado por novos cultos e 

divindades, padrões de assentamento, uso de bens e vestimentas de prestígio, incorporação de 

novas tarefas produtivas, mudanças de dieta, domínio dos grupos locais e uso da iconografia 

como um método político-ideológico para representar e manter no poder o grupo dominante 

(URIBE & ADAN, 2004; SANTORO et al 2004; VALENZUELA et al, 2004). 

 

 

 

 
c) 

d) e) 

b) a) 

 
Figura 29: Acompanhamentos funerários de Arica: a) recipiente polícromo semelhante morfológicamente 
às cabaças globulares (MCHAP 0619); b) Kero ou copo ceremonial policromo (MCHAP 2093); c) Jarra 
policroma antropomorfa (MCHAP 0009); d) pano ceremonial ou inkuña com motivos antropozoomorfos 
(PE-185); e) espátula zoomorfa com linhas em zig-zag (MCHAP 2783).    
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4.2. - Cabaças pirografadas do Provincia do Loa - San Pedro de Atacama 

   

 Como na seção anterior, mas agora representando expressões definidas num tempo-espaço 

de uma identidade cultural maior que une os mundos andinos da região de oásis do Deserto do 

Atacama e a bacia superior e média do rio Loa ao nordeste de San Pedro de Atacama, o Período 

Intermedio Tardio sinaliza uma segmentação do território mais explícita e identidades mais 

localistas definidas por suas materialidades. Para Victoria Castro et al. (2016), na conformação 

de senhorios locais com poder organizativo para trabalhos comunais, as diferenças entre os 

grupos se manifesta: “en el modo en que usan sus bienes... y en el hecho de compartir una forma 

de ver el mundo posiblemente sacralizado a través de un calendario económico ceremonial, en 

donde se integra el habitar cotidiano con su paisaje percibido y el mundo de los ancestros” (p. 

269). 

Nesse contexto histórico regional, as cabaças identificadas conservam as mesmas técnicas 

decorativas para a criação dos desenhos, ou seja, o pirografado e a incisão (LATCHAM, 1938; 

DURÁN, 1976, ALFARO & GENTILE, 1978; FERNÁNDEZ, 1980; LEIVA, 2015). Por outro 

lado, o universo de amostras está representado por fragmentos (possivelmente relacionados com 

cabaças semiesféricas), metades do fruto e alguns exemplares completos semiesféricos de corte 

vertical. Mas a alteridade fundamental com as cabaças das províncias de Arica e Iquique, liga-se 

com a composição e disposição iconográfica de novos motivos, por consequência, em diferentes 

modos de representação e produção. Nesse sentido, apoiado na pesquisa de Gallardo (2009, p. 

86), observa-se que as cabaças do extremo Norte do Chile apresentam estratégias de composição 

simétrica organizada através da reiteração de elementos e motivos geométricos, enquanto as do 

interior do deserto, além de evidenciar a composição anterior, mostram algumas composições de 

caráter mais cênico e animalista, cujas iconografias indicam funções e se articulam com 

atividades produtivas.         

 Em relação à composição simétrica, a primeira diferença se manifesta na presença de uma 

faixa ornamentada com a translação horizontal (de esquerda-direita, e vice-versa) de triângulos 

simples, com curvas ou com apêndices lineares na beira da boca das cabaças (combinação de 

articulações 2 e 3). Por outro lado, se nas representações da Cultura Arica as faixas dominantes 

eram caracterizadas pela rotação e translação de triângulos com espiral curvilínea (abstração de 

serpente de duas cabeças), na iconografia do Loa e San Pedro do Atacama os triângulos 
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escalonados com espiral retilínea (combinação das articulações 2 e 4) ocupariam seu lugar, junto 

aos losangos concêntricos ou com motivos cruciformes e linhas em zig-zag (Figura 30). Motivos 

que, como dito, podem representar a serpente como um raio na união entre o céu e a terra, 

questão importante para a economia local devido às formas serpentiformes, que em geral foram 

usadas para convocar chuvas, tempestades e também encarnar espíritos que cuidam dos canais de 

irrigação (GREBE, 1996). Bem como podem simbolizar a relação entre manifestações mágico-

rituais e interesses de classes iniciais na luta de diferentes formas de crenças.    

 

Em outras pesquisas, o motivo escalonado também tem sido interpretado simbolicamente 

com os escalões de ascensão e descida, que podem ter diferentes significados topográficos, 

orográficos e geográficos, como: “planicies, montañas, terrenos ondulados, serranías, cordilleras 

e andenes” (POSNANSKY, 1913, pp. 7 – 8; MILLA, 2008, p. 66). Hipótese seguida por Horta 

 
c) a) b) 

e) d) 

 
Figura 30: Cabaças com motivos escalonados e zig-zag armazenadas na CCTC: a) Peça S/I (Sacola 213); b) 
Nº 2875; c) Nº 1864; d) Nº 1865; e) Nº 2497. 
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(2004) quem, citando a Kolata (1993, p. 111), adiciona a relação entre fontes de água e 

montanhas; entre a pirâmide e a representação simbólica da montanha, onde habitavam as 

divindades que controlavam as forças da natureza. Nesse sentido, aparecem vinculadas ao poder 

xamanístico e aos fosfenos mais reconhecidos pelos usuários dos alucinógenos (GUINEA, 2004). 

Analogias que também foram compartilhadas pelas comunidades do deserto através das 

representações da Amaru (serpente em quechua) presente em vasos kero (LLAGOSTERA, 2004), 

arte rupestre (CHACAMA, 2004) e têxteis (HORTA, 1997, 1999). Portanto, o triângulo 

escalonado, além de ser um elemento decorativo igualmente apresenta uma concepção 

arquitetônica do poder, que lembra os tronos num templo ou espaço sagrado como as huacas, 

destinadas para cerimônias, rituais, rogativas e sacrifícios (CAMPANA, 2004). 

Neste caso, ao observar os desenhos das cabaças, talvez a interpretação sobre as terraças 

e/ou plataformas de cultivo seja complementar às expressões das imagens, as quais se 

assemelham muito melhor com a ideia de símbolos serpentiformes (KLIGMANN & DÍAZ, 

2007). Nesse sentido, a iconografia pode mostrar um índice ou a marca da pele esticada da 

serpente ou culebra que, metaforicamente abraça a cabaça e deixa seus motivos escalonados, zig-

zag, losangos e espirais retilíneos na superfície do recipiente. De fato ligada à categoria de modo 

de vida (BATE, 1998), essas iconografias confrontadas com os desenhos da pele de serpentes 

locais do Deserto do Atacama, apresentam uma correspondência significativa entre os padrões de 

representação. Entre as espécies de répteis identificadas no norte do Chile se encontram: 

Philodryas elegans, Phlodryas chamissonis e Tachymenis chilensis (Figura 31).  

Mas, antes de seguir com a descrição dos padrões característicos das figuras 

serpentiformes, é preciso explorar brevemente o motivo constituído por cruzes contornadas. Esse 

ícone encontra-se em diferentes tipos de suportes (cerâmica, arte rupestre, cachimbos, 

vestimentas, etc.) na América pré-colombiana. As interpretações feitas sobre ele se associam com 

valores aquáticos e atmosféricos (QUIROGA, 1901; GÓMEZ & CARIA, 2009), e ao símbolo de 

Vênus (SÁNCHEZ, 2006), bem como à combinação de duas serpentes bicéfalas dispostas 

vertical e horizontalmente (KLIGMANN & DÍAZ, 2007) e ao desenho de um corte transversal do 

cacto Echinopsis pachonoi, conhecido como Wachuma e São Pedro (VALENDIA, 2015). 

Portanto, salvo a representação de Vênus, as perspectivas anteriormente identificadas estão 

estritamente vinculadas, pois na cosmovisão andina reafirmam a importância da chuva e 

tempestade nos territórios áridos.  
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a) 

a) Pseudalsophis elegans, 
conhecida popularmente 
como culebra de cola 
elegante. Observa-se 
motivos em zig-zag ou 
escalonados na parte lateral 
e losangos na parte dorsal. 
Fonte: 
https://www.codemakers.cl
/cl/conservamosicaorg/plan
tas-y-animales-del-
desierto-la-experiencia-en-
yauca-del-rosario-ica/. 
Acesso 28-04-2018. 

b) 
a) Phylodryas chamissonis, 
conhecida como culebra de 
cola larga. Observa-se 
motivos em zig-zag na 
parte lateral e uma faixa 
escura na parte dorsal. 
Foto: Flavio Olivares. 
Fonte: Acevedo & Olivares 
(2012, p. 63). 
 

c) 
a) Tachymenis chilensis, 
conhecida como culebra de 
cola carta. Observa-se 
motivos lineares na parte 
lateral e uma banda com 
losangos na parte dorsal. 
Foto: Flavio Olivares. 
Fonte: Acevedo & Olivares 
(2012, p. 63). 
 

Figura 31: Culebras (serpentes) do norte do Chile com seus desenhos. 



 120 

Sobre o uso de mezcalina, apesar do fato que no curanderismo peruano haja vários tipos 

deste cacto que se diferenciam pelo número das nervuras longitudinais, e que: “los cactos de 

cuatro nervuras… son considerados raros y auguriosos... [con] propiedades curativas especiales” 

(SHARON, 1998, p. 61), não é possível afirmar diretamente a sua presença nos vestígios 

arqueológicos do deserto chileno. Segundo Torres e Repke (2006, p. 12) “ingestion or 

preparation of such plants requires no paraphernalia that might be identified with certainly, and 

conjecture of such practices based solely on presence of elaborate drinking vessels is insubstantia 

and unwise”. Talvez iconograficamente, alguns motivos como os círculos com ponto central 

possam estar relacionados com seu consumo, pois o cacto São Pedro é conhecido como aquele 

que abre os olhos.  

Outros motivos icônicos que aparecem junto às serpentes abstratas reafirmando a ligação 

com a água, as chuvas e tempestades, correspondem à nhandus andinos (Rhea pennata), sapos 

(Bufo sp) e sapos de quatro olhos (Pleurodema thauí). Como a relação dos sapos com fenômenos 

atmosféricos já foi tratada anteriormente, nesta ocasião cabe fazer referência à espécie conhecida 

como suri (ema) no mundo andino. Em geral, trata-se de representações ornitomorfas 

organizadas perto da base das cabaças (combinação entre articulações 2 e 3). As amostras 

estudadas estão associadas, em primeiro lugar, com linhas em zig-zag formadas por reflexão 

especular e translação horizontal de triângulos (combinação entre articulações 2 e 4) na 

companhia de círculos alternados com retângulos de lados concavos (Figura 32a).  

Em segundo lugar, pela translação horizontal de triângulos com apêndices pirografados 

orientados para a direita na primeira faixa (combinação entre articulações 2 e 3) na companhia de 

motivos simétricos em forma de “S” na zona intermediária (combinação entre articulações 2 e 4) 

e rotação-translação de triângulos com apêndices (direita-esquerda) na faixa inferior através da 

combinação de articulações 2 e 4 (Figura 32b). Em terceiro lugar, através de uma faixa com 

linhas quebradas em “V” reticuladas e intercaladas por outras formadas pela rotação e translação 

de triângulos com ganchos (combinação entre articulações 2 e 4), com figuras de batráquios na 

base (Figura 32c). Finalmente, associada à translação horizontal de triângulos orientados à direita 

na primeira faixa (combinação entre articulações 2 e 3), seguidos na zona intermediária pela 

combinação (entre articulações 2 e 4) de losangos com motivos cruciformes e triângulos com um 

ou mais círculos com ponto central (lembrando o possível vínculo com o consumo de São Pedro) 
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e linhas em zig-zag formadas por reflexão especular e translação de triângulos por meio da 

combinação das articulações 2 e 4 (Figura 32d). 

De uma perspectiva mais simbólica, ao longo dos séculos evidências etnográficas e 

históricas tem mostrado que os povos indígenas adoraram – e continuam reverenciando - as aves 

como seres divinos que ligam o mundo de cima com o mundo terreno. Por exemplo, nos vales 

áridos da área vizinha ao Deserto do Atacama, o suri ainda hoje é considerado como uma ave 

anunciadora de chuva devido à seu comportamento no período reprodutivo que coincide com 

períodos de maior umidade, por isso é: “el pájaro de la tormenta o la nube, que lleva el agua en su 

seno y cuyo pico lanza el rayo” (QUIROGA, 1942, citado por GÓMEZ & CARIA, 2009, p. 101). 

Tais afirmações permitem observar como durante o Período Intermedio Tardio o uso de penas de 

aves e/ou chocalhos emplumados foram característicos nas cerimônias e ritos associados à 

chuvas, trovões e raios. Cultos nos quais também as figuras estiveram presentes 

iconograficamente como reforço da cosmovisão andina pelas imagens ornitomorfas. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
d) 

d) 

Figura 32: Representações de Suri (Rhea pennata) coleção CCTC: a) peça Nº 2438; b) S/I 
(Sacola 216); c) peça Nº 2879; d) peça Nº 2878.    
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Até este momento os motivos que aparecem nas cabaças (geométricos, serpentes, sapos e 

suris) mantém um culto ligado à fenônemos atmosféricos, principalmente relacionados com a 

água e elementos metereológicos associados à ela (raios, nuvens e tempestades). Nesse contexto, 

as cabaças com sua iconografia deveriam ser interpretadas como objetos rituais/votivos e 

cerimoniais para o contato com as divindades atmosféricas, principalmente pelo consumo e 

libações da chicha ou aloja. Ou pensando que o consumo de fermentados poderia ter 

invisibilizado outros rituais, é também possível que oculte a ingestão de substâncias psicoativas 

misturadas com álcool (SAIGNES, 1989).  

