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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo central analisar como a prática da cerâmica articulase ao universo social e cosmológico do Distrito de Pucará no Peru. Terá como base
uma etnografia que privilegia a perspectiva do grupo, sem deixar de considerar os
diferentes contextos de circulação dos objetos e suas agências. A produção de
cerâmica, juntamente com a textilaria é uma atividade central no Peru. O Altiplano
andino, local em que está situado Pucará, abriga as particularidades e ambiguidades
de um país que anseia o progresso e a superação da dita pobreza, entretanto, não
deixa de voltar os "olhos" ao passado se orgulhando de ser o berço de uma das
civilizações mais antigas da América do Sul: os Incas. Os objetos de cerâmica, nesse
contexto, mesclam a percepção de vários grupos, agenciando, de modo particular,
concepções cosmológicas e sociais. Ao longo da vida, esses objetos canalizam
diferentes perspectivas, levam de um lugar a outro, estórias e concepções
cosmológicas, sendo também fontes de afetos. O trabalho propõe analisar as
diferentes agências evocadas pelos objetos, da perspectiva do grupo produtor à feiras
e ou exposições, locus diversos com as quais ele (objeto) interlocuciona.

Palavras-chave: Cosmologia. Cerâmica. Arte.
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ABSTRACT
The main goal of this work is to analyze how the practice of pottery articulates
itself within the social and cosmological universe of the District of Pucará in
Peru. The work will have as its main base the ethnographic research, focusing
on the perspective of the producing group of pottery and considering the
different contexts of circulation of objects and its agencies. The production of
pottery, together with textilary, are a central activity in Peru. The Andean
Altiplano, where Pucará is situated, encompasses the particularities and
ambiguities of a country that yearns for the progress and tries to overcome
poverty, however, it does not forget to have a look at its past, proud of being the
cradle of one of the oldest civilizations of South America: the Incas. The objects
made of pottery, in this context, blend the perception of some groups, dealing in
a very particular way with the cosmological and social conceptions. Throughout
life, these objects reveal different perspectives, spreading from one place to
another stories and cosmological conceptions, showing themselves as sources
of affection as well. The work considers to analyze the different agencies evoked
by the objects, since from the perspective of the producing group to the several
fairs and/or expositions, diverse locus which the object interlocutes with.
Key-words: Cosmology. Pottery. Arts.
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