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RESUMO 
Este artigo retoma a discussão sobre as ontologias do devir, tema-chave da filosofia atual 
para pensar a quebra de paradigma histórico da concepção de cultura ameríndia na ciência 
ocidental, a partir da análise dos processos cerâmicos Shipibo-Conibo e das narrativas da 
ceramista Ranin Ama do médio Ucayali, na Amazônia peruana. A reflexão se movimenta na 
direção de uma revisão crítica da história oficial no Ucayali, através de argumentos teóricos 
que tratam do perspectivismo e do multinaturalismo nas ontologias nativas. O artigo dá voz 
às narrativas indígenas e busca articular uma pesquisa de campo na comunidade Jepe Ian, 
em 2017, com a chamada virada ontológica, que tem transformado diversas áreas do 
conhecimento. Trata-se, portanto, de uma investida teórica em defesa da cerâmica Shipibo-
Conibo como memória viva e patrimônio cultural indígena. 
 
PALAVRA-CHAVE 
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RESUMEN 
Este artículo retoma la discusión sobre las ontologías del devenir, tema clave de la filosofía 
actual para pensar la ruptura del paradigma histórico de la concepción de cultura amerindia 
en la ciencia occidental, a partir del análisis de los procesos cerámicos Shipibo-Conibo y de 
las narrativas de la ceramista Ranin Ama del medio Ucayali, en la Amazonia peruana. La 
reflexión propone una revisión crítica de la historia oficial en Ucayali, a través de argumentos 
teóricos que tratan del perspectivismo y del multinaturalismo en las ontologías nativas. El 
artículo da voz a las narrativas indígenas y busca asociar una investigación de campo en la 
comunidad Jepe Ian, en 2017, con el llamado giro ontológico, que ha transformado diversas 
áreas del conocimiento. Se trata, por lo tanto, de un esfuerzo teórico en defensa de la 
cerámica Shipibo-Conibo como memoria viva y patrimonio cultural indígena. 
 
PALAVRAS CLAVE 
Cerámica Shipibo-Conibo; memoria; narrativas indígenas; el giro ontológico. 
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QUËNPO DE MI MADRE: 

CERÂMICA SHIPIBO-CONIBO NA ENCRUZILHADA DA HISTÓRIA 

 

Quando se está sob certa perspectiva, a visão é limitada por conceitos, categorias e 

estatutos relativos a ela. A história colonial na América mostra como a versão 

eurocêntrica prevaleceu sobre a dos povos nativos na descrição do "Novo Mundo" 

para o Velho. Vive-se a quebra de paradigmas históricos, filosóficos, antropológicos, 

artísticos e políticos. Hoje é possível encontrar A queda do céu, de Davi Kopenawa e 

Bruce Albert (2015), em bibliotecas, livrarias e internet. O livro, escrito durante cerca 

de 27 anos e fruto de 40 anos de convivência entre Albert e os Yanomami, têm à 

frente o pensamento do pajé, filósofo e ativista etnopolítico Davi Kopenawa. Trata-se 

de uma obra que dá voz aos esquecidos da história oficial, aos que foram obrigados 

a desocupar seus territórios e que lutam pelos direitos das culturas nativas e suas 

histórias. Até o século passado, tal publicação seria impensável. Assim como seria 

inconcebível o livro de Agustina Valera Rojas e Pilar Valenzuela Bismarck (2004), El 

testimonio de una mujer shipiba, bilíngue (Shipibo e espanhol), em que a narrativa-

testemunho de Agustina Valera trata de suas experiências pessoais, da natureza 

mitológica de seu povo e das transformações na aldeia com a chegada dos brancos. 

Ambos os livros são exemplos de obras que iluminam uma mudança de perspectiva 

histórica na ciência ocidental, pois colocam o pesquisador na cultura e o fazem de 

aprendiz porta-voz de uma causa, o que configura uma maneira diferente de pensar 

a história indígena na América.  