Em outras cabaças pirografadas identifica-se uma mudança significativa na composição 

dos desenhos através de painéis com imagens zoomorfas e/ou antropomorfas combinadas com 

faixas geométricas. Pela forma de representação possivelmente trata-se de inovações locais pré-

incaicas das comunidades do Loa-San Pedro, relativas aos altos nichos ecológicos da região. No 

primeiro caso, trata-se de uma cabaça pirografada de forma semiesférica (quebrada em duas 

metades) ornamentada por uma faixa anular com quatro módulos: dois com desenhos apagados e 

dois com triângulos opostos de espiral curvilínea (combinação de articulações 3 e 4) com um 

círculo com ponto central, separados por duas faixas diagonais com pequenos apêndices lineares 

intercalados. O outro módulo se forma por uma faixa retângular com desenhos figurativos de 

camelídeos (lhamas estilizadas) unidos por uma corda a uma figura antropomorfa simples (Figura 

33).  

 

 

 

Figura 33: Representações geométricas e animais junto a um ser antropomorfo. CCTC, peça Nº 2321 
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Tais representações manifestam uma relação indexicálica que indica uma atividade de 

caráter pastoril e caravaneira. Prática pré-incaica que tem sido amplamente estudada sobretudo 

pelo arqueólogo José Berenguer (1997, 1999, 2004, 2009) no sítio rupestre de Santa Bárbara, na 

região de Antofagasta (Figura 34). Vinculando as iconografias das cabaças com o chamado 

“complejo caravanero”, elas também podem ser consideradas como um exercício cerimonial por 

parte dos llameros que atravessavam o deserto através de caminhos e trilhas tropeiras que 

ligavam as diferentes rotas comerciais andinas. Lembrando que esse tipo de iconografía aparece 

tanto perto de assentamenos e zonas de produção agrícola como em lugares de descanso ou 

repouso e abrigos denominados paskanas, onde os pastores com as lhamas podem ter efetuado 

seus rituais e cerimônias enquanto passavam as noites das expedições de intercâmbios 

(BERENGUER, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 34: Arte rupestre sítio SBa-144. Tomada de José Berenguer (2009, p. 196).  
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No segundo caso, a superfície externa do fruto está pirografada por uma faixa anular 

composta de cinco módulos retângulares que alternam figuras ornitomorfas e sauriforme (forma 

de lagarto) situadas perto da borda da cabaça (Figura 35). A sua presença também se encontra em 

objetos como keros ou copos rituais de madeira e manifestações de arte rupestre em vales e 

encostas do deserto. Em termos simbólicos, também responde às rogativas em torno da água, 

portanto, aos ritos de fertilidade da terra e agricultura (GREBE, 1984). Ao observar as imagens, 

chamam a atenção as linhas em zig-zag na parte dorsal e a costura da boca de um dos lagartos. 

Uma ilustração que lembra o episódio do sempre questionável Carlos Castañeda com a erva-do-

diabo (Datura stramonium), principalmente quando segurou em suas mãos os lagartos com as 

bocas e pálpebras costuradas para práticas de adivinhação (CASTAÑEDA, 2016, p. 144). 

 

 

 

A analogia com Castañeda, sem dúvida parece estranha e fora de contexto, mas permite 

refletir sobre possíveis práticas divinatórias, culto-rituais, medicinais e/ou maléficas através da 

utilização destes bichos. Em termos medicinais, o lagarto tem sido associado com remédios 

(CASTRO, 1986) e até hoje faz parte da medicina popular no Altiplano chileno, quando os rabos 

dessas espécies servem para coalhar o leite e reduzir dores de ossos e dentes (MERA & LOBOS, 

2008, p. 46). Além disso, cabe dizer que os calangos foram sacralizados em períodos pré-incaicos 

e considerados como ícones de idolatria durante a conquista e colonização do Chile (CASTRO & 

NUÑEZ, 2011).  

 

 

 

 
Figura 35: Representações zoomorfas de lagartos e nhandu andino. MCHAP, peça MAS 3065 
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Outra mudança na composição dos desenhos se dá no seguinte exemplo, pela combinação 

de painéis com imagens zoomorfas e faixas geométricas (Figura 36). Em relação às primeiras se 

exibem duas representaçãos icônicas de felinos manchados, de perfil, identificados assim 

tradicionalmente devido aos pontos marcados em seu corpo. De forma alternada, aparecem duas 

faixas decoradas com losangos concêntricos formados pela translação e rotação de triângulos 

pirografados (combinação entre articulações 2 e 4). Em geral, como outras partes da América, na 

arqueologia chilena a imagem do felino como alter ego do xamã se relaciona com o consumo de 

enteógenos como o cébil e/ou cactus São Pedro, pois representaria a transmutação e simbiose 

entre o ser humano e o animal (LABATE, 2004; TORRES & REPKE, 2006; BERENGUER, 

2009; MARDONES, 2012).   

 

Entrando em detalhes sobre a questão xamânica, é um fenômeno comum do xamanismo 

sul-americano a ligação entre o xamã, felinos e jaguares: “La transformación chamán-jaguar está 

ligada estrechamente al trance extático, por medio del tabaco o de los inhalantes de la 

anadenanthera o virola entre algunos pueblos, la banisteriopsis caapi entre otros, o, como a 

menudo es el caso, por tabaco seguido de yajé (FURST, 1980, p. 47). Com essa informação, por 

um lado, é preciso relembrar que a inalação do pó de cébil ou angico (Andenanthera) foi uma das 

práticas mais difundidas na Subárea Circumpuneña e comunidades atacameñas, associada com 

uma iconografia cheia de representações de condores, felinos, serpentes e outros animais tutelares 

dos xamãs e/ou guerreiros (TORRES & REPKE, 2006; NIELSEN, 2007; BERENGUER, 2009, 

HORTA, 2014). Por outro lado, sobre a iconografia felínica, devido à ausência da onça-pintada 

ou jaguar (Panthera onca) na área do deserto é possível que as espécies tenham mais relação com 

 

 
Figura 36: Combinação de painéis com imagens zoomorfas e faixas geométricas. MCHAP, peça MAS 1708.  
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felinos de pequeno porte como o puma (Feliz concolor), o gato andino (Felis jacobita) e o gato-

palheiro (Felis colocolo).            

Uma visão mais clara da simbiose icônica entre as figuras antropomorfas e zoomorfas e 

figuras geométricas encontra-se identificada com maior claridade no seguinte exemplo 

armazenado na CCTC. Trata-se de dois fragmentos de cabaça, talvez de um recipiente com forma 

semiesférica, cortado verticalmente e ornamentado por duas faixas anulares. A primeira apresenta 

uma sequência de triângulos com gancho orientados para a direita (combinação de articulações 2 

e 3). Enquanto a segunda aparentemente apresenta um jogo de três módulos: (a) três faixas 

horizontais com um jogo de espelho de triângulos pirografados, com escalonado e espiral 

retilíneo, separados por linhas anulares (combinação entre articulações 2 e 4); (b) dois seres 

antropomorfos com pontos no corpo sobre fundo escuro (cominação de 2, 3, 4); (c) jogo de 

triângulos pirografados com espirais grandes e pequenos no interior (combinação de articulações 

3 e 4). Além disso, no lado direito aparece um ser com forma de anfíbio (sapo) com um losango 

com ponto central (Figura 37).    

 

 

No caso dos antropomorfos novamente o nariz aparece marcado como indício do 

consumo de enteógenos, e os pontos marcados no corpo comprovam o vínculo com a 

metamorfose felina. Explorando a hipótese entre atividades de intercâmbio, guerra, transmutação, 

ancestralidade e ordem política, José Berenguer (2009) e Axel Nielsen (2007) apoiados no texto 

de Guamán Poma (1980 [1615]) evidenciam que nos combates desses personagens:  

 

 
Figura 37: Combinção de representações geométricas e figuras antropomorfas com pontos no corpo. 
CCTC, peça Nº 2232.  
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“Ellos se tornauan en la batalla leones y tigres y sorras y buitres, gavilanes 
y gatos de monte. Y ací sus desendientes hasta oy se llaman poma [léon], 
otorongo [jaguar], atoc [zorro], condor, anca [gavilán], usco [gato 
montés], y biento, acapana [celajes], páxaro, uayanay [papagayo]; 
colebra, machacuay, sepiente, amaro” (GUAMÁN POMA, 1980 [1615], 
p. 52).     

 

Assim, a identificação com animais míticos como ancestrais tutelares foi transmitida através de 

combates que iam institucionalizando certas práticas culto-cerimoniais. Nessas atividades fazia-

se o consumo de enteógenos como a vilca (A. Colubrina. Var. Cebil), pois aumentava a força dos 

guerreiros nos combates (BERENGUER, 2009, p. 2000). Portanto, essa institucionalidade 

representa claramente a reprodução do sistema social baseado nas atividades de coerção e 

administração das organizações sociais nas formas de conduta do ser social, ou seja, no sistema 

de relações sociais de produção ou de afiliação, tal como foi levantado por Luis Bate (1998).     

 O tema dos personagens com vestimentas (unkus ou ponchos) é muito conhecido no 

Noroeste argentino e Norte do Chile, devido a suas características simbólicas nos imaginários, 

processos sociais, interações sociais e visuais entre as comunidades durante o Período Intermedio 

Tardio (BERENGUER, 1999, 2004, 2009; NIELSEN, 2007; MONTT E PIMENTEL, 2009, 

TRONCOSO, 2011). E como bem argumenta Andrés Troncoso (2011) é associada 

frequentemente com guerreiros, homens-escudo, caravaneiros, guerreiros-caravaneiros e 

personificações de machados com corpos de lados côncavos. De qualquer maneira: “sus atributos 

señalan que con toda probabilidad se trataría de un dominio iconográfico a través del cual se 

manifestaría la influencia del Tawantinsuyo en Atacama” (PIMENTEL, 2006, p. 46). Essa 

influência ideológica mudou, como nas culturas de Arica, os modos de produção, superestruturas, 

modos de vida e a cultura das comunidades do Loa-San Pedro. Ao mesmo tempo, expõe o papel 

político das práticas xamânicas por meio do corpo socialmente heterogêneo de xamãs, de acordo 

à Michael Lowy (2006), citando a Engels (1969), que durante certas conjunturas históricas os e as 

encarregadas dos rituais e cerimônias se dividiam internamente segundo a sua composição social.     

Mas os detalhes dessas figuras têm sido pouco explorados em relação ao consumo de 

plantas sagradas, seja para o consumo ritual ou com fins belicosos. Ou ambos, considerando que: 

“el chamanismo es la continuación de la guerra por otros medios y que tiene tanto de violencia 

como la guerra tiene de sobrenatural” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, citado por 

BERENGUER 2009, p. 200). Isso se reflete nas seguintes amostras identificadas no MCHAP que 

poderiam estar vinculadas com as batalhas rituais (SANTONI & XAMENA, 1997). Na primeira 
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cabaça de forma semiesférica se apresentam 12 personagens pirografados, possivelmente de 

etnias diferentes, de corpo inteiro observados de frente, 5 utilizam túnicas trapezoidais e cocares 

de meia lua, e 7 são portadores de grandes escudos, penachos e orejeras ou protetores de ouvidos. 

Entre ambos grupos se dispõe um tumi ou faca cerimonial (Figura 38). Essas representações em 

forma de escudo foram descritas inicialmente por José Berenguer (1999, p. 45), como: “un 

motivo que es propio del noroeste argentino, donde, seguramente, preceden al arribo de los inkas. 

Aparecen representados en cerámica y discos de bronce de Santa María y Bélen”.   

 

Indo além das representações de machados, armas, facas cemimoniais e outros objetos de 

status e poder (ASCHERO, 2000; NIELSEN, 2007; BERENGUER, 2009), ao observar os 

detalhes da imagem é possível acentuar como dos olhos dos personagens caem lágrimas e saliva 

da boca, evidenciando os efeitos do consumo de substâncias psicoativas. Segundo Ojeda e 

Ramírez (1993, p. 18) a intoxicação com Cébil ou Anadenanthera provoca entre outras coisas 

que: “las mucosas se activan, produciéndose un aflojamiento espontáneo de las fosas nasales, 

acompañado de salivación, además como consecuencia de la irritación, los ojos producen 

abundantes lágrimas, también puede provocar contracciones de la boca”. Em outras palavras, 

para as formações de alianças interétnicas esses brindes políticos eram efetuados em outro estado 

da consciência, talvez com o objetivo de saber como será o futuro desse contato. Acerca do tema, 

Sandra Goulart, Beatriz Labate e Henrique Carneiro (2005, p. 38) afirmam que: “o uso de 

 
Figura 38: Personagens com túnicas e/ou escudos. MCHAP, peça MAS 3123 (Exibição Temporal). 
Disponível em: http://chileprecolombino.cl/exposicion-chile-15-mil-anos/brindis-por-una-alianza/. Acesso 
20-04-2018. 
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substâncias psicoativas em contextos rituais permite às sociedades ou aos grupos refletirem sobre 

seus dilemas, bem como orientar sua ação para o encaminhamento e a resolução de conflitos”.   

