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A Ilha do Marajó e sua história de
longa duração
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A Ilha do Marajó, que também já foi chamada de
Ilha Grande de Joanes , é a maior ilha costeira do
território brasileiro e também a maior
ilha
fluviomarítima do mundo. Seus mais de 40 mil Km²
estendem-se desde a foz do Rio Amazonas até o Oceano
Atlântico. A Ilha pertence ao Arquipélago do Marajó,
formado por cerca de 2500 ilhas menores e ilhotas
periféricas espalhadas pelos meandros e conto rnos da
ilha (Figura 1).
Estudos arqueológicos indicam que a Ilha do
Marajó possui várias camadas de ocupação que datam
de mais de 3500 anos, foi ocupada por diversos povos,
entre os quais os povos marajoaras que desapareceram
do território antes mesmo da colonização portuguesa.
As populações ancestrais que habitavam a Ilha do
Marajó eram sociedades complexas que ocupavam
campos altos e baixos, florestas, alagados e terra firmes
ao longo dos rios. Viviam de ca ça, pesca, coleta e do
cultivo de algumas culturas.

Figura 1 – Mapa da Ilha de Marajó

4

Desde o século XIX, vários pesquisadores vêm
encontrando sinais de que a Ilha do Marajó foi ocupada
por povos construtores de numerosos tesos (Figuras 2 e
3), distribuídos na parte leste da ilha, em áreas alagadas
periodicamente, próximas ao Lago Arari. Os aterros
artificiais formam pequenas ilhas no período das cheias
dos rios e serviam para a construção de habitações e
também cemitérios. E as maiores ocorrências de
cerâmicas arqueológicas f oram encontradas justamente
nesses tesos artificiais.
Os tesos marajoaras são importantes sítios
arqueológicos e apresentam vários vestígios dos povos
ancestrais que ali habitavam, dentre esses vestígios os
próprios tesos são testemunhos, além das ocor rências
de cerâmicas arqueológicas utilitárias e rituais
funerárias.

Figura 2 – Ilustração representando os Tesos ou „mounds‟ –
elevações construídas na Ilha de Marajó, de grandes extensões, que
serviam para habitações ou para sepultamento dos mortos (Fonte:
J.A. Fonseca, 2016)

Figura 3 – Conjunto de tesos marajoaras (Fonte:
https://aviagemdosargonautas.net/20 13/05/12/ilha-do-marajona-foz-do-amazonas-por-joao-machado/)
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Os vestígios cerâmicos encontrados nesses sítios
caracterizam -se principalmente por várias camadas de
deposição, o que sugere que ocorreram várias
ocupações no mesmo espaço (Figura 4).

De maneira geral, esses enterramentos eram
feitos em urnas funerárias e denominados
enterramentos secundários , pois os ossos já tinham
passado por um primeiro sepultamento e depois eram
tratados e até pintados e decorados para então serem
novamente sepulta dos, agora dentro das urnas de
cerâmica, que da fase marajoara possuem alto grau de
decoração e grafismos bastante complexos (Figura 5).

Figura 4 – Perfil do contexto funerário no Teso Guajará, Monte
Carmelo na Ilha do Marajó (Fonte: NOBRE, 2017 adaptado de
MEGGERS E EVANS, 1957).

Figura 5 - Escavação no teso marajoara Camutins. (Shaan, 2002.
Foto: Carlos Mora).
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As Fases Cerâmicas
do Arquipélago do Marajó
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As fases cerâmicas, de maneira geral, são uma
forma de classificar os conjuntos de artefatos conforme
suas tecnologias, estilos, grupos étnicos e tradições no
tempo e no espaço. Entretanto
, nem sempre essas
classificações representam de fato a relação da
diversidade de povos ancestrais que ocuparam esses
territórios e a variabilidade de registros materiais. Na
Ilha do Marajó, em 1949 o casal de arqueólogos Betty
Meggers e Clifford Evans, durante suas pesquisas na
região, identificaram cinco fases de ocupações do
território, são elas:
Ananatuba (a mais antiga),
Mangueiras, Formiga, Marajoara e Aruã.
As cerâmicas arqueológicas coletas no Marajó
apontam que existiram ocupações mais antigas que as
da fase marajoara. Esta inicia a partir de AD 400, com
uma cerâmica cerimonial muito elaborada, reunindo
diferentes est ilos e técnicas decorativas, encontradas
em sítios aterro (tesos) tanto para a habitação como
para cemitérios (Figura 6).
A fase Marajoara vai até
AD 1400 e se
caracteriza por essa conjunção de construção de tesos e
cerâmicas muito elaboradas (Figuras 7 e
8). A
construção de aterros está relacionada ao manejo de
recursos aquáticos que aproveitavam os movimentos
das águas para represar peixes e tracajás,
aprofundavam as lagoas naturais para fazer
reservatórios, e usavam a terra retirada para construir
os tesos.