A pesquisa Narrativas do invisível em território concreto: conexões da cerâmica 

indígena das terras altas às terras baixas da América do Sul, da qual nasce este 

artigo, foi motivada por obras como as citadas anteriormente, que tratam a ciência 

indígena com a mesma importância que a ciência ocidental. O presente artigo arrisca 

uma tradução, ou melhor, uma transdução (CASTRO, 2015) da perspectiva nativa para 

a ocidental através do relato de uma pesquisa de campo com os Shipibo-Conibo na 

aldeia de São Francisco de Yarinacocha, Amazônia peruana, em 2017. As narrativas 

de Agustina Valera são destacadas como epígrafes dos tópicos, introduzindo o 

assunto a ser tratado mais adiante. O objeto de estudo é a cerâmica que tem à frente 

Ranin Ama (Agustina), herdeira desse saber que possibilitou o desenvolvimento de seu 
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povo pelo trânsito de conhecimentos sobre o corpo, o alimento, a medicina e os 

caminhos na América indígena.  

A cerâmica tem um papel importante na história dos povos; através dela é possível 

saber há quanto tempo houve presença humana em certo lugar e como se deu a 

ocupação do território. Por meio da análise dos materiais utilizados e das funções 

das peças é possível reconstruir relações de contato e de desenvolvimento 

sociocultural. Se a primeira impressão que se tem ao pensar a cerâmica é sua 

fragilidade, por ser feita de barro, é justamente sua resistência que traz à luz 

fragmentos de conceitos de outros tempos para que se possa alcançar algo da 

antiguidade. Só depois de passar por um longo processo, cuja transformação pelo 

fogo é indispensável, é que o barro se torna cerâmica. Não é um processo simples, 

o que leva a pensar que o propósito de fazê-lo é grandioso. Além da função utilitária, 

a cerâmica nativa sempre foi um suporte para manifestar excelência técnica, 

cosmologia e beleza medida (BOAS, 1928), o que a torna uma arte e um patrimônio 

cultural indígena. 

Neste artigo, propõe-se uma reflexão sobre a cerâmica Shipibo-Conibo e os 

movimentos de reformulação de suas histórias a partir dos encontros estrangeiros. 

Os encontros são motores para a construção de memórias individuais e histórias 

coletivas que, através das narrativas, refiguram conceitos ao compartilhar saberes 

em um mesmo espaço-tempo. Assim, parto da ideia de que a história se desenvolve 

a partir da conjugação entre ação, linguagem e narração (RICOUER, 1995, p. 74, 

75), estando mais próxima da poiesis, que da descrição positiva, ou descritiva 

(GAGNEBIN, 2009, p. 42) de uma verdade do passado. Se poesia é a arte das 

palavras que conta uma experiência do mundo, a história é uma obra em construção 

e mutação ininterrupta que caminha articulando tempos e perspectivas diferentes. 

Como nos lembra Walter Benjamin (1985, p. 224) não se trata de descrever o 

passado "como ele de fato foi", mas de "apropriar-se de uma reminiscência, tal como 

ela relampeja no momento de um perigo", ou seja, a memória atua para produzir 

uma perspectiva histórica, aprendida e traduzida em linguagem, como consequência 

da necessidade de solucionar um impasse do presente gerado por algum encontro.  
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A problemática da memória oscila entre "a presença do ausente e a ausência da 

presença" (GAGNEBIN, 2009, p. 44), assim como a cerâmica evoca a presença do 

passado e também suspende o sentido do presente, pois parte da análise do sentido 

de presente no passado. Esse cruzamento temporal desencadeia uma análise sobre 

o nosso tempo. Uma frase recorrente que se escuta numa apreciação de cerâmica 

indígena é: “Olha como eles faziam!”. Então, nosso microscópio óptico muda de foco 

(LÉVI-STRAUSS, 1964), e passamos a ver e pensar sobre como fazemos as coisas 

hoje. Não se chega a saber como são feitas as panelas hoje. Quais serão os 

materiais usados? Serão homens trabalhando ou máquinas reproduzindo? Diante 

dessa mecanização, a produção cerâmica parece ser simples: basta usar barro, 

água e fogo, sem esquecer os sujeitos que saibam produzi-la, e pronto. Mas o 

processo não é simples, pelo contrário, é bem complexo e científico. Nas produções 

poéticas indígenas, a complexidade é ainda maior já que as construções de 

memória e identidade implicam relações de agenciamento entre os artefatos e a 

produção de pessoa, ou seja, "a arte possui uma função nas relações estabelecidas 

entre agentes sociais" (LAGROU, 2007. p. 43) diferente da fruição estética ocidental. 