Porém, informações sobre a iconografia de uma cabaça encontrada por Ambrosetti (1989) 

na localidade de Hualfín, província argentina de Catamarca (Figura 10, na presente dissertação) 

pode projetar outro caminho interpretativo para uma cabaça semelhante ligada ao complexo Loa-

San Pedro. De fato, Margarite Gentile (2013) analisa as imagens do recipiente e observa que as 

figuras antropomorfas estão divididas em pares pelos mantos que levam, formando quatro 

grupos: “que podrían ser los curacas de los aillus que componían una llacta, todos en plan de 

participar de una capacocha” (GENTILE, 2013, p. 107). Destacando principalmente o papel das 

mulheres no diálogo com outras comunidades para definir as fronteiras durante a expansão 

incaica, nas quais as cabaças com seus rituais poderiam exemplificar iconograficamente o acordo 

fronteriço estabelecido.   

Por outra parte, como o termo capacocha se refere à cerimônia incaica de culto solar 

realizada nas montanhas e huacas, nas quais geralmente participavam as quatro partes do 

Tawantinsuyo, segundo Annete Schroedl (2008) também representava indiretamente outro meio 

de controle sobre os diferentes grupos étnicos do Estado incaico. Tal controle se exercia, por 

exemplo, através do sacrifício de crianças como tributo dos grupos submetidos. Mas também a 

dimensão política do ritual se manifesta quando os curacas colocavam à disposição filhas e filhos 

para aumentar sua autoridade dentro das estruturas incaicas do poder: “A través de esta ofrenda 

suprema y más valiosa el curaca se podía ganar el favor Inca y –como compensación- esperar 

ascender políticamente” (SCHROEDL, 2008, p. 25).       

Observando a cabaça em questão se identificam 13 figuras humanas, de corpo completo e 

de frente, feitas uma do lado da outra, diferenciando-se novamente pelos adornos cefálicos e as 

túnicas que possuem, salvo uma figura de corpo formado por um losango concêntrico que 

aparentemente não possui vestimenta (Figura 39). Novamente ao observar o nariz e os olhos dos 

personagens, identifica-se o fenômeno conhecido como midríase que consiste no aumento do 

diâmetro da pupila associado ao consumo de psicoativos. Mas centrando a análise na figura com 

corpo de losango concêntrico, braços apontando à base do recipiente e pernas semi-flexionadas, é 

possível pensar no sacrifício e/ou veneração de uma jovem donzela e/ou divindade feminina de 

uma huaca.     
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Em outras palavras, estas figuras tem conotação feminina e genital, que além de lembrar a 

pele da serpente mítica, também se vinculam com a fertilidade da terra e reprodução social. 

Rostworoski (2003, pp. 136-137) afirma que na iconografia pré-hispânica: “los genitales 

femeninos aparecen divinizados al estar asociados a la fecundidad, tanto en el ámbito humano 

como en el agrícola. Esta relación entre genital-fecundidad-fertilidad de la tierra se expresaría en 

el cuerpo de la diosa a manera de metáfora”. Além disso, vinculando as imagens extáticas (ou em 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 39: Representações de personagens com túnicas. MCHAP, peça MAS 2598. Disponível 
em: http://www.chileantesdechile.cl/vitrinas/norte-grande/chicha-ayer-y-hoy/pactos-en-calabazas/. 
Acesso 20-04-2018. GALLARDO, F. Arte Precolombino Chileno. Donación Colección Santa 
Cruz-Yaconi, 2011, p. 80. 
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estado de êxtase) com o consumo de plantas psicoativas, Camila Mardones (2012) menciona que 

a decocção das folhas do cébil ajudam na fecundidade das mulheres, e entre dois ou três grãos 

tostados e misturados com chicha, geram uma fórmula afrodisíaca. Portanto, seu consumo está 

relacionado tanto com os processos de reprodução social, como ao prazer sexual nas práticas 

andinas. Somando também o ofício das parteiras que são detentoras de conhecimentos, técnicas e 

saberes sobre usos de ervas no ciclo de gestação, parto e pós-parto.      

Em outros vestígios iconográficos, diferentes das cabaças de Arica, observa-se que os 

aspectos ideológicos da iconografia compartilhados pelas comunidades do Loa-San Pedro se 

relacionam com atividades agrícolas e caravaneiras, nas quais os motivos geométricos e 

serpentiformes são substituídos ou incorporados nas figuras antropomorfas com atributos de 

poder, principalmente depois da influência incaica. Mas as evidências não deixam de refletir um 

sistema de crenças de caráter ritual e xamanístico, baseado no consumo de substâncias 

psicoativas ou plantas sagradas capazes de modificar a consciência para caminhar pelo mundo 

terreno e espiritual. Entre as que se destacam, estão os objetos como entidades de animais 

sobrenaturais e representações femininas em tabuleiros para aspiração de rapé (Figura 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a)    b)  
Figura 40: a) Representação serpente-jaguar num copo de madeira. Tomada de Llagostera (2004, 
p. 161); b) representação feminina em tabuleiro de aspiração. Tomada de Llagostera (2004, p. 169). 
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Portanto, as cabaças do Loa-San Pedro junto à variabilidade de elementos, motivos e 

figuras, mais que um conjunto, respondem à criação de unidades particulares de representação, 

principalmente vinculadas com as atividades de produção, modos de vida e práticas xamânicas. 

Ao comparar os diferentes modos de produção sígnica se observa que as cabaças participam de 

uma dialética que solidifica as classificações iconográficas feitas no período de estudo e 

representam as: “inferências das culturas como sistema de atividades concretas” (BATE, 1988, p. 

192). Nesse sentido, indo além da funcionalidade, evidenciou-se as particularidades dos modos 

de vida através dos signos (ícone, índice e símbolo) que mostraram diferentes níveis de 

sociabilidade indo das práticas econômicas até cosmovisões ideológicas, materializadas nos 

desenhos das cabaças. 

 Em outras palavras, os frutos de Lagenaria se tornam reflexo da consciência do mundo 

objetivo e do ser social, ou seja, das formas de consciência social que se manifestam através de 

signos ideológicos e mágico-rituais. No jogo das formas de consciência social se conforma a 

ideologia das classes dominantes, que não só precisam justificar um novo tipo de relações sociais 

de produção, mas também impôr uma superestrutura institucional que acompanhe o processo 

econômico. Para Luis Bate (1998, p. 91), “las ideologías dominantes falsifican la realidad, no 

tanto por el hecho de que la reflejan y la norman valorativamente a través de representaciones 

míticas o fantásticas, sino porque, en su contenido, justifican lo injusto”. Nesse cenário, se 

observam como os signos continuam ou mudam dependendo das contradições das forças 

produtivas num determinado período histórico. Tornando-se um fator importante nas lutas de 

poder entre os grupos sociais, tanto intra como interétnicos.   

 Tentando alcançar o significado arqueosemiótico e materialista histórico do papel das 

cabaças nas comunidades do deserto do Atacama, acredito que o controle sobre os meios de 

produção e as relações de intercâmbio, principalmente por parte da sociedade caravaneira de 

lhamas, foram definindo o xamanismo do deserto. Como foi observado, vários elementos dessa 

superestrutura estão ligados explicita ou implicitamente às mudanças na infraestrutura 

econômica, e os elementos ideológicos que estruturam a sociedade estão sempre colocados à 

serviço dos interesses desta classe dominante, identificada nos grupos caravaneiros. Isso se 

manifesta no consumo de certos bens de prestígio e outras materialidades de distinção social. Em 

outras palavras, as cabaças além das funções medicinais e rituais, tem uma função ideológica nas 
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relações de poder entre opressores e oprimidos, através de seus desenhos pirografados e ao 

consumo de bebidas fermentadas e substâncias enteogénicas.   

 Em síntese, ao longo desse capítulo foram mostradas as potencialidades interpretativas do 

enfoque da arqueosemiótica materialista explorando as iconografia das cabaças pirografadas em 

concordância com o contexto histórico das comunidades do deserto do Atacama e com as 

categorias marxistas de formação social, modo de vida e cultura. Em relação à formação social, 

por exemplo, o processo produtivo das cabaças provalmente esteve a cargo de artesãos e artesãs 

especialistas para favorecer o intercâmbio e trocas durante o Período Intermedio Tardio, 

sobretudo no caso das cabaças globulares da Cultura Arica que apresentam figuras e padrões 

iconográficos mais estilizados. Por outra parte, sua presença como oferenda em tumbas de elite 

(HORTA, 2015) representaria algumas contradições nas formas de relações sociais. Igualmente, 

nas cabaças pirografadas da região do Loa-San Pedro, simbolizando atributos de poder e 

hierarquia social. Ainda que algumas cabaças por sua singularidade possam representar a 

presença de subculturas, definidas por sua participação nas atividades e relações que se 

estabelecem e desenvolvem na base material do ser social (BATE, 1998, p. 71).  

  Em termos qualitativos das forças produtivas, acredito que tanto homens como mulheres 

formavam parte da força de trabalho para a elaboração das cabaças pirografadas como objetos de 

trabalho, pois evidências etnográficas, históricas e arqueológicas (como a figura 17 da presente 

dissertação) mostram que uma vara de madeira com a ponta queimada era usada por ambos sexos 

como instrumento de trabalho na ação do pirografado sobre cabaças. Naturalmente no processo 

de aprendizagem surgem erros e imprecisões (Figura 41), e mais se pensarmos que alguns dos 

desenhos podem ser elaborados em outro estado de consciência devido ao consumo de plantas 

sagradas como o cébil e/ou cactus San Pedro, comuns nos processos de cura, ritos de iniciação e 

viagens xamânicas. Adquirindo novas propriedades e usos como resultado de sua transformação.     

Em relação à categoria modo de vida, principalmente na dialética do ser humano-

ambiente no Deserto do Atacama, observou-se que os desenhos das cabaças mantém vínculos 

com os diferentes nichos ecológicos com a sua fauna, sendo comum as representações de 

serpentes, sapos e nhándu andino ligadas aos cultos das montanhas, os rios e as chuvas. A 

redistribuição e trocas através do tráfico de caravanas não só ajudou a superar as particularidades 

e adversidades do perfil regional, mas favoreceu estratégias de organização e dinâmica social. De 

grande importância também foi a criação de um calendário agrícola, no qual as cabaças tiveram 
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uma relevância significativa nas festas e cerimônias, que eram funcionavam como o espaço social 

de poder simbólico por excelência para sociabilizar e mostrar bens de prestígio ante a 

comunidade.     

 

 

Na dimensão temporal, as particularidades históricas que afetaram os ritmos dos modos 

de vida das comunidades atacameñas, podem ser considerados o surgimento e influência dos 

povos de altiplanos que marcaram um certo período de beligerância, evidenciados na construção 

de pukaras ou pontos defensivos entre as diferentes bacias. A consolidação de uma identidade 

local, tanto em Arica como na região do Loa- San Pedro, se mostra pela iconografia em 

diferentes vestígios e seu vínculo com atividades mágico-rituais e xamânicas. Por último, a 

presença incaica na zona mudou as bases econômicas das comunidades e a superestrutura 

a)  b)  

c)  
Figura 41: Experimentação de pirografado em cabaças: a) peça nº 2498, CCTC; b) peça MAS 377, 
MCHAP; c) peça MAS 378, MCHAP.    
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ideológica, forçando pactos que podem ser vistos nas últimas cabaças pirografadas mostradas na 

presente dissertação.  

Finalmente, a respeito da “cultura” como conceito que amarra à realidade social o singular 

e o geral, apresentou-se as cabaças no aspecto mais cotidiano relacionado com o uso doméstico, 

principalmente as cabaças sem pirografado, assim como protagonistas nos cultos à chuva e rituais 

nos quais participava junto a outros objetos provalmente ligados ao uso de psicoativos para o 

contato com as forças sobrenaturais. Nas quais as aves, répteis e anfibios ajudaram na 

configuração de cosmovisões panandinas, ainda que estabeleceram unidades e diferenças entre 

subculturas no interior do sistema social, pois sua importância variava dependendo dos nichos 

ecológicos a população utilizava.  

Além disso, acerca do assunto sobre a presença de certas substâncias medicinais e/ou 

psicoativas (principalmente o cébil: anadenanthera colubrina) no interior das cabaças, visto que 

essa planta dependia do intercâmbio caravaneiro com o Noroeste argentino, é possível afirmar 

que seu consumo constituía em alguma posição social diferenciada no sistema de relações sociais 

e diferenças nas relações de gênero, seja representada por xamãs ou líderes políticos (masculinos 

e/ou femininos) baseados no parentesco. 