Figura 6 – Tanga Marajoara (Foto: Acervo Museu Paraense Emílio
Goeldi)

Figuras 7 e 8 – Estatueta antropomorfa e Urna Marajoara estilo
Joanes Pintado (Foto: Acervo Museu Paraense Emílio Goeldi)

8

A Colonização e Resistência dos
Povos do Marajó
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Antes da chegada dos colonizadores, a Ilha do
Marajó, assim como o resto do país, já era ocupada por
indígenas que viviam nesses territórios há milhares de
anos, como bem mostram os registros arqueológicos.
Entretanto, os povos que habitavam a ilha não
assistiram passivamente a chegada dos europeus, eram
povos numerosos e bastante “experientes em contatos e
guerras tribais anteriormente vividas, entre si e com
outras nações, Aruãns, Sacacas, Marauanás, Caiás,
Araris, Anajás, Muanás, Mapuás, Pacajás, entre
outras e os batizados de Nheengaíbas, enfrentaram as
armas portugues as por quase 20 anos” (PACHECO,
2010. p. 18). (Figura 9).
A dominação do Marajó foi um processo
bastante difícil, os povos habitantes da Grande Ilha de
Joanes lutaram bravamente em defesa de seus
territórios e foram muito resistentes à invasão dos
europeus.
Figura 9 – Representação de um indígena marajoara
(Schaan, 2007)
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Ateliê

Arte Mangue
Marajó
Falando em luta, resistência e defesa de
território, te convido a conhecer o município de Soure,
na Ilha do Marajó, onde está localizado o ateliê de
cerâmica “Arte Mangue Marajó“.
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“Soure, um pedaço de ilha”
Soure é um dos 12 municípios que compõem do
Arquipélago da Ilha do Marajó. É banhado pelo Oceano
Atlântico e Rio Amazonas. A fauna e a flora são
riquíssimas e bastante diversas, bem como, a história
cultural. Quanto ao povo, este se utiliza das múltiplas
sabedorias tradicionais para viver. Em um passado
muito distante, antes da chegada dos colonizadores no
século XVII, este pedaço de ilha era habit
ado pelos
povos originários da aldeia dos Mundis e Maruanazes
(Maués, 2012).

Figura 10 – Mapa de Soure - PA
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Ateliê Arte Mangue Marajó, a
história dos povos ceramistas
continua...
É em Soure, no bairro Pacoval que está
localizado o ateliê Arte Mangue Marajó. O ateliê é um
importante espaço de arte e cultura, que reúne um
coletivo de artesãos ceramistas e funciona como difusor
da história e da identidade do povo marajoara. Quando
se fala em cerâmica da “cultura marajoara”
o ateliê
tornou- se uma grande referência para a comunidade
sourense, estudantes, professores, turistas, etc.

Figura 11 – Ateliê Arte Mangue Marajó

O espaço foi inaugurado no ano de 2003 , pelo
artista Ronaldo Guedes, no início a produção artística
era voltada para esculturas em madeira, entretanto, o
artista buscava mais referências locais para a
identidade do seu trabalho, inquieto com a relevante
história da ocupação do Marajó ele buscou inspiração
na produção cerâmica dos povos antepassados para
evidenciar e resgatar um pou co da cultura que deixou
registros milenares na região.
Figura 12 – Artista Ronaldo Guedes
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Naquele período a produção de cerâmica no
município era muito pequena e alguns comerciantes
compravam em Belém para revender em Soure, a
comunidade praticamente desconhecia a história
ancestral da cerâmica marajoara. E foi neste cenário
que Ronaldo iniciou as primeiras pesquisas teóricas e
as experimentações com o barro e os pigmentos
naturais, desenvolvendo assim uma vasta experiência
com o “fazer cerâmico” aliad
o ao conhecimento
ancestral.
Em 2005 Ronaldo Guedes construiu o primeiro
forno no ateliê, esse foi um importante passo para
consolidar a produção da cerâmica no ateliê. O artista
afirma que o encontro com sua ancestralidade com o
manuseio do barro lhe permitiu liberdade para suas
criações, um verdadeiro “alento para a alma”.
A formação do coletivo de artesãos ceramistas do
ateliê Arte Mangue Marajó, foi em 2007, quando o
espaço recebeu o primeiro apoio institucional. Ronaldo
Guedes foi convidado pelo, agora extinto, Instituto de
Artes do Pará para ministrar oficinas de produção de
cerâmica para a comunidade, até então, apenas três
artesãos produziam no ateliê. A partir desse momento,
aconteceram muitas oficinas para crianças e
adolescentes e jovens da comunidade e assim, outras
pessoas ingressaram no ateliê e a produção aumentou,
aumentando também a procura pelas peças, gerando
assim uma importante potencialidade econômica para
comunidade.

Figura 13 – Forno do ateliê e Obra do artista Ronaldo Guedes
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Atualmente o ateliê Arte Mangue Marajó agrega
um coletivo de vi
nte artesãos ceramistas que se
dedicam à pesquisa histórica dos saberes e fazeres da
arte cerâmica marajoara e à experiência de novas
criações, produção e comercialização das peças.
A produção artística atual envolve aplicação das
técnicas tradicionais, m as os objetos produzidos
ganham novas formas escultóricas, nuances e sentido,
num discurso que capta arte ancestral e arte
contemporânea. E ainda é possível vivenciar a
experiência do fazer cerâmico através de oficinas
oferecidas para a comunidade e visitantes. A
comercialização das peças de cerâmica se dá de forma
direta no ateliê em dois espaços:
Travessa 23 entre 12ª e 13ª ru
as, bairro Pacoval e
Travessa 14, prolongamento, bairro Umirizal.

Figura 14 – Coletivo de
Mangue Marajó

Mulheres Ceramistas do

Ateliê Arte

Figura 15 – Coletivo de Ceramistas do Ateliê Arte Mangue Marajó
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