No pensamento nativo, busca-se em certo artefato que ele tenha eficácia ritual 

(GELL,1998), logo, uma quënpo é muito mais do que apenas uma tigela de barro 

que carrega chicha masato (fermentado de mandioca). 

Como analisar a produção material de uma cultura sem compreender as relações 

socioculturais, cosmológicas e ambientais em que ela se desenvolve? A ciência hoje 

passa por uma revisão conceitual e estrutural que eclodiu nos anos 1970 com as 

reflexões de Focault, Deleuze e Guatarri, dentre outros, a respeito da estrutura de 

pensamento e do modus operandi que a modernidade assumiu como solução para 

um mundo globalizado, integrado. Essa revisão crítica da história e das relações se 

desdobrou em importantes trabalhos antropológicos, como os de Anne Taylor, 

Marilyn Strathern, Manuela Carneiro, Elsje Lagrou, Alfred Gell, Lux Vidal, Philippe 

Descola e Viveiros de Castro, que têm deslocado a perspectiva histórica ocidental 

para a dos povos ameríndios, penetrando na lógica do multinaturalismo (CASTRO, 

2015, p. 43) que costura a trama de relações interespecíficas nas ontologias nativas, 

inscritas na produção de cerâmica, na construção de corpo e de pessoa.  
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A narrativa a seguir recorda parte de minha vivência com os Shipibo-Conibo do 

médio Ucayali em 2017. A trajetória se inicia em busca de processos e relações 

cerâmicos, culminando no encontro entre duas ceramistas, eu e Ranin Ama, na 

Amazônia. A ceramista Shipibo surge na pesquisa, em meio a textos etnográficos, 

como protagonista de sua história e das tradições de seu povo, sendo o livro de 

Agustina Valera e Pilar Valenzuela a inspiração para esse trabalho. A experiência se 

completa com a produção de um documentário sobre a cerâmica Shipibo da família 

Valera Rojas, na aldeia de São Francisco, realizado em parceria com o cineasta 

Anderson Souza e a família de Agustina Valera. O documentário é narrado por 

Ranin Ama (Agustina), seu filho Isá Sheaka (Oliver) e seu marido Mokan Niwe 

(Juan), que conduzem os espectadores por uma história cerâmica através das 

memórias de sua família. Trata-se de um testemunho Shipibo atual sobre a cerâmica 

do Ucayali, história viva. Quënpo de mi madre é tigela de barro, vivência 

compartilhada, história narrada e memória sentida. 

 

Depois das montanhas vive o povo Shipibo 

 

Jatíbitianra josho jonibaon noa yoikanai Shipibo ponté iresbiresa 
niikamea inábo keskáribi. Ikashbi noa jaskarama iki; jake moatianbi 
non ashe. Moatian josho jonibo joshon noa keyonankeankana iki non 
jono, non yawa, non awá, non mari, non meskó keská mebiabo. Noa 
keyonanribikeankana iki jasin, manshgan, koshori, shgarára, 
nononbo, non yapabo; jainoashg non jiwibo. Jatian noakaya iki kikin 
nii ibo, non onanke niikamea jawékibo. Jaskara kopí non yoinabo 
aresbireskin non reteyamai, jawen iboyaboribi iketian. 