Em mais de 500 anos de história, o xamanismo andino no deserto do Atacama não 

desapareceu. Ainda que suas diversas práticas ceremoniais de cura, adivinhação e experiências 

extáticas fossem quase dizimadas pelos incas e espanhóis nos processos de extirpação de 

idolatrias, a clandestinidade de seus saberes e conhecimentos ancestrais do mundo foi uma 

estratégia de sobrevivência até a atualidade. A relutância e participação de xamãs de sexo 

feminino nesse processo resulta significativa. Por um lado, pois os primeiros objetivos da 

perseguição de idolatrias foi a perseguição de xamãs homens. Por outro lado, as mulheres apesar 

de também serem perseguidas por crimes de feitiçaria e de adoração ao diabo (nas crenças cristãs 

europeias), mantiveram seus ofícios e papéis de curandeiras, parteiras, conhecedoras de ervas, em 

silêncio, e com outros xamãs sobreviventes. Finalmente, em relação à experiência extática, 

tratam-se dos êxtases no plural, pois embora o ritual e a cerimônia se concentrem na figura 

xamânica, na prática estão ligados à vivência da comunidade e seus participantes envolvidos no 

fenômeno, determinado pelas condições históricas concretas (ADAME, 2005). 
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Considerações finais 

 

 Um dos objetivos principais da presente dissertação foi tirar do esquecimento as cabaças 

pirografadas que estavam armazenadas na Corporación de Cultura y Turismo de Calama (CCTC) 

e no Museo Chileno de Arte Precolombino (MCHAP). Uma tarefa complicada tendo em 

consideração que as peças se encontravam despojadas de seus contextos originais, com apenas 

informações técnicas das fichas museológicas que foram de grande ajuda para começar a 

pesquisa bibliográfica. Entrar nos depósitos arqueológicos das instituições e metaforicamente 

libertar do cativeiro os frutos de Lageneria, acredito que pode constituir uma prática 

descolonizadora no sentido de trazer à luz novas interpretações sobre as cabaças e seus desenhos. 

Claro que essa prática seria mais descolonizante se esses objetos fossem devolvidos às 

comunidades de onde foram tirados por meio de diferentes mecanismos de persuasão.  

 No capítulo inicial, por meio do posicionamento teórico-metodológico comprometido 

com a Arqueologia Social Latinoamericana (ASL) e a semiótica de Charles Sanders Peirce, foi 

levantado como enfoque de estudo uma arqueosemiótica materialista, para analisar as cabaças do 

Deserto do Atacama durante o Período Intermedio Tardio (1000 – 1430 d.C), principalmente 

através do cruzamento entre o materialismo histórico com o enfoque semiótico vinculado à 

materialidade visual e aos estados alterados de consciência (EAC). Na análise das referências 

bibliográficas as classificações dos signos nos objetos (ícone, índice e símbolo) foram 

importantes para a discutir sobre o processo de semiose na produção iconográfica. Indo além das 

imagens também serviram para dar conta das bases econômicas e superestruturas ideológicas de 

uma sociedade num período histórico determinado. Nesse sentido, as contribuições de Bakhtin 

(1976 [1930]) sobre o signo ideológico e seu papel nas lutas de classes, assim como as 

contribuições de Eco (1994, 2000) sobre a produção sígnica e a importância das estruturas 

econômicas, ajudaram a acrescentar as discussões sobre o papel dos signos na vida social. 

No segundo capítulo, apresentou-se uma revisão bibliográfica sobre a origem da cabaça 

em forma de garrafa no mundo, dando conta dos acalourados debates gerados no meio acadêmico 

e científico, principalmente entre ideais difusionistas e a variável independente ou paralelismo 

cultural, para explicar a propagação das cabaças entre o Velho e Novo Mundo. Além disso, 

evidenciou-se a importância dos avanços científicos e estudos genéticos de marcadores do DNA, 

para solucionar (até agora) o problema do berço do porongo (L. siceraria) colocando a África 
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como o centro de difusão das espécies silvestres e domesticadas para o resto do mundo. Enquanto 

à forma de dispersão do fruto para as Américas, ainda se especula entre agências de deriva 

ocêanica e da intervenção humana, ou o relacionamento de ambas. Sobre como chegou aos 

Andes e ao Deserto do Atacama, acredita-se que o translado através das comunidades ribeirinhas 

com as atividades caravaneiras e intercâmbios comerciais favoreceram a propagação do fruto. 

Comprovando finalmente através de evidências etnolinguísticas que as cabaças ingressaram ao 

norte do Chile trazidas do Peru. 

 O terceiro capítulo, corresponde à exposição da metodologia e das amostras identificadas 

durante os trabalhos de campo nos meses de novembro de 2016 e março de 2017 na Corporación 

de Cultura y Turismo de Calama (CCTC) e no Museo Chileno de Arte Precolombino (MCHAP). 

Com as cabaças pirografadas entendidas como materialidade visual se levantaram alguns critérios 

relevantes para a sua análise, utilizando tabelas e quadros nos quais se exibiram dados 

quantitativos e qualitativos sobre as características morfológicas e decorativas do fruto. A ênfase 

em questões referentes ao tipo de corte na manufatura dos recipientes, tratamentos de superfície, 

formas e decorações, foram importantes para debater as funcionalidades e usos das cabaças 

durante o Período Intermedio Tardio. A presença de reparações feitas com fibras vegetais, 

cabelos humanos ou de origem animal, tanto em cabaças com e sem pirografado, permitem 

entender a vital importância dos recipientes para as comunidades do deserto. 

 Finalmente, no quarto capítulo se apresentaram as potencialidades interpretativas que 

oferecem uma arqueosemiótica materialista para o estudo das características iconográficas e 

simbólicas das cabaças. Abordando temas relacionados com os modos de produção, relações de 

sociais, ideologias, gênero, cosmologia e religiosidade das comunidades do Deserto do Atacama. 

Também foram analisadas a influência dos chamados estados alterados de consciência (EAC), 

principalmente pelas fontes etnográficas, etnohistóricas e experiências pessoais, como meios para 

explicar os desenhos pirografados e atingir a funcionalidade social, ritual e/ou utilitária das 

cabaças, explorando a correlação com outros objetos visuais e a paisagem do deserto do 

Atacama. Comprovando que as cabaças e seus desenhos possuem um forte vínculo com os 

estados alterados de consciência no contato com o mundo sobrenatural, inclusive se poderia dizer 

que as cabaças mudaram e substituíram as formas de ingestão de psicoativos através da 

combinação de plantas como o cébil com o consumo de fermentados ou outras bebidas 

alteradoras de consciência como o cacto San Pedro.  
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 Uma das principais autocríticas que posso realizar depois do percurso da presente 

dissertação, corresponde à falta de interação com as comunidades indígenas do deserto. 

Entendendo que só a colaboração e organização entre as comunidades com os arqueólogos e as 

arqueólogas: “conducirá a la acción política radical... [pues] la colaboracón supone entonces la 

combinación de cualidades particulares, dirigida a propósitos y prácticas compartidas” 

(MCGUIRE, 2013, p. 492). Nesse sentido, em minha estadia limitada no deserto chileno, na 

localidade de San Pedro de Atacama, consegui conversar muito pouco com as pessoas de 

descendência indígena encarregadas do patrimônio arqueológico, principalmente no pukara de 

Quitor e na aldeira de Tulor. Mas entre as poucas ideias trocadas, elas expressavam claramente as 

tensões com o Museo Arqueológico R.P. Gustavo Le Paige e a Universidad Cátolica del Norte, 

em relação aos ancestrais que ainda se encontram no poder institucional, e denunciavam também 

a falta de diálogo e colaboração entre a comunidade arqueológica para com as comunidades 

indígenas. Sobretudo frente às posições indigenistas, que baseadas em seus relatos fundacionais, 

solicitam a restituição dos corpos e seu reenterro para restabelecer a paz como os gentiles e 

reclamar sobre as práticas colonialistas das tarefas arqueológicas (FINOLA, 2016). 

 Sem dúvida o trabalho arqueológico é uma prática ideológica, mas tenho certeza que 

quando essa forma é mais horizontal que vertical, os diálogos sobre a cultura material e seu papel 

no interior da sociedade podem ser mais construtivos, sobretudo hoje quando se precisa de uma 

luta contra o capitalismo, que avança matando as florestas, contaminando rios e, agora no Salar 

de Atacama, procura a extração de lítio no encargo da Sociedade Química e Minera (SQM), 

envolvida em diferentes casos de corrupção.  

Nesse contexto, como afirma Lowy (2006), não há como não citar as ideias 

revolucionárias e espirituais do marxista latinoamericano José Carlos Mariátegui (1925), para 

quem: 

 

El proletariado tiene un mito: la revolución social. Hacia ese mito se mueve con 
una fe vehemente y activa… La inteligencia burguesa se entretiene en una crítica 
racionalista del método, de la teoría, de la técnica de los revolucionarios. ¡Qué 
incomprensión! La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia; está en su 
fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la 
fuerza del Mito… los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No 
son divinos; son humanos, son sociales (MARIÁTEGUI, 2010 [1925], p. 51) 
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Apéndice 1: 

 

Tabela de dados das coleções: 

Corporación de Cultura y Turismo de Calama  
            

     

  
Dimensões em 
Cm         

Localização 
Nº da 
Peça Pirografado 

Área 
geográfica Sector Altura 

Diametro 
max. 

Tipo de 
corte Observações Reparações Fotografias 

E17B Caixa 238/ Sac. 
211 S/I Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 10,5 11,08 Vertical Semiesférica Não 2338 – 2342 

E17B Caixa 238/ Sac. 
213 S/I Sim 

Provincia del 
Loa Chiu Chiu 4,3 5 Vertical Fragmento Não 2343 – 2344 

E17B Caixa 238/ Sac. 
214 S/I Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 2,8 4,2 S/I Fragmento Sim 2345 – 2346 

E17C Caixa 239/ Sac. 
216 2438 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 4 8,7 Vertical Fragmento Não 2347 – 2351 

E17C Caixa 239/ Sac. 
216 2875 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 9 10,7 Vertical Fragmento Não 2352 – 2354 

E17C Caixa 239/ Sac. 
216 S/I Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 5 8,3 Vertical Fragmento Não 2355 – 2358 

E17C Caixa 239/ Sac. 
216 2497 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 5 11 Vertical Fragmento Não 2359 – 2362 

E17C Caixa 239/ Sac. 
216 2498 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 6 14,5 Vertical Semiesférica Não 2363 – 2367 

E17C Caixa 239/ Sac. 
216 2879 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 9,5 17 Vertical Fragmento Sim 2368 – 2375 

E17C Caixa 239/ Sac. 
216 2878 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 8 15 Vertical Fragmento Não 2376 – 2379 

E17C Caixa 239/ Sac. 
216 2876 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 11 12 Horizontal Fragmento Não 2380 – 2383 

E17C Caixa 239/ Sac. 
216 2362 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 8,5 9 S/I 

Conj. 
Fragmentos Não 2384 – 2386 
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E17C Caixa 239/ Sac. 
S/I 2437 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 11 10,5 S/I Fragmento Não 2387 – 2392 

E17C Caixa 239/ Sac. 
215 S/I Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 23 16 Horizontal F. de garrafa Não 2393 – 2394 

E17C Caixa 239/ Sac. 
215 2922 Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 8,5 9,5 Horizontal Globular Não 2395 – 2396 

E17C Caixa 239/ Sac. 
215 2923 Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 10 10,5 Horizontal Globular Não 2397 – 2398 

E17C Caixa 239/ Sac. 
218 2321 Sim 

Provincia del 
Loa 

Valle de 
Calama 13 19,5 Vertical Semiesférica Não 2399 – 2405 

E17C Caixa 239/ Sac. 
S/I 3088 Não 

Provincia del 
Loa S/I 12 24 Vertical Semiesférica Sim 2406 – 2110 

E17C Caixa 239/ Sac. 
S/I 1909 Não 

Provincia del 
Loa S/I 10 14,5 Vertical Semiesférica Sim 2411 – 2413 

E17C Caixa 239/ Sac. 
S/I S/I Não 

Provincia del 
Loa S/I 10 14 Vertical Semiesférica Não 2414 – 2416 

E17C Caixa 239/ Sac. 
S/I S/I Não 

Provincia del 
Loa S/I 9 18 Vertical Fragmento Sim 2417 – 2418 

E17C Caixa 239/ Sac. 
217 1706 Sim 

Provincia del 
Loa Chiu Chiu 10 9,8 Horizontal Piriforme Não 2419 – 2421 

E17B Caixa 238/ Sac. 
214 S/I Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 6,5 14 Vertical Semiesférica Não 2422 – 2424 

E17B Caixa 238/ Sac. 
214 2500 Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 6 9,4 Vertical Semiesférica Sim 2425 – 2428 

E17B Caixa 238/ Sac. 
214 3089 Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 7 18 Vertical Fragmento Não 2429 – 2431 

E17B Caixa 238/ Sac. 
214 S/I Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 5,5 13,8 Vertical Semiesférica Não 2432 – 2434 

E17B Caixa 238/ Sac. 
214 S/I Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 7 13 Vertical Semiesférica Não 2435 – 2437 

E17B Caixa 238/ Sac. 
214 2920 Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 4 12,2 Vertical 

Semiesférica 
com asa Não 2438 – 2440 

E17B Caixa 238/ Sac. 
214 2919 Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 9 17,5 Vertical Semiesférica Sim 2441 – 2443 

E17B Caixa 238/ Sac. 
214 21 Não 

Provincia del 
Loa Caleta Huelen 6,5 10,5 Vertical Semiesférica Não 2444 – 2446 
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Sacola 263 S/I Sim 
Provincia de 
Arica Valle de Azapa 10 10,5 Horizontal Globular Não 2447 – 2452 

Sacola 266 1865 Sim 
Provincia del 
Loa Toconao 7,5 8,3 Vertical Fragmento Não 2453 – 2456 

