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Introdução:   
 

A colecção americana do Museu de Arqueologia do Carmo, é constituída por 

várias peças e objectos todas elas provenientes do México e do Peru e foi reunida pelo 

Conde de São Januário durante a sua missão diplomática, de quase um ano, na América 

do Sul, entre 1878 e finais de 1879. Foi publicada em 1880 no Boletim da Real 

Associação dos Arquitectos Civis e de Archeólogos Portugueses e está, desde então, em 

exposição permanente no Museu.  

A peça escolhida para estudar, faz parte do conjunto de peças da colecção 

americana do museu e situa-se entre os séculos I e VII d. C.. Trata-se de um Vaso 

Zoomórfico pertencente à Cultura Mochica do Peru.  

 

    

Desenvolvimento: 
 

O Vaso Zoomórfico, consiste numa peça em cerâmica avermelhada com mancha 

escura da cozedura e pintura branca de tamanho 17x17,5x10. Contem uma assa em 

forma de estribo e corpo em forma de animal propondo uma rã com cara de jaguar. 

As linhas onduladas e paralelas entre si, do corpo, parecem apontar para um 

anfíbio, enquanto os círculos desenhados sobre a testa e nariz, costumam ser associados 

ao jaguar, numa forma esquemática de representar a pele do felino. Dado que a 

hibridação do jaguar com a rã não é um tema usual nas culturas da Costa Norte do Peru, 

tudo indica que estamos perante um vaso concebido com rapidez e com certo 

esquematismo, mas cujo significado não devia oferecer dúvidas aos seus antigos 

possuidores. Embora a rã seja um motivo frequente em muitas das culturas pré-

colombianas, o jaguar é uma constante em todas elas, identificando-se sempre como 



chamã, o bruxo curandeiro, com a terra e algumas das divindades associadas a estas e 

com os seus sacerdotes, fecundidade terrestre em contraposição a fecundidade celeste e 

as aguas e ainda ao poder do chefe ou do rei. 

Exemplo de outras peças da cultura mochica: (Jaguar e sapo) 

 

 

Cultura Mochica: 
 

A cultura Mochica é uma cultura do antigo Peru desenvolvida entre 200 e 700 d. 

C. no vale do Rio Moche actualmente província de Trujillo, La Libertad, principalmente 

conhecida pelas suas cerâmicas. 

Representavam os deuses, homens, animais, por vezes ambos e cenas de 

questões significativas em relação cerimonial e mitos que reflectiam o seu mundo, 

destacando a incrível expressividade, realismo e perfeição com que eles dotado. 

O seu realismo é característico dos Huacos, (também conhecido como Guaco, é 

o nome geral dado à arte de cerâmica, pelos povos indígenas das Américas, encontrado 

em locais de sepultamento, santuários, templos e outras ruínas antigas). 

Os padrões clássicos da sua cerâmica são mitológicos, animais humanizados, 

homens com atributos zoomórficas ou partes de vários animais juntos. No entanto, 

também se apresenta um grande pensamento simbólico onde as imagens se tornam mais 

abstractas e conceituais, ambas as tradições, tanto simbólica como realista são altamente 

relacionados. Há mesmo cerâmicas onde estas duas tedências coexistem sem o menor 

problema. 

Iconograficamente encontra-se informações interessantes sobre a vida do 

Moche: cerimónias fúnebres, cerimónias rituais, paisagens, casas, guerras, doenças, etc. 

proporcionando assim um elo entre os vivos e os mortos. Tem duas cores 

predominantes, o vermelho e o creme. 

Utilizavam moldes para fazer a sua cerâmica, tanto para uso doméstico como 

cerimonial, sendo que, este último tem geralmente têm base globular e decorações que 

reflectem a visão do mundo e da ideologia do povo Moche.  

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/MocheJaguarLarcoMuseum.jpg


Períodos 
 

 Mochica I: A cerâmica é pequena, de aparência sólida, proporcional e circular. 

As cores mais usadas são creme, vermelho e ocre, vermelho, creme e laranja ou creme e 

preto. Há uma influência negativa da decoração. Os motivos mais comuns são grandes 

pontos, círculos, diamantes, cabeças de lagarto estilizados, triângulos com círculos 

concêntricos, sinais, faixas escalonadas, cuja cor temas pictóricos são delineados por 

incisões. 

 Mochica II: Dá-se uma redução de espessura da peça. A pega e bico crescem 

proporcionalmente, sem que a pega perca a sua forma arredondada, o ombro perde pico 

deixando apenas um pequeno aro. 

Mochica III: Começa o refinamento desta cultura. As paredes do vaso são 

aperfeiçoados sem perder a sua resistência, a cerâmica é coberta por uma fina camada 

de deslizamento cuidadosamente polida. Os fornos abertos com muita oxigenação foram 

aperfeiçoados. 

Torna-se um pouco maior que Mochica II. Os vasos são de maior capacidade. 

Puxadores e picos são afiados. Dá-se maior importância a escultura religiosa. 

 Mochica IV: Os motivos escultóricos e pictóricos multiplicam-se e tornam-se 

mais complexos. O artista tenta perpetuar a cerâmica Mochica, não só em seus assuntos 

comuns da vida diária, mas também as actividades de instituições organizadas. A 

riqueza de sua vida espiritual é sintetizada em cenas pictóricas que cobrem vasos 

numerosos de carácter religioso. 

Mochica V: A cerâmica deste período, e as formas decoradas, constitui o 

"barroco" da cultura Moche. O tamanho é reduzido, a alça tem um bico afiado triangular 

e cónico. Representações geométricas abundam. O motivo escultórico torna-se 

secundário, deslocado pela arte pictórica. Para o grande domínio da cerâmica 

escultórica e pictórica foi chamado, e com muita justiça, o período de mestres artesãos. 

Dada a qualidade temática e estética de sua produção inúmeras tornou-se o melhor 

espelho da vida cotidiana e espiritual. 

 

Conclusão: 
 

 Peça cerâmica zoomórfica, que consiste na mistura de dois animais, um sapo e 

um jaguar. A rã era um motivo frequente usado em muitas das culturas pré-colombianas 

enquanto o jaguar é uma constante em todas elas, identificando-se sempre como chamã. 

Os temas são mitológicos, animais humanizados, homens com atributos zoomórficas ou 

partes de vários animais juntos, como é o caso da peça escolhida. Trata-se de uma peça 

do Peru, pertencente a Cultura Mochica, entre os anos 200 e 700 d.C. desenvolvida no 

vale do Rio Moche. 

Esta cerâmica, feita a partir de moldes, era destinada tanto para uso doméstico 

como para uso e cerimonial e reflecte a visão do mundo e da ideologia do povo Moche. 
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