Muitas vezes os brancos nos dizem que os shipibo vivem assim, 
como animais do monte. Mas isso não é certo, temos nossa cultura 
desde tempos remotos. Antigamente, os homens brancos chegaram 
e quase exterminaram nosso sajino, nossa huangana, nossa 
sachavaca, nosso añuje, nossos diferentes tipos de macacos. 
Igualmente quase exterminaram o paujil, a garça, o cushuri, a 
sharara, os patos, nossos peixes e também nossas árvores. Ao 
contrário disso, nós somos os verdadeiros donos da floresta, nós 
conhecemos as coisas da floresta. Por isso, não matamos nossos 
animais indiscriminadamente, pois eles também têm seus donos. 
(BISMARCK e ROJAS, 2004, p. 216, tradução nossa do espanhol) 

Para além das montanhas e dos altiplanos andinos, vive o povo Shipibo, lembrado 

por sua resistência quando da ocupação missionária espanhola e, dentre outras 
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coisas, pela complexa arte em cerâmica e bordado, que ilustram narrativas 

históricas e mitológicas sobre os encontros estrangeiros com humanos e não 

humanos, povos vizinhos e o Inca, mito recorrente tratado por autores como Lathrap, 

Sayer, Eakin, Mester, Calavia e Roe e, sobretudo, pelos próprios indígenas, 

formando um corpus mítico importante para compreender as relações socioculturais 

desse povo na região. Os Shipibo fazem parte da família linguística Pano, que se 

estende pela Amazônia, para além das fronteiras do Peru, Brasil e Bolívia. 

Constituem uma população significativamente grande que habita a bacia hidrográfica 

do Ucayali, desde a grande migração, por volta de 100 a 300 d.C. (ERIKSON, 1992). 

Os Shipibo e os Conibo, seus vizinhos, desenvolveram uma organização cultural, 

política e econômica das mais complexas da região. Embora sempre em confronto 

com outros povos, os Shipibo viveram momentos de conciliação com os Conibo e os 

Shetebo; uniram-se no final do século XVIII para expulsar os missionários 

franciscanos da região. Suas histórias de guerra e de aliança estão presentes nas 

narrativas orais e em outras produções poéticas como a cerâmica, que, após a união 

entre estes povos, se transformou, congregando estilos diferentes, como se nota na 

cerâmica Shipibo-Conibo atual. Hoje, somam cerca de 35 mil habitantes, segundo a 

base de dados dos povos indígenas do Ministério da Cultura do Peru (2017), 

estando entre as maiores populações indígenas da Amazônia. São afetados 

diariamente pela economia global de exploração da terra que destrói o solo, a água 

e toda a biodiversidade da floresta, além de subjugar as economias locais às 

demandas ocidentais globalizadas. As áreas de fricção entre a economia globalizada 

e a economia indígena conjugam espaços interessantes para o debate que busca o 

não registrado e o não oficial da história, pois apontam para a margem do domínio 

do Estado, em que a lógica do capital é driblada pela lógica nativa, cuja 

transformação é figuração do devir (CASTRO, 2015, p. 56).  

Foi a partir da etnografia linguística de Pilar Valenzuela, realizada com Agustina 

Valera (Ranin Ama) (Figura 1), que cheguei ao Ucayali. O livro é interessante não 

somente por ser um registro das tradições Shipibo, mas também, e principalmente, 

porque amplifica a voz do anônimo na história oficial. As narrativas da ceramista 

Agustina contam histórias de contato entre os Shipibo e outros povos, inclusive os 

Incas, sendo estes parte da mitologia de origem da arte daquele povo. Além disso, 
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ela recorda suas experiências pessoais, fala dos processos cerâmicos, do 

xamanismo e do cristianismo, lamenta o abandono das tradições pelos jovens, 

explica como se dá a representatividade, autoridade e coletividade na aldeia, trata 

da morte entre os Shipibo. Motivada por suas narrativas, em 2017, cheguei em Jepe 

Ian (Yarina Cocha, em Shipibo), para conhecê-la e aprender sobre os processos 

cerâmicos da região.   