Sacola 266 1864 Sim 
Provincia del 
Loa Toconao 5,6 7,7 Vertical Fragmento Não 2457 – 2460 

Sacola 530 J867 Não 
Provincia del 
Loa Topater 1 - - S/I Conj. Frag. Sim 2461 – 2463 

Sacola 506 S/I Não 
Provincia del 
Loa Topater 1 - - S/I Conj. Frag. Sim 2464 – 2467 

Sacola 501 J8C7 Não 
Provincia del 
Loa Topater - - Horizontal Conj. Frag. Sim 2468 – 2471 

Sacola 529 S/I Não 
Provincia del 
Loa Topater - - S/I Conj. Frag. Sim 2472 – 2473 

Sacola 542 I8C3 Não 
Provincia del 
Loa Topater 1 - - S/I Conj. Frag. Sim 2474 – 2476 

Sacola 577 I5C7 Não 
Provincia del 
Loa Topater 1 - - S/I Conj. Frag. Sim 2477 – 2479 

Sacola 546 I8C1 Não 
Provincia del 
Loa Topater 1 - - S/I Conj. Frag. Sim 2480 – 2482 

Sacola 565 S/I Não 
Provincia del 
Loa Topater 1 - - S/I Conj. Frag. Não 2483 – 2484 

Sacola 528 I8C4 Não 
Provincia del 
Loa Topater 1 - - S/I Conj. Frag. Não 2485 – 2487 

E29A Caixa 303/Sac. 
S/I Caja Não 

Provincia del 
Loa Topater  - - S/I Cabaça G Sim 2488 – 2492 

1E36B Caixa 495/ Sac. 
S/I 2232 Sim 

Provincia del 
Loa Lasana 7,8 9,5 Vertical Fragmento Não 2493 – 2499 

1E36B Caixa 498/ Sac. 
S/I 2219 Não 

Provincia del 
Loa Topater 1 12,5 23 Horizontal Chocalho Não 2500 – 2503 

1E36B Caixa 498/ Sac. 
S/I 2233 Sim 

Provincia del 
Loa Chiu Chiu 5,5 11,5 Vertical Semiesférica Não 2504 – 2510 

1E36B Caixa 498/ Sac. 
S/I 2237 Sim 

Provincia del 
Loa Topater 1 9,5 17 Horizontal Chocalho Não 2511 – 2518 

1E36B Caixa 498/ Sac. 
S/I 2218 Não 

Provincia del 
Loa Topater 1 4,6 19,6 Horizontal Chocalho Não 2519 – 2523 
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Museo Chileno de Arte Precolombino           

     
Dimensões em Cm 
          

Localização 
Nº da 
Peça Pirografado 

Área 
geográfica Sector Altura 

Diametro 
max. 

Tipo de 
corte Observações Reparações Fotografias 

1A Caixa 79 Mas 16 Sim 
Provincia 

Arica 
Valle de 
Azapa 7,5 14,7 Vertical Semiesférica Sim 2864 – 2878 

1A Caixa 79 Mas 3065 Sim 
Provincia del 

Loa San Pedro  8 15 Vertical Semiesférica Não 2879 – 2886 

1A Caixa 79 Mas 1029 Sim 
Provincia 

Arica 
Valle de 
Azapa 10 11,4 Horizontal Globular Não 2887 – 2893 

1A Caixa 79 Mas 1028 Não S/I S/I 4 9,8 Vertical Avermelhada Não 2894 – 2899 
1A Caixa 79 Mas 1030 Não S/I S/I 9,2 9,7 Horizontal Avermelhada Não 2900 – 2903 
1A Caixa 79 Mas 377 Sim S/I S/I 7,5 8,1 Horizontal Globular Não 2904 – 2908 
1A Caixa 79 Mas 3072  Não S/I S/I 7 6,5 Horizontal Globular Não 2909 – 2913 
1A Caixa 79 Mas 387 Sim S/I S/I 7,6 16,5 Vertical Semiesférica Sim 2914 – 2921 
1A Caixa 79 Mas 1326 Não S/I S/I 10,3 10,7 Horizontal Globular Não 2922 – 2924 

1A Caixa 79 Mas 1031 Sim 
Provincia 

Arica S/I 3,8 4,6 Horizontal Globular Não 2925 – 2930 
1A Caixa 79 Mas 379 Não S/I S/I 6,5 6,6 Horizontal Globular Não 2931 – 2934 

1A Caixa 79 Mas 378 Sim 
Provincia 

Arica S/I 6 6,5 Horizontal Globular Não 2935 – 2939 

3B Caixa 25 C 15 Sim 
Provincia 

Arica S/I 7,5 15 Vertical Piriforme Sim 2789 – 2798 
3B Caixa 25 Ce 11 Não S/I S/I 5,6 14,5 Horizontal Semi-plana Não 2799 – 2803 
3B Caixa 25 2480 Não S/I S/I 8,3 10,3 Horizontal Semiesférica Não 2804 – 2806 

3B Caixa 25 3654 Sim 
Provincia 

Arica 
Valle de 
Azapa 7,4 7,5 Horizontal Globular Não 2807 – 2816 

3B Caixa 25 3137 Sim 
Provincia 

Arica S/I 5 11,7 Vertical Piriforme Não 2817 – 2823 
3B Caixa 25 C 16 Não S/I S/I 5 17 Horizontal Semi-plana Não 2824 – 2828 
3B Caixa 25 C 4 Não S/I S/I 3,8 7,1 Vertical Miniglobular Não 2829 – 2832 

3B Caixa 25 C 14 Sim 
Provincia 

Arica S/I 8,6 7,7 Horizontal Ovoidal Não 2833 – 2837 
3B Caixa 25 C 10 Não S/I S/I 8,7 11,6 Horizontal Globular Não 2838 – 2844 
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3B Caixa 25 304 Sim 
Provincia 

Arica 
Valle de 
Azapa 7,8 8,6 Horizontal Globular Não 2845 – 2852 

3B Caixa 25 C 13 Sim 
Provincia 

Arica S/I 9,6 11 Horizontal Globular Não 2853 – 2860 
3B Caixa 25 C 9 Não S/I S/I 16 12 Horizontal F. de Garrafa Não 2861 – 2863 

1A Caixa 79 Mas 3070 Sim 
Provincia 

Arica S/I 4,7 10,2 Vertical Semiesférica Não 2940 – 2945 
3B Caixa 25 0386 AI Sim S/I S/I 7,2 15,8 Vertical Semiesférica Não 2946 – 2950 

1A Caixa 79 Mas 3071 Sim 
Provincia 

Arica S/I 4,7 9 Vertical Semiesférica Sim 2951 – 2955 

1A Caixa 79 Mas 3063 Sim 
Provincia 

Arica S/I 6,4 13,2 Vertical Semiesférica Não 2956 – 2963 

1A Caixa 79 Mas 3069 Sim 
Provincia 

Arica S/I 5 10,5 Vertical Semiesférica Não 2964 – 2969 

1A Caixa 79 Mas 3064 Sim 
Provincia 

Arica S/I 7,4 14 Vertical Semiesférica Não 2970 – 2979 
1A Caixa 79 Mas 380 Sim S/I S/I 5,2 11,8 Vertical Semiesférica Não 2980 – 2987 

1A Caixa 79 Mas 1836 Sim 
Provincia 

Arica S/I 4,5 8,2 Vertical Semiesférica Não 2988 – 2996 

1A Caixa 79 Mas 3061 Sim 
Provincia 

Arica S/I 7 13,7 Vertical Semiesférica Não 2997 – 2999 

1A Caixa 79 Mas 3062 Sim 
Provincia 

Arica S/I 8,5 13,3 Vertical Semiesférica Não 3000 – 3002 

1C Caixa 81 Mas 18 Sim 
Provincia 

Arica 
Valle de 
Azapa 7 11,5 Vertical Semiesférica Não 3003 – 3012 

1C Caixa 81 Mas 1707 Sim 
Provincia del 

Loa San Pedro  10 19,5 Vertical Semiesférica Sim 3013 – 3027 

1C Caixa 81 Mas 1708 Sim 
Provincia del 

Loa San Pedro  5 11,9 Vertical Semiesférica Não 3028 – 3043 

1C Caixa 81 Mas 3066 Sim 
Provincia 

Arica Arica 6,7 12,8 Vertical Semiesférica Não 3044 – 3054 

1C Caixa 81 Mas 1727 Sim 
Provincia 
Iquique Pica 5,4 5,5 Horizontal Globular Não 3055 – 3066 

3B Caixa 136 Mas 1258 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  5,7 5,4 Horizontal Globular Não 3067 – 3070 

3B Caixa 136 Mas 1257 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  4 8,2 Vertical Semiesférica Não 3071 – 3076 
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3B Caixa 136 Mas 1278 Sim 
Provincia del 

Loa San Pedro  3 4,5 Horizontal Pedúnculo Não 3077 – 3084 

3B Caixa 136 Mas 1277 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  2,8 4,4 Horizontal 
Sino 

Pequeno Não 3085 – 3091 

3B Caixa 136 Mas 367 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  2,4 9 Horizontal Tubiforme  Não 3092 – 3098 

3B Caixa 136 Mas 1256 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  7,5 8,6 Vertical Semiesférica Não 3099 – 3105 

3B Caixa 136 Mas 363 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  5,8 12,5 Vertical 
Semiesférica 

com asa Não 3106 – 3109 

3B Caixa 136 Mas 1259 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  7 7,5 Horizontal Semiesférica Não 3110 – 3112 

3B Caixa 136 Mas 1261 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  6,6 9 Vertical Semiesférica Não 3113 – 3118 

3B Caixa 136 Mas 1260 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  7,2 12,4 Vertical Semiesférica Não 3119 – 3124 

3B Caixa 136 Mas 1317 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  9,3 15,9 Vertical Semiesférica Sim 3125 – 3128 

3B Caixa 136 Mas 1060 Não 
Provincia del 

Loa San Pedro  5 10,2 Vertical Semiesférica Não 3129 – 3133 

1B Caixa 92 Mas 1837 Sim 
Provincia 

Arica 
Valle de 
Azapa 9,4 10,6 Horizontal Globular Não 3134 – 3145 

1B Caixa 92 Mas 17 Sim 
Provincia 

Arica 
Valle de 
Azapa 6,5 9 Horizontal Globular Não 3146 – 3152 

1B Caixa 92 Mas 1728 Sim 
Provincia 
Iquique Pica 9 7,2 Horizontal Globular Não 3153 – 3161 

1B Caixa 92 Mas 3125 Não S/I S/I 16 10,5 Horizontal F. de Garrafa Não 3162 – 3166 
1C Caixa 86 C 2 Sim S/I S/I 6 10,4 Vertical Semiesférica Sim 3167 – 3175 

1C Caixa 86 C 3 Não S/I S/I 4 9 Vertical 
Semiesférica 

com asa Não 3176 – 3182 

Exibição Mas 2598 Sim 
Provincia del 

Loa 
Loa-San 

Pedro  14 15 Vertical Semiesférica Não 3184 – 3185 

Exibição Mas 3123 Sim 
Provincia del 

Loa Alto Loa 6,6 12,5 Vertical Semiesférica Não 3186 – 3189 
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Apéndice 2: 

Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17B/Caixa 
238/Sacola Nº 213   

Nº da peça: S/I 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Chiu Chiu 

Imagens: 

  
Material: Fragmento de Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmento de cabaça pirografada, possivelmente de um recipiente com forma semi-
esférica, ornamentado com quatro faixas pirografadas horizontais: (1) triângulos com 
apêndices lineares orientados para a esquerda; (2) oposição de triângulos escalonados 
com espiral retilínea em seus ângulos retos; (3) cruzes com contorno cruciforme retilíneo 
sobre fundo escuro e, finalmente, (4) reiteração dos motivos descritos na segunda faixa, 
porém em forma invertida.   
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos com apêndices lineares, triângulos escalonados com espiral retilínea, cruzes 
com contorno cruciforme retilíneo.     
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 4,3 Diâ. Máx: 5 
Fotografias: 2343 – 2344 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 216   

Nº da peça: 2438 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 

  
Material: Fragmento de Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmento de cabaça pirografada, possivelmente de forma semi-esférica, ornamentada 
com três faixas pirografadas horizontais e ornitomorfos na parte inferior: (1) triângulos 
equiláteros opostos (faixa superior e inferior) separados por uma linha quebrada ou em 
forma de zig-zag; (2) retângulos verticais com lados côncavos cercado por círculos com 
ponto central; (3) reiteração da primeira faixa. Além disso, é possivel inferir a presença 
de mais de cinco figuras ornitomorfas (talvez representações de flamingos andinos – 
parina - ou nhandu).    
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos equiláteros opostos, linha zig-zag, retângulo com lados côncavos, círculos 
com ponto central, figuras ornitomorfas.     
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 4 Diâ. Máx: 8,7 
Fotografias: 2347 – 2351 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 216   

Nº da peça: 2875 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 

  
Material: Fragmento de Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmento de cabaça pirografada, possivelmente de forma semi-esférica, ornamentada 
com três faixas pirografadas horizontais: (1) triângulos orientados para a direita em forma 
de serra; (2) oposição com efeito espelhado de triângulos escalonados com espiral 
retilínea em seus ângulos retos (3) reiteração invertida segunda faixa com duas linhas 
anulares na zona inferior. Também é possivel observar como os espirais retilíneos 
juntam-se no centro criando uma espécie de losângo escalonado.  
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos em forma de serra, triângulos escalonados com espiral retilínea, linhas 
anulares.     
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 9 Diâ. Máx: 10,7 
Fotografias: 2352 – 2354 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 216   

Nº da peça: S/I 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 

  
Material: Fragmento de Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmento de cabaça pirografada, possivelmente de forma semi-esférica, ornamentada 
com três faixas pirografadas horizontais: (1) triângulos orientados para a direita em forma 
de serra com apêndices lineares; (2) sequência de volutas com uma volta em forma de 
“S”; (3) oposição de triângulos com gancho e apêndices lineares orientados para a direita 
(supeior) e esquerda (inferior), com uma linha anular na zona inferior. Também é 
possivel observar a presença completa de um ornitomorfo e as extremidades de outro.  
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos em forma de serra, volutas com mais de uma volta em forma de “S”, 
triângulos com gancho e apêndices lineares, linha anular.     
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 5 Diâ. Máx: 8,3 
Fotografias: 2355 – 2358 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 216   

Nº da peça: 2497 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 

  
Material: Fragmento de Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmento de cabaça pirografada, de forma semi-esférica, ornamentada com duas faixas 
horizontais com triângulos equiláteros opostos separados por uma faixa de losangos 
concêntricos na zona intermediária. O desenho é seguido por um módulo quadrado com 
quatro triângulos opostos pelo vértice, dois reticulados e dois escurecidos com um cículo 
concêntrico com ponto no centro (possível abstração antropomorfa?)  
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos equiláteros opostos, losângos concêntricos, triângulos pirografados, triângulos 
reticulados, círculos concêntricos com ponto central.    
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 5 Diâ. Máx: 11 
Fotografias: 2359 – 2362 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 216   

Nº da peça: 2498 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada, de forma semi-esférica, ornamentada com duas linhas horizontais em 
zig zag (experimentação?).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Linhas horizontais em zig zag.    