A aldeia Jepe Ian, ou de São Francisco, próxima à cidade de Pucallpa (a maior do 

Ucayali na Amazônia peruana), é conhecida por ser turística, e, embora seja visível 

a ofensiva do ocidente nos modos de vida, as tradições também se apresentam lá: 

na língua, nas produções poéticas, na alimentação, na medicina e em outras esferas 

das relações socioculturais, econômicas e ambientais. Essa presença se manifesta 

nas práticas de conhecimento indígena e na produção de saberes tradicionais, 

sendo a tradição refigurada pelos herdeiros Pano no Ucayali, para (re)existirem 

historicamente. Jepen Ian também é lembrada como uma aldeia que resistiu às 

invasões estrangeiras até o século XX, quando, em 1930, se instalou a primeira 

missão protestante (EAKIN, LAURIAULT e BOONSTRA, 1986).  

Memória e esquecimento no Ucayali 

Enra mato moatian joibo yoikasai, nokon papashokon ea oshe neten 
yakáshon yoikatitaibo. Jaronki ikátiai westíora joni, meráya, nishi 
sheash naikiai. Jainshonra ea yoikatitai meskó keská meráyabo 
kashon jan oinabo. Jan ea yoikatitai: "Moatian en oina jawékibo mia 
onanmanon, mia yoinon, jaribi min bakebo ataanan min asheanon", 
akin ea akátiai. Ja keskáshaman jawéki non wishai itai. ¡Jawe 
pikonoshbira! En yoikasai riki.  

Quero contar-lhes histórias antigas, as coisas que me contava meu 
avô quando nos sentávamos juntos à luz da lua. Dizem que meu avô 
era um meráya, que recebia os espíritos das plantas ao tomar 
ayahuasca. Ele me contava de outros meráya que via quando se 
transportava ao mundo de cima. Meu avô sempre dizia: "Vou te 
ensinar as coisas que vi antigamente, vou contar a você para que um 
dia as transmita quando tiver filhos". Coisas como estas estamos 
escrevendo. O que acontecerá! Quero contá-las. (BISMARCK e 
ROJAS, 2004, p. 37, tradução nossa do espanhol) 

Assim se inicia a narrativa de Agustina Valera em um dos capítulos do livro feito em 

parceria com a linguista Pilar Valenzuela. O texto segue com a lembrança de 

quando o avô da ceramista lhe contou sobre um meráya (alto xamã) que tomou 
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ayahuasca num dia de eclipse do sol e teve que se transportar a outra dimensão 

para entender o que acontecia e acalmar sua gente. Essa capacidade dos meráya 

de se deslocarem no espaço-tempo para acessar saberes que curam e explicam, 

parece ser o conceito-chave para entrar na ontologia Shipibo. Práticas como essa 

mostram que a ciência desse povo se desenvolve sobre as bases do mito narrado, 

sempre refigurado no tempo presente dos acontecimentos através da oralidade e de 

outras produções poéticas. Os laboratórios indígenas são tão, ou mais, múltiplos de 

possibilidades de experiências e verificações conceituais quanto os do ocidente. 

Assim como o microscópio óptico, que é incapaz de revelar ao 
observador a estrutura última da matéria, só podemos escolher entre 
vários graus de aumento: cada um deles torna visível um nível de 
organização, cuja verdade é apenas relativa, e exclui, enquanto 
adotado, a percepção dos outros níveis. (LÉVI-STRAUSS, 1964, p. 22) 
 

 
Figura 1 – Ranin Ama e Isá Sheaka em entrevista para o documentário  

Quënpo de mi madre, (PE), 2017. Foto da autora. 
 

Dos exercícios de memória Shipibo-Conibo, a cerâmica narra relações entre aldeias, 

entre os indivíduos e a floresta, e entre o passado e o presente. São as investidas 

na memória que legitimam suas histórias, ainda que a tradição sofra transformações, 

como no caso da cerâmica atual que permite a participação dos homens na 

produção, diferentemente do passado, em que eles eram afastados desse ofício 

feminino. Muita coisa mudou no Ucayali, mas a presença do antigo e das 
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experiências compartilhadas por uma comunidade, que possibilitaram aos sujeitos a 

produção de si e de suas histórias, está viva e inscrita nas produções culturais. Em 

Jepe Ian, o conceito de tradição não é endurecido ou fixo, percebe-se nos modos de 

fazer e de transmitir conhecimento dos Shipibo que a tradição admite alterações 

para se manter viva. Transformação é sintoma do contato com o desconhecido, o 

inexplicável, o estrangeiro. Nas ontologias Pano, os encontros são pontos de 

mutação, ou seja, é na fricção entre perspectivas que a tradição é posta em jogo e 

atua como elemento de legitimação histórica. 

Os Shipibo guardam importantes saberes tradicionais que permitiram a eles resistir 

às ofensivas ocidentais que tentaram desarticulá-los culturalmente, como as 

missões franciscana, protestante e, hoje, capitalista, a qual penetra em território 

indígena pregando cânones de uma civilização narcísica que faz da produção pós-

moderna uma nova face da escravidão, já que força a mudança nos processos pela 

demanda de uma economia globalizada cujo pressuposto de troca é o dinheiro. 

Minha interlocutora explica que antigamente a produção de cerâmica era pensada 

para outras funções sociais, como a função utilitária e a ritual. A quënpo, por 

exemplo, era feita em ocasiões específicas de anunciação de uma nova etapa na 

vida das jovens. Com a presença das relações comerciais na aldeia, as funções, 

assim como os modos de fazer, mudaram. Ela se queixa dessa inversão de valores. 

Mas a cerâmica Shipibo é cultura viva e se adapta para continuar a construção da 

própria história no Ucayali. Observando as produções atuais, percebe-se uma 

negociação ética na avaliação "ganhos e perdas" em relação às transformações na 

cerâmica: abre-se mão do uso do lacre natural, mas a iconografia se mantém e 

carrega o valor semântico dos grafismos.  
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Figura 2 – Cerâmica de Angelina Valera Rojas, (PE), 2017  

Dimensão: aprox. 120x90x90 cm. Foto da autora. 

Os kené (Figura 2), desenhos Shipibo e Conibo, são a expressão da natureza 

mitológica desses povos e apresentam-se na pintura corporal, na cerâmica e no 
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bordado, relembram os caminhos de desenvolvimento pessoal, a geografia 

desenhada pelos rios sinuosos, a beleza gráfica de animais como a 

anaconda/serpente (transmissora de saberes e protetora da saúde), os peixes 

grandes e as tartarugas, além da flora, da guerra e da caça. Fica claro que os kené 

são os grandes representantes da memória Shipibo-Conibo na cerâmica. A 

identidade gráfica parece ter mais importância para eles do que a tradicional 

aplicação do lacre que foi substituído pelo gloss industrial na produção atual. 

Agustina ressaltou a diferença entre uma peça feita com lacre e outra feita com 

gloss. Apesar de valorizar mais as peças feitas de forma tradicional, ela explica que 

com o uso do material industrial é possível aumentar o número de vendas das peças 

para conseguir sustentar a família. 

Mulher Shipibo e saber cerâmico 

As mulheres primeiro trabalhavam fazendo cerâmica de um metro, 
faziam 15 ou 20 cerâmicas grandes para Ani Shëati, como se dizia. 
Então as mamães trabalhavam até um ano, em um ano também já 
crescia a cana, a mandioca. Depois de um ano começavam a moer, 
tirar o suco da cana para convidar as pessoas do médio e baixo 
Ucayali. Os homens o que faziam? A roça, canoas grandes, e as 
mamães faziam cerâmica. Era assim. (Relato de Ranin Ama, 2017, 
tradução nossa do espanhol)  