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 6 Diâ. Máx: 14,5 
Fotografias: 2363 – 2367 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 216   

Nº da peça: 2879 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 
 

 
Material: Fragmento de Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Sim 

Descrição:  
Cabaça pirografada, possivelmente de forma semi-esférica, ornamentada por : (1) uma 
faixa de bandas quebradas verticais em forma de “V” orientadas para a esquerda. As 
bandas alternam motivos reticulados e triângulos opostos com ganchos, criando volutas 
em “S” diagonais e unidas no centro por um desenho em forma de “C”, também com seus 
extremos em forma de gancho; (2) Figuras ornitomorfas (possívelmente flamingo andino 
ou nhandu) e em forma de anfíbios (sapos).    
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Linhas quebradas verticais em forma de “V”, reticulado, triângulos com gancho, 
elemento em forma de “C” com ganchos, volutas em forma de “S”, figuras ornitomorfas 
e em forma de anfíbios.    
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 9,5 Diâ. Máx: 17 
Fotografias: 2368 – 2375 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 216   

Nº da peça: 2878 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 
 

 
Material: Fragmento de Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmento de cabaça pirografada, possivelmente de forma semi-esférica, ornamentada 
por três faixas horizontais e um ornitomorfo (flamingo ou nhando) na parte inferior: (1) 
triângulos em forma de serra orientados para a direita; (2) triângulos equiláteros opostos 
com um círculo ou mais com ponto central (faixa superior e inferior) separados por uma 
faixa de losangos pirografados com motivos de cruz com contorno cruciforme retilíneo no 
interior; (3) triângulos equiláteros opostos e separados por uma linha horizontal forma de 
zig-zag.   
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triangulos em forma de serra, triângulos equiláteros, círculos com ponto central, 
losângos, cruz com contorno cruciforme, linha zig zag. 
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 8 Diâ. Máx: 15 
Fotografias: 2376 – 2379 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 216   

Nº da peça: 2876 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 

  
Material: Fragmento de Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmento de cabaça pirografada, possivelmente de forma globular, ornamentada por três 
faixas grandes anulares: (1) volutas pequenas, médias e grandes com mais de uma volta 
em forma de “S” sobre fundo escuro; (2) jogo de espelho de espirais ou volutas unidas 
pelas pontas, formando um losângo no interior com triângulos de espiral curvilínea 
orientados para a direita (superior) e esquerda (inferior); (3) reiteração dos desenhos da 
segunda faixa. Apresenta dois pequenos furos na parte superior. 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Volutas em forma de “S”, Espelho de volutas, losângos, triângulos de espiral curvilínea.  

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 11 Diâ. Máx: 12 
Fotografias: 2380 – 2383 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 216   

Nº da peça: 2362 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 

  
Material: Conj. de fragmentos de Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Conjunto de fragmentos de cabaça pirografada (5 peças), possivelmente de forma semi-
esférica, cortada verticalmente e ornamentada por quatro faixas anulares: (1) triângulos 
em forma de serra orientados para a direita; (2) triângulos equiláteros pirografados, 
opostos e separados por losângos reticulados na zona intermediária; (3) sequência de 
linhas em zig zag verticais separadas por uma série vertical de linhas em forma de “V”; 
(4) duas linhas horizontais com pequenos apêndices lineares alternados (acima-abaixo).  
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos em forma de serra, triângulos equiláteros, losângos reticulados, linhas em zig 
zag,  linhas em forma de V, volutas em forma de “S”, espelhado de volutas, losângos, 
triângulos de espiral curvilínea, linhas com apêndices lineares.  
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 8,5 Diâ. Máx: 9 
Fotografias: 2384 – 2386 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola S/I   

Nº da peça: 2437 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 

  
Material: Fragmento de Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmento de cabaça pirografada, possivelmente de forma semi-esférica, cortada 
verticalmente e ornamentada com uma faixa com desenhos em xadrez atípico, uma linha 
anular e duas figuras ornitomorfas (flamingo ou nhandu andino). 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Xadrez atípico, linha anular, figuras ornitomorfas. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 11 Diâ. Máx: 10,5 
Fotografias: 2387 – 2392 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 218   

Nº da peça: 2321 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Valle de Calama 

Imagens: 
 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semi-esférica (quebrada em duas metades), cortada 
verticalmente e ornamentada com uma faixa com quatro módulos quadrados: dois com 
desenhos apagados e dois com triângulos opostos de espiral curvilínea com um círculo 
com ponto central, separados por duas bandas diagonais com pequenos apêndices lineares 
intercalados. Também existe outra faixa retângular com desenhos de figuras de 
camelideos (possivelmente lhamas) junto a uma figura antropomorfa.  
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos de espiral curvilínea, círculo com ponto central, bandas diagonais, apêndices 
lineares, figura antropomorfa e de camelideos.  
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 13 Diâ. Máx: 19,5 
Fotografias: 2399 – 2405 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Estante 17C/ Caixa 239/ 
Sacola Nº 217   

Nº da peça: 1706 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Chiu Chiu 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões e pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada em forma de pêra ou piriforme, cortada horizontalmente e 
ornamentada com uma linha anular na parte inferior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Linha anular  

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 10 Diâ. Máx: 9,8 
Fotografias: 2419 – 2421 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Sacola Nº 263   Nº da peça: S/I 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica y Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: Valle de Azapa 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma globular, cortada horizontalmente com dois pequenos furos 
na parte superior e ornamentada com três faixas anulares: (1) triângulos opostos de 
espiral curvilínea orientados para a direita (superior) e esquerda (inferior); sequência de 
linhas quebradas em forma de “V” com a ponta orientada para a esquerda; (3) reiteração 
dos desenhos da primerira faixa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos com espiral curvilínea, linhas quebradas em forma de “V”. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 10 Diâ. Máx: 10,5 
Fotografias: 2447 – 2452 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Sacola Nº 266   Nº da peça: 1865 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Toconao 

Imagens: 

  
Material: Fragmento de cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmendo de cabaça, talvez de um recipiente com forma semiesférica, cortado 
verticalmente e ornamentado por uma faixas anular com a aparente reiteração de dois 
módulos: (1) espelhado de triângulos escalonados com espiral retilínea, separados por 
uma banda diagonal com quadrados pirografados no interior unidos por uma de suas 
esquinas; (2) triângulos pirografados opostos, com escalonado e espiral retilíneo interno 
orientados para a esquerda (superior) e direita (inferior), formando uma banda entre 
ambos.  
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos escalonados, espiral retilínea, banda diagonal, quadrados. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7,5 Diâ. Máx: 8,3 
Fotografias: 2453 – 2456 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: Sacola Nº 266   Nº da peça: 1864 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Toconao 

Imagens: 

  
Material: Fragmento de cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Fragmendo de cabaça, talvez de um recipiente com forma semiesférica, cortado 
verticalmente e ornamentado por uma faixa anular com aparente reiteração de dois 
módulos: (1) triângulos pirografados opostos, com escalonado e espiral retilíneo interno 
orientados para a esquerda (superior) e direita (inferior), formando uma banda entre 
ambos; (2) espelho de triângulos escalonados com espiral retilínea, separados por uma 
banda diagonal com quadrados pirografados no interior unidos por uma de suas esquinas. 
 
 
 
  
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos escalonados, espiral retilínea, banda diagonal, quadrados. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 5,6 Diâ. Máx: 7,7 
Fotografias: 2457 – 2460 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: 1E36B Caixa 495/ Sac. S/I Nº da peça: 2232 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Lasana 

Imagens: 

  
Material: Fragmentos de cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Dois fragmendos de cabaça, talvez de um recipiente com forma semiesférica, cortado 
verticalmente e ornamentado por duas faixas anulares. A primeira apresenta uma 
sequência de triângulos com gancho orientados para a direita. Enquanto a segunda 
aparentemente apresenta um jogo de três módulos: (1) três faixas horizontais com um 
jogo de espelho de triângulos pirografados, com escalonado e espiral retilíneo, separados 
por linhas anulares; (2) dois seres antropomorfos com pontos no corpo sobre fundo 
escuro; (3) jogo de triângulos pirografados com espirais grandes e pequenos no interior. 
No lado direito aparece um ser com forma de anfíbio (sapo) com um losângo com ponto 
central.   
 
 
 
  
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos escalonados, espirais, antropomorfos, anfíbios, losângo com ponto central. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7,8 Diâ. Máx: 9,5 
Fotografias: 2493 – 2499 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: 1E36B Caixa 495/ Sac. S/I Nº da peça: 2233 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Chiu Chiu 

Imagens: 

  
Material: Fragmentos de cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e ornamentada por 
quatro faixas anulares: (1) sequência de triângulos de espiral curvilínea orientados para a 
direita; (2) uma banda reticulada com um tamanho maior; (3) triângulos com apêndices 
lineares e espiral curvilínea orientados para direita (supeior e inferior); (4) reiteração do 
desenho da segunda faixa.  
 
 
  
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos de espiral curvilínea, desenho de rede ou reticulado, triângulos com apêndices 
lineares e espiral curvilínea. 
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 5,5 Diâ. Máx: 11,5 
Fotografias: 2504 – 2510 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Corporación de Cultura y Turismo de Calama 

Localização: 1E36B Caixa 495/ Sac. S/I Nº da peça: 2237 

Tipo de peça: Chocalho pirografado País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Topater 1 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Escurecida com fogo.   Reparações: Não 

Descrição:  
Chocalho de cabaça escurecida com fogo, com quatro linhas verticais e quatro em zig 
zag, atravessada por um pedaço de madeira adornado com fibras de lã, cabelos humanos 
trançados e penas brancas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Linhas verticais e zig zag.  

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 9,5 Diâ. Máx: 17 
Fotografias: 2511 – 2518 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79   Nº da peça: MAS-16 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: Valle de Azapa 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Sim 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semi-esférica com uma faixa ornamentada com quatro 
partes ou subestruturas composta por motivos geométricos complexos que cobrem a 
metade dela. De esquerda para direita: (1) rotação de duas espirais retilíneas com mais de 
uma volta. Na zona intermediária de ambos espirais se apresentam dois triângulos 
retângulos pretos opostos com desenhos em seu interior: no superior aparece uma espiral 
e no inferior aparecem apêndices lineares (sete linhas). (2) Como continuidade, no 
desenho central aparecem oito triângulos retângulos separados por faixas (quatro com 
espirais curvilíneas e quatro com apêndices lineares). Os primeiros aparecem invertidos e 
em sentidos opostos (esquerda-direita) na parte superior, enquanto os segundos estão 
unidos por uma linha central também em sentidos opostos (esquerda-direita); a parte 
inferior é um reflexo das unidades morfológicas descritas anteriormente. (3) Separados 
por uma faixa vertical, aparecem dois triângulos retângulos opostos com duas espirais 
curvilíneas (uma maior e outra menor) no interior junto com dois círculos com pontos 
centrais. (4) Aparecem os mesmos desenhos descritos da parte nº 2, porém muito mais 
escuros. Nessa parte, a cabaça aparece com a reparação de uma fratura feita por fios de lã 
de animal (possivelmente camelídeos).       
Motivos, Elementos e Figuras:  
Espirais duplos retilíneos, espirais duplos curvilíneos, triângulos com espiralados 
curvilíneos e com apêndices lineares, círculos com pontos centrais     
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7,5 Diâ. Máx: 14,7 
Fotografias: 2864 – 2878 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79   Nº da peça: MAS-3065 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 – 1493 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: San Pedro de Atacama 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, pontos e 
Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semi-esférica cortada verticalmente. A superficie externa 
está pirografada com um friso de cinco módulos rectangulares com desenhos em seu 
interior mediante incisões: (1) a representação de répties bipartidos, com pontos em seu 
interior e losangos reticulados nas extremidades; (2) um réptil orientado para a direita, 
possívelmente calango; (3) representação de dois ornitomorfos unidos (possivelmente 
suris ou ñandú andino); (4) novamente a presença de um réptil na mesma orientação 
anterior e, finalmente, (5) a representação de outros ornitomorfos unidos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Répties bipartidos, representações de calangos e ornitomorfos bicéfalos. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 8 Diâ. Máx: 15 
Fotografias: 2879 – 2886 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa79   Nº da peça: MAS-1029 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (990 – 1360 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota.  

 
Área Geográfica: Prov. de Arica. 

Setor ou sítio: Valle de Azapa 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça de forma globular com corte horizontal, que apresenta tres faixas horizontais que 
cubrem quase a totalidade da cabaça: (1) Faixa superior formada por triângulos invertidos 
espiralados com curvilíneas de mais de uma volta virados para a direita e na linha inferior 
a mesma unidade morfológica virada à esquerda (rotação), formando na zona 
intermediária um espiral duplo; (2) triângulos retângulos com apêndices lineares virados 
para a direita e (3) a mesma unidades morfológicas descritas na faixa nº1, mas agora os 
triângulos incluem círculos com pontos no interior e a conexão de duas espirais retilíneos 
no centro envoltos por dois triângulos retângulos com círculos com ponto no interior 
(figura de serpente bicéfala?). 
 
 
 
 
 
     
  
Motivos, Elementos e Figuras:  
Espirais duplos curvilíneos, espirais duplos retílineos, triângulos com espiralados 
curvilíneos e com apêndices lineares, círculos com pontos centrais. 
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 10 Diâ. Máx: 11,4 
Fotografias: 2887 – 2893 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa79   Nº da peça: MAS-377 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (990 – 1360 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

  
 

Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça cortada horizontalmente de forma globular, que apresenta uma incisão circundante 
na borda junto com dois furos pequenos. Na zona intermediária apresenta quatro motivos 
de espirais duplos com uma volta ou em forma de “S” feitos através de pontos 
pirografados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Motivos, Elementos e Figuras:  
Quatro motivos em forma de “S” ou espirais duplos de um volta     

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7,5 Diâ. Máx: 8,1 
Fotografias: 2904 – 2908 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa79  Nº da peça: MAS-387 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (990 – 1360 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: S/I 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Sim 

Descrição:  
Cabaça semiesférica de corte vertical que apresenta uma faixa pirografada com desenhos 
alternados verticalmente: (1) Duas faixas com desenhos de espirais retilíneos em forma de 
“S” unidos por uma linha “serrilhada” ou “escaleriforme”; (2) duaz cruzes moldadas por 
triângulos e por duas linhas ponteadas que se cruzam perpendicularmente no centro 
geométrico; (3) duas faixas com desenhos de espiriais curvilíneos em forma de “S” com 
mais de uma volta; (5) reiteração de cruzes; (6) triângulos espiralados com uma volta 
virados para cima; (7) repetição do desenho nº1; (8) recorrência das cruzes (desenho nº2); 
(9) desenho das espirais retilíneas; (10) repetição das cruzes; (11) novamente os espirais 
retilíneos e, finalmente, (12) reiteração do motivo das cruzes com pontos em seu interior. 
 
 
 
 
 
 
  
Motivos, Elementos e Figuras:  
Espirais retilíneos e curvilíneos em forma de “S”, cruzes moldeadas por triângulos e 
triângulos espiralados com uma volta       
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7,6 Diâ. Máx: 16,5 
Fotografias: 2914 – 2921 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa79  Nº da peça: MAS-1031 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (990 – 1360 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota.  

 
Área Geográfica: Prov. de Arica. 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Minicabaça pirografada de forma globular com incisões. Apresenta duas faixas com 
desenhos em forma horizontal: (1) desenho de rede ou reticulado, seguido de duas faixas 
de dois triângulos retângulos verticais com pirografado alternado. Novamente se repite o 
reticulado, os triângulos e a rede, ficando entre duas redes uma linha zig-zag que separa 
um lado pirografado do outro sem pirografar. (2) Uma faixa superior com triângulos 
pirografados virados para a esquerda, uma linha zig-zag ou quedrada, e una faixa de 
triângulos orientados á direita.       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos retângulos, desenho de rede ou reticulado e linha zig-zag.       

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 3,8 Diâ. Máx: 4,6 
Fotografias: 2925 – 2930 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa79  Nº da peça: MAS-378 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (990 – 1360 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota.  

 
Área Geográfica: Prov. de Arica. 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

  

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirogrofada de forma globular com desenhos pouco claros: (1) na faixa superior é 
possível observar espirais retilíneos e quadrados concêntricos, além de dois furos 
pequenos; (2) enquando na inferior é só é possível identificar a presença de incisões de 
linhas retas e linhas onduladas ponteadas pirografadas.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Motivos, Elementos e Figuras:  
Espirais retilíneos, quadrados concêntricos, linhas retas e linhas onduladas 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 6 Diâ. Máx: 6,5 
Fotografias: 2935 – 2939 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 3B Caixa 25   Nº da peça: C-15 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile 

Cronologia: Intermedio Tardío (1100 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica. 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada semiesférica de corte vertical com um pequeno crescimento 
“piriforme”. Sua ornamentação decorativa consiste numa sucessão de volutas duplas, 
estendidas e refletidas na parte inferior do desenho, envoltas por duas linhas onduladas 
intercaladas por faixas pirografadas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Espirais retilíneos, quadrados concêntricos, linhas retas e linhas onduladas 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7,5 Diâ. Máx: 15 
Fotografias: 2789 – 2798 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 3B Caixa 25  Nº da peça: 3654 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardio (990 – 1360 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica.   

 
Setor ou sítio: Valle de Azapa 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça com forma globular cortada horizontalmente, pussui dois furos no borde e 
decorações pirografadas disposta em três bandas anulares: (1) na superior comprende um 
conjunto de triângulos opostos de espirais curvilíneos e volutas menores diagonais; (2) na 
zona intermediária se apresentam pequenas volutas que cobrem losangos cujo interior esta 
composto por um jogo de rotação de triângulos com espirais curvilíneas. Destacam-se dois 
losangos que estão rodeados por um quadrilátero romboidal “dentado” ou com apêndices 
lineares: um deles esta completamente pirografado, enquanto o outro apresenta em seu 
interior quatro triângulos unidos pelo vertice (dois deles pirografados e dois com apêndices 
lineares); (3) reiteração dos desenhos descritos na faixa superior.     
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Espirais curvilíneos, volutas, triângulos com espirais curvilíneas, lasangos  

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7,4 Diâ. Máx: 7,5 
Fotografias: 2807 – 2816 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 3B Caixa 25  Nº da peça: 3137 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (1100 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica.   

 
Setor ou sítio: Costa 

Imagens: 

  
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada com forma de pera ou “piriforme”, cortada verticalmente e composta 
por duas faixas anulares que vão combinando e rotando triângulos simples, triângulos 
com espiral rectilínea e triângulos com apêndices lineares.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
triângulos simples, triângulos com espiral rectilínea e triângulos com apêndices lineares. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 5 Diâ. Máx: 11,7 
Fotografias: 2817 – 2823 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 3B Caixa 25  Nº da peça: C-14 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica. 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma “ovoidal” cortada horizontalmente e composta por duas 
faixas anulares separadas por uma linha. Cada banda apresenta triângulos espiralados de 
espiral curvilínea com mais de uma volta orientados para esquerda (superior) e direita 
(inferior). Também na parte superior é possível observar a presença de dois furos 
pequenos (um deles com um fio de lã). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos com espiral curvilínea e espirais duplos. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 8,6 Diâ. Máx: 7,7 
Fotografias: 2833 – 2837 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 3B Caixa 25  Nº da peça: 304 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (990 – 1360 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica.   

 
Setor ou sítio: Valle de Azapa 

Imagens: 

 

Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma globular cortada horizontalmente com dois furos pequenos 
na parte superior e decorada por tres faixas anulares: (1) triângulos espiralados 
pirografados de espiral curvilínea com mais de uma volta orientados para direita 
(superior) e esquerda (inferior); (2) linhas quebradas em forma de “V” orientadas para a 
esqueda e, finalmente, (3) reiteração da primeira faixa.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos com espiral curvilínea, espirais duplos, linhas quebradas. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7,8 Diâ. Máx: 8,6 
Fotografias: 2845 – 2852 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 3B Caixa 25  Nº da peça: C 13 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica.   

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma globular cortada horizontalmente com dois furos pequenos 
na parte superior e decorada por tres faixas anulares: (1) triângulos espiralados 
pirografados de espiral curvilínea com mais de uma volta orientados para esquerda 
(superior) e direita (inferior); (2) triângulos invertidos com apêndices lineares ou com 
forma de serra orientados para a esquerda (superior) e direita (inferior). Finalmente, (3) 
reiteração dos desenhos da primeira faixa.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos com espiral curvilínea, espirais duplos, triângulos com apêndices lineares. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 9,6 Diâ. Máx: 11 
Fotografias: 2853 – 2860 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79   Nº da peça: MAS 3070 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica.   

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, pontos e 
Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada semiesférica cortada verticalmente e decorada por tres faixas 
anulares: (1) triângulos pirografados invertidos com lados escalonados; (2) losangos 
rodeados por outro quadrilátero romboidal. Em seu interior se apresentam quatro 
triângulos unidos pelo ápice (dois deles pirografados e dois sem pirografar, mas com tres 
pontos em seu interior). Finalmente, (3) reiteração dos triângulos escalonados, mas agora 
em posição normal.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos com espiral curvilínea, espirais duplos, triângulos com apêndices lineares. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 4,7 Diâ. Máx: 10,2 
Fotografias: 2940 – 2945 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 3B Caixa 25   Nº da peça: 0386 AI 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: S/I 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, pontos e 
Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada semiesférica cortada verticalmente e decorada com motivos 
pirografados num de seus lados: (1) oposição de dois triângulos com um de seus vértices 
de espiral rectilineas; (2) faixa com desenhos de espirais retilíneos, com mais de uma 
volta em forma de “S”, unidos por uma linha “serrilhada” ou “escaleriforme; (3) 
reiteração dos motivos do primer desenho e, finalmente, (4) desenhos atípicos 
possivelmente reticulado ou semelhante com uma rede.  
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos com espiral rectilinea com mais de uma voltacurvilínea, espirais rectilineos 
unidos por uma linha serrilhada, desenhos reticulados. 
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7,2 Diâ. Máx: 15,8 
Fotografias: 2946 – 2950 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79   Nº da peça: MAS 3071 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Sim 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e com uma faixa anular 
decorada com incisões pirografadas de losangos concêntricos com um ponto central (que 
visualmente tem um efeito tridimensional). Além disso, apresenta reparações com fibra 
textil de origem vegetal em duas oportunidades.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Losangos concêntricos. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 4,7 Diâ. Máx: 9 
 
Fotografias: 2951 – 2955 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79  Nº da peça: MAS 3063 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e com uma faixa anular 
exterior decorada com dois tipos de modulos alternados: (1) desenho composto por uma 
figura em forma de “X” com seus extremos terminados em volutas sobre um fondo 
pirografado. Atrás dela é possível observar um par de figuras “C” dispostas verticalmente 
e opostas; (2) faixa retângular que apresenta triângulos reticulados separados por um 
desenho zig-zag horizontal escurecido.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Figura “X” com volutas, triângulos reticulados, zig-zag escurecido.   

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 6,4 Diâ. Máx: 13,2 
Fotografias: 2956 – 2963 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79  Nº da peça: MAS 3069 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente com uma faixa anular 
exterior decorada com um desenho de xadrez atípico que inclui: quadrados pirografados, 
um quadrado com uma “X” e também uma linha na parte superior formada de pequenos 
triângulos pirografados opostos que configuram losangos na zona intermediária.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Damero atípico, quadrados com “X”, triângulos e losangos.  

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 5 Diâ. Máx: 10,5 
Fotografias: 2964 – 2969 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79 Nº da peça: MAS 3064 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por uma 
faixa anular exterior. O desenho é composto por uma sucessão de losangos horizontais 
(sete em total), divididos verticalmente. Cada metade possui um retângulo reticulado 
junto com um pequeno triângulo (representação do milho ou sabugo?) como reflexo da 
metade oposta. No vértice de cada losango se apresenta uma “X” com extremos 
terminados em volutas. Tudo isso sobre um fondo escurecido através do pirografado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Losango horizontais, retângulo retilucado com um pequeno triângulo (representação do 
milho ou sabugo), figuras em “X” com extremos terminados em volutas.  
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7 Diâ. Máx: 14 
Fotografias: 2970 – 2979 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79 Nº da peça: MAS 380 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

z 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e Pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por duas 
faixas semianulares que são repetidas, alternadas e separadas por duas bandas com 
desenhos de espirais curvilíneos dispostos perpendicularmente: (1) fileira superior 
formada por triângulos pirografados de lados curvos orientados para a direita e fileira 
inferior com a mesma unidad morfológica no sentido oposto. Ambas fileiras são 
separadas pela reiteração de espirais duplos pirografados com mais de um volta; (2)  O 
desenho é composto por uma sucessão de losangos concêntricos sobre um fondo 
escurecido através do pirografado; (3) repetição dos motivos descritos na primeira fileira. 
A outra metade da cabaça apresenta a seguinte secuência de desenhos: 2-1-2. 
 