 
Figura 3 – Angelina Valera Rojas pintando uma cerâmica Shipibo, (PE), 2017  

Dimensão: aprox. 120x110x110 cm. Foto da autora.  
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Se lembrarmos que a cerâmica possibilitou a organização temporária ou permanente 

de um coletivo em certo território e a edificação de sociedades complexas como 

essas, com histórias milenares na América, é importante ressaltar a atuação da 

mulher no desenvolvimento sociocultural desses povos. Não se pode negar que a 

cerâmica Shipibo revela tanto cuidado técnico quanto preocupação estética. Para 

pensar essa arte é necessário observar as condições que possibilitaram seu 

desenvolvimento e penetrar na estética que ela expressa, entendendo por estética 

aquilo que articula uma ideologia, ou cosmologia, com excelência técnica e "beleza 

medida". Segundo Franz Boas em Arte primitiva, sobre a concepção de arte nativa: 

Quando o tratamento técnico atinge um certo padrão de excelência, 
quando o controle dos processos envolvidos é tanto que certas 
formas típicas são produzidas, chamamos o processo de uma arte. 
(BOAS, 2014, p.14) 

A cerâmica Shipibo é uma arte dos processos de produção e de transmissão de 

conhecimentos sobre o barro, o fogo, a formiga e a madeira vucun, a técnica de 

tempero com a apacharama, os minerais para preparar cores, a ayahuasca e o 

piripiri, dentre outros elementos envolvidos no fazer que exibem a vontade de beleza 

(RIBEIRO, 1980), o domínio técnico e a cosmologia nativa. A obtenção das 

matérias-primas é algo por vezes custoso, pois força o deslocamento das ceramistas 

a lugares distantes da aldeia que exigem cautela por se localizarem em áreas onde 

a mata é fechada, com predadores e, hoje, madeireiros. Assim, acontece com a 

apacharama (cortiça), usada para temperar a argila antes da modelagem e garantir 

mais resistência das peças à queima. Esse tempero faz com que as peças fiquem 

mais leves, característica apontada como grau de beleza no fazer da cerâmica 

Shipibo-Conibo. Ranin Ama (Figura 4) lembra que certa vez sua mãe fez uma cura 

em suas mãos com ninho da vespa que faz sua casa de barro, para que ela 

conseguisse fazer cerâmicas mais leves. Ela também conta que os madeireiros 

destruíram as árvores de ondem elas coletavam o lacre e a apacharama, que, 

atualmente, foi substituída pela casca de arroz para o tempero do barro. Tanto a 

cerâmica utilitária Shipibo-Conibo quanto a ritualística e a atual, para vendas, são 

frutos de uma realização que envolve toda a família, dos mais velhos aos mais 

jovens, expressando, assim, muita personalidade familiar. O realizador do trabalho 

cerâmico domina todo o processo de produção, desde a inspiração, acessada em 
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outros planos perceptivos pelo uso de substâncias enteógenas de poder, como a 

ayahuasca e o piripiri, até o produto final, pós-queima. Se hoje os homens 

participam dos processos, até pouco tempo esse ofício era exclusivamente feminino, 

portanto, pode-se dizer que tal saber é feminino por tradição. 

 
Figura 4 – Ranin Ama usando espiga de milho para modelar, (PE), 2017  

Foto de Anderson Souza, 2017.  

A ceramista explica no livro El testimonio de una mujer shipiba que: 

Jatian ja shontako mapó akaitonin onanti jaskaashon reneti, 
jaskaashon meinti tsamanti, raskiti, kené ati. Jainoash jaweti icha 
karon oiti, jaweti basi, jawe keská akáki jakonshaman pikotai. Jatian 
onanyama ashon aká. Kené ati onanma ishon aká jakonmabires 
banetai, onanbaon noa osannanai. Jaskaanaketian non bake 
onanmati jake, oribo jaskara pikónaketian. 

A mulher que fabrica cerâmica tem que saber moer, temperar com 
apacharama, armar, pintar de branco o corpo da cerâmica, desenhar. 
Também deve saber com quanta lenha tem que queimar a cerâmica, 
por quanto tempo, como fazer para que saia bem brilhante ou como 
cobrir com lacre a cerâmica quente para que saia bonito. Se não se 
conhecem essas coisas, a cerâmica racha, isto ocorre quando não 
se sabe fazer tempero com apacharama. Se não se sabe fazer 
desenhos, a cerâmica fica feia, as conhecedoras riem de nós. Para 
que não aconteça isso, temos que ensinar nossas filhas, para que no 
futuro não seja assim. (BISMARCK e ROJAS, 2004, p. 73, tradução 
nossa do espanhol)  

Quando se está distante dessa arte, pode-se ter a impressão de que há pouca 

variação estética nas peças, pois tanto a iconografia quanto a morfologia são muito 
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semelhantes nas diferentes produções familiares, o que caracteriza o estilo da arte 

Shipibo-Conibo. Mas, quando nos aproximamos das artistas e de suas produções, é 

possível identificar personalidade no fazer. Enquanto estive na aldeia, pude 

conhecer algumas ceramistas e as diferenças entre elas. Agustina domina a 

modelagem; eu nunca tinha visto alguém formar tantas peças em poucos minutos 

com tamanha perfeição técnica. Sua irmã Angelina (Figura 3) é exímia desenhista, 

domina a arte dos kené, além da arte da modelagem. Gloria, vizinha de Angelina, 

possui um traço kené tão delicado e preciso que lembra uma pintura oriental. Oliver, 

filho de Agustina (Figura 1), tem 32 anos e é um dos grandes artistas atuais Shipibo, 

que refigura a tradição pela introdução de novas formas cerâmicas, que ainda 

carregam saberes tradicionais como os kené. São muitos os ceramistas, no médio, 

alto e baixo Ucayali, artistas nativos de uma América Latina ainda esquecida. 

 
Figura 4 – Ranin Ama (Agustina) na lagoa de  
Yarinacocha (PE), em 2017. Foto da autora. 
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Considerações finais 

A bacia do Ucayali é área fértil para a pesquisa que busca conhecer as dimensões 

artística e ontológica dos ribeirinhos produtores de cerâmica indígena na alta 

Amazônia. Os Shipibo-Conibo são intensos na arte, na fala, nos afetos e nas 

afecções causadas pelos encontros estrangeiros. Suas memórias estão nas 

produções poéticas como o canto, a cerâmica, o bordado, a canoa, o shodo (oca), 

as narrativas mitológicas e tudo aquilo que carrega saberes tradicionais desse povo.  

Considerados infiéis de um "Novo Mundo", porém velho e tão complexo quanto o 

ocidente, os nativos da América sofreram traumas que deixaram rastros em suas 

memórias, ecos do genocídio indígena e da catequização missionária. As cicatrizes 

estão, por exemplo, na fala profética de Ranin Ama, quando ela diz: "Daqui a 20 

anos, tudo isso aqui vai desaparecer" ou "Antigamente nós fazíamos cerâmica 

Shipibo, hoje não, para vender estamos fazendo". A história oficial tem mostrado a 

violenta empreitada ideológica que tenta deslegitimar a ciência e as histórias 

indígenas na América. Mas há muita vida e arte circulando atualmente no Ucayali, 

há muita ciência em desenvolvimento por lá. Isso fica visível quando se ultrapassam 

os limites teóricos e se entra na cultura através da pesquisa de campo. A 

convivência traz à tona aquilo que estava na ordem do invisível, do incompreensível, 

mas que é tão legítimo como qualquer visibilidade teórica ocidental.  

A virada ontológica exige dos pesquisadores em artes que a história crítica da arte 

também sofra uma revisão em suas análises, deixando o historicismo e o 

evolucionismo em segundo plano, como a mudança de foco no microscópio de Lévi-

Strauss, para entrar nas culturas nativas por uma nova perspectiva, como parte da 

metodologia de pesquisa necessária para compreendê-las. Vivência e aprendizado 

parecem ser a práxis cultural nativa, por isso em território indígena é recomendado 

que se deixe aprender vivendo entre parentes. Penso que não existe, hoje, melhor 

fonte de pesquisa que os herdeiros indígenas e suas narrativas. Benjamin (1940) 

nos lembra que a história serve para ser articulada, e não descrita, assim, o 

encontro entre culturas vivas é uma grande oportunidade para repensar a história 

como variação perspectivista e multinaturalista nativa.   
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