 
 
 
 
 
   
Motivos, Elementos e Figuras:  
Losango concêntricos, triângulos curvos, espirais duplos.  

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 5,2 Diâ. Máx: 11,8 
Fotografias: 2980 – 2987 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79 Nº da peça: MAS 1836 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Período Tardío (1470 - 1532 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, pontos e 
Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por uma 
faixa anular composta por dois módulos alternados quatro vezes: (1) módulo dividido em 
quatro quadrados com triângulos pirografados opostos e separados por um espaço com 
pontos em seu interior (clepsidra); (2) Dois desenhos parecidos com “pás” sobre fondo 
preto.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos, pontos, mitras o coroas.  

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 4,5 Diâ. Máx: 8,2 
Fotografias: 2988 – 2996 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79 Nº da peça: MAS 3061 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 - 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, pontos e 
Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por: (1) seis 
faixas semianulares com fileira superior formada por triângulos pirografados de lados 
curvos orientados para a direita e fileira inferior com a mesma unidad morfológica no 
sentido oposto. Ambas fileiras são separadas pela reiteração de espirais duplos 
pirografados com mais de um volta. (2) Na metade da cabaça aparecem quatro módulos 
quadrados (dois de um lado e dois do outro) e em seu interior apresentam dois triângulos 
antropomorfos, opostos horizontalmente e separados por um desenho de rede ou 
reticulado.          
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos de lados curvos, espirais duplos, triângulos antropomorfos.  

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7 Diâ. Máx: 13,7 
Fotografias: 2997 – 2999 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1A Caixa 79 Nº da peça: MAS 3062 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 - 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, pontos e 
Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por: (1) seis 
faixas semianulares com fileira superior formada por triângulos pirografados de lados 
curvos orientados para a direita e fileira inferior com a mesma unidad morfológica no 
sentido oposto. Ambas fileiras são separadas pela reiteração de espirais duplos 
pirografados com mais de um volta. (2) Na metade da cabaça aparecem quatro módulos 
quadrados (dois de um lado e dois do outro) e em seu interior apresentam dois triângulos 
antropomorfos, opostos verticalmente (diferença com cabaça MAS 3061) e separados por 
um desenho de rede ou reticulado.          
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos de lados curvos, espirais duplos, triângulos antropomorfos.  

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 8,5 Diâ. Máx: 13,3 
Fotografias: 3000 – 3002 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1C Caixa 81 Nº da peça: MAS 18 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (1000 - 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: Valle de Azapa 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, pontos e 
Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por uma 
faixa pirografada com seis módulos quadrados: (1) dois triângulos opostos pela 
hipotenusa, o superior aprensenta apêndices lineares em duas oportunidades, enquanto o 
inferior mostra um espiral retilíneo e apêndices lineares; (2) desenho de rede ou 
reticulado oblíquo; (3) rotação dos desenhos descritos no módulo um; (4) pequena faixa 
vertical com pontos pirografados perpendicularmente; (5) reiteração do desenho de rede 
ou reticulado oblíquo e, finalmente, (6) repetição do desenho número tres.        
 
 
 
 
 
  
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos com apêndices lineares, triângulos com espirais retilíneos, rede ou reticulado 
oblíquo.  
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 7 Diâ. Máx: 11,5 
Fotografias: 3003 – 3012 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1C Caixa 81 Nº da peça: MAS 1707 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 - 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: San Pedro de Atacama 

Imagens: 

 

Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, pontos e 
Pirografado.   

Reparações: Sim 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por uma 
faixa pirografada com oito módulos retângulares: (1) dois retângulos verticais decorados 
por uma “X” com extremos terminados em círculos com um ponto central sobre fondo 
pirografado; (2) duas faixas laterais e paralelas decoradas com losangos concêntricos e 
pequenos círculos em seus extremos sobre fondo escuro; (3) repetição dos desenhos do 
módulo número um; (4) reiteração dos desenhos descritos no módulo número dois. Além 
disso, apresenta duas reparações com lã de camelideo.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Retângulos com “X”, círculos com ponto central, losangos concêntricos. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 10 Diâ. Máx: 19,5 
Fotografias: 3013 – 3027 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1C Caixa 81 Nº da peça: MAS 1708 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 - 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: San Pedro de Atacama 

Imagens: 

 

Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, pontos e 
Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por uma 
faixa pirografada com quatro módulos retângulares: (1) figura zoomorfa de perfil com 
pontos pirografados sobre fondo escuro; (2) duas faixas laterais e paralelas decoradas 
com losangos concêntricos sobre fondo escuro formado por triângulos pirografados 
opostos; (3) repetição do desenhos do módulo número um; (4) reiteração das faixas 
descritas no módulo número dois.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Figuras zoomorficas, triângulos opostos, losangos concêntricos. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 5 Diâ. Máx: 11,9 
Fotografias: 3028 – 3043 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1C Caixa 81 Nº da peça: MAS 3066 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 - 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões, linhas e 
Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por duas 
faixas horizontais pirografadas: (1) triângulos invertidos de lados curvos orientados para 
a direita com losangos concêntricos em seu interior, opostos por triângulos de espiral 
curvilínea orientados para a esquerda, também com losangos concêntricos em seu 
interior. figura zoomorfa de perfil com pontos pirografados sobre fondo escuro; (2) duas 
faixas anulares com uma sequências de três linhas pequenas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Figuras zoomorficas, triângulos opostos, losangos concêntricos. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 6,7 Diâ. Máx: 12,8 
Fotografias: 3044 – 3054 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1C Caixa 81 Nº da peça: MAS 1727 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 - 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. I Região, Tarapacá. 

 
Área Geográfica: Prov. de Iquique 

 
Setor ou sítio: Pica 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e Pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma globular, cortada horizontalmente e decorada por três faixas 
horizontais pirografadas: (1) triângulos espiralados de espiral curvilínea com uma volta 
orientados para direita (superior) e esquerda (inferior); (2) sequência de pontos 
horizontais pirografados; (3) reiteração dos desenhos descritos na primeira faixa. 
Também é possível observar na parte superior a presença de dois furos pequenos (um 
frento do outro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos com espiral curvilínea opostos, pontos pirografados. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 5,4 Diâ. Máx: 5,5 
Fotografias: 3055 – 3066 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1C Caixa 81 Nº da peça: MAS 1278 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 - 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta. 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: San Pedro de Atacama 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Pontos pirografados.   Reparações: Não 

Descrição:  
Pedúnculo de cabaça pirografada com pontos e linhas (experimentação?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Pontos e linhas pirografados. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 3 Diâ. Máx: 4,5 
Fotografias: 3077 – 3084 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1B Caixa 92 Nº da peça: MAS 1837 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (900 - 1470 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: Valle de Azapa 

Imagens: 

 

Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma globular, cortada horizontalmente e decorada por três faixas 
horizontais pirografadas: (1) triângulos espiralados de espiral curvilínea pirografados 
com mais de uma volta orientados para esquerda (superior) e direita (inferior). No 
interior de cada triângulo encontra-se um círculo concêntrico com ponto central, salvo 
em um que apresenta uma cruz sobre fondo escuro; (2) três sequências de espirais 
retilíneos opostos e separados por triângulos escalerados escurecidos, salvo um deles que 
apresenta uma faixa horizontal com apêndices linearesis em seu interior; (3) reiteração 
dos desenhos descritos na primeira faixa, mas com círculos com uma “X” interior. 
Também é possível observar na parte superior a presença de dois furos pequenos (um 
frento do outro). 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos espiralados de espiral curvilínea, círculos concêntricos com ponto central, 
círculos com “X”, espirais retilíneos, triângulos escalerados. 
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 9,4 Diâ. Máx: 10,6 
 
Fotografias: 3134 – 3145 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1B Caixa 92 Nº da peça: MAS 17 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (990 - 1360 d.C)  

Região: Norte Grande. XV Região, Arica-Parinacota. 

 
Área Geográfica: Prov. de Arica 

 
Setor ou sítio: Valle de Azapa 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Ligação de pontos e 
pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma globular, cortada horizontalmente e decorada por duas 
faixas horizontais pirografadas com triângulos opostos de espiral curvilínea com uma 
volta orientados para direita (superior) e esquerda (inferior), ambas são separadas por 
uma linha horizontal. Também apresenta dois pequenos furos horizontais e opostos na 
parte superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos espiralados de espiral curvilínea. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 6,5 Diâ. Máx: 9 
Fotografias: 3146 – 3152 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1B Caixa 92 Nº da peça: MAS 1728 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (990 - 1360 d.C)  

Região: Norte Grande. I Região, Tarapacá. 

 
Área Geográfica: Prov. de Iquique 

 
Setor ou sítio: Pica 

Imagens: 

 

Material: Cabaça Tipo de corte: Horizontal 

Téc. Decorativas: Incisões, ligação de 
pontos e pirografado.   

Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma globular, cortada horizontalmente e decorada por três faixas 
horizontais pirografadas horizontais: (1) triângulos opostos de espiral curvilínea com 
mais de uma volta orientados para esquerda (superior) e direita (inferior). No interior de 
cada triángulo aparecem dois espaços com apêndices lineares; (2) sequência de volutas 
retilíneas formada por triângulos opostos, com apêndices lineares em seu interior, que 
cobrem losangos cujo interior esta composto por um jogo de rotação de triângulos com 
espirais curvilíneas (um deles está pirografado e tem apêndices lineares, enquanto o outro 
apresenta em seu interior linhas diagonais); (3) reiteração da primeira faixa. 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Triângulos espiralados de espiral curvilínea, losangos dividios em quatro, volutas 
retilíneas, triângulos com apêndices lineares. 
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 9 Diâ. Máx: 7,2 
Fotografias: 3153 – 3161 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: 1C Caixa 86 Nº da peça: C 2 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Intermedio Tardío (990 - 1360 d.C)  

Região: S/I 

 
Área Geográfica: S/I 

 
Setor ou sítio: S/I 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e pirografado.   Reparações: Sim 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por uma 
faixa na borda do labio com apêndices lineares (superior) e faixas horizontais em zig-zag 
com decoração reticulada ou rede na zona intermediária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Apêndices lineares y reticulado. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 6 Diâ. Máx: 10,4 
Fotografias: 3167 – 3175 

Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: Exibição Nº da peça: MAS 2598 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Tardío (1470 - 1532 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Loa- San Pedro de Atacama 

Imagens: 

 
Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por uma 
fileira de trece figuras antropomorfas, de corpo enteiro, em pé e disposta uma ao lado da 
outra. Apresentam possivelmente um cocar na cabeça (com figuras de Tamis ou facas no 
centro), diferenciam-se uns de outros pelas vestimentas que mostram vários desenhos, 
tais como: triângulos escalerados, quadrados com ponto central, losangos escalerados 
verticais com linhas verticais e zig-zag e zoomorfos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Antropomorfos, triângulos escalerados, losangos, retângulos, linhas verticais e zig-zag. 

Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 14 Diâ. Máx: 15 
Fotografias: Chile antes de Chile. Acesso em Dec. 2016 
http://www.chileantesdechile.cl/vitrinas/norte-grande/chicha-ayer-y-hoy/pactos-en-
calabazas/ 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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Procedência: Museo Chileno de Arte Precolombino 

Localização: Exibição Nº da peça: MAS 3123 

Tipo de peça: Cabaça pirografada País: Chile  

Cronologia: Tardío (1470 - 1532 d.C)  

Região: Norte Grande. II Região, Antofagasta 

 
Área Geográfica: Prov. del Loa 

 
Setor ou sítio: Alto Loa 

Imagens: 

 

Material: Cabaça Tipo de corte: Vertical 

Téc. Decorativas: Incisões e pirografado.   Reparações: Não 

Descrição:  
Cabaça pirografada de forma semiesférica, cortada verticalmente e decorada por uma 
fileira de doze figuras antropomorfas, de corpo enteiro, em pé e disposta uma ao lado da 
outra. Todas mostram ohlhos grandes com lágrimas e saliva na boca, um cocar de penas 
na cabeça (cinco em forma de meia lua e sete em forma trapezoidal). Diferenciam-se uns 
de outros também pelas vestimentas (cinco de forma retângular com desenhos reticulados 
e quadrados unidos por suas pontas e sete de forma de escudo ou escutiforme com 
decoração reticulada, quadrados unidos pelas pontas e triângulos opostos com pontos no 
interior). No meio de ambos grupos há um tumi ou faca ceremonial. 
 
 
 
 
 
Motivos, Elementos e Figuras:  
Antropomorfos, triângulos escalerados, cocar, reticulado ou rede, triângulos opostos com 
pontos, quadrados unidos uma de seus pontas. 
Dimensões (em cm) da cabaça:  
Altura: 6 Diâ. Máx: 12,5 
Fotografias: Chile antes de Chile. Acesso em Dec. 2016 
http://www.chileantesdechile.cl/vitrinas/norte-grande/chicha-ayer-y-hoy/pactos-en-
calabazas/ 
Preenchido por: Cristián Olivares Acuña 
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