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PERDIDO
A cerâmica
marajoara é uma
arte milenar-

m

refinada e muito
distante daquelas
peças grosseiras
que ninguém quer
ganhar. Texto e
fotos Mônica
Trindade Canejo e
Maurício de Paiva
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o galpão construído em madeira, o jovem cabo-
clo dá forma a uma peça de cerâmica que gira no
torno. Ao seu redor, pilhas de potes, pratos e
vasos se amontoam enquanto não recebem o

acabamento. A cena é comum no distrito de Icoaraci,
município de Belém do Pará, que ganhou fama graças ao
grande número de oficinas especializadas em cerâmica
decorativa. Mas, neste caso, o artesão está fazendo mais
do que simples vaso onde alguém, um dia, colocará uma
planta ou enfeitará a entrada de casa. Deo Almeida, que
representou o Pará no Ano do Brasil na França, modela a
argila na forma de uma urna funerária. Mais tarde, com
minúcias, ele irá copiar os desenhos criados pelo povo
Marajoara, que habitou a Ilha de Marajó durante a pré-
história recente do Brasil (ou seja, logo antes do desco-
brimento), entre os anos 450 d.C. e 1350 d.C. Hoje, estas
peças são vendidas para colecionadores de várias partes
do mundo.

O que nem todos estes compradores sabem é que,
longe de serem peças decorativas, as urnas originárias
tinham uma importante função ritual e, em seus intrin-
cados desenhos, uma linguagem que comunicava con-
ceitos sócio-culturais. Há dez anos Deo se dedica a
reproduzir esta cerâmica e, para isto, já participou de
cursos sobre arqueologia e de escavações em sítios
arqueológicos. Atencioso e com seriedade acadêmica,
explica: "Eles não tinham escrita, eram os desenhos que
tinham a função de identificar a peça e que contam a his-

tória da vida deste povo".
Quem era este povo? Quando os portugueses chega-

ram, ouviram dos índios que habitavam a região histórias
fantásticas sobre uma gente poderosa, que desapareceu
sem que se saiba exatamente como. Uma história que,
por séculos, foi considerada apenas fantasia. Para os pri-
meiros arqueólogos que estudaram a região, a floresta
amazônica era tida como um ambiente muito hostil para
permitir que grandes grupos se estabilizassem. Na
década de 8o, a pesquisa da arqueóloga Ana Roosevelt
mudou tudo. A neta do presidente norte-americano
conseguiu datar peças que mostram claramente que a
cerâmica marajoara é anterior, em séculos, a outras pro-
duzidas mais a oeste, muito semelhantes, o que significa
que se pode considerar Marajó como um berço de inova-
ções culturais. Em outras palavras, os marajoara foram
tão importantes culturalmente para esta região quanto
os incas no Peru.
. Na inédita expedição européia que desceu o Amazo-
nas, em 1542, b frei Gaspar de Carvajal se entusiasmou
com os artefatos: "Fazem e formam imagens de barro em
relevo, de tipo romano, e assim vimos vasilhas (...) e vasos
tão altos como um homem, mui formosas e de excelente
barro". Tudo o que se sabe hoje é baseado no estudo da
requintada e colorida arte cerâmica, que traz um passado
de, no mínimo, mil anos.

Numa grande loja de artesanato em Icoaraci, a pesqui-
sadora do Museu Emilio Goeldi e autora do livro 'A Lin-



guagem Iconográfica da Cerâmica Marajoara", Denise
Schaan, examina atenta os desenhos de algumas réplicas.
A gaúcha que trocou, há anos, o Sul pelo Norte em busca
de respostas sobre os marajoara vai apontando cobras e
lagartos enquanto explica o que a arte sinaliza. "Esta ico-
nografia funcionava como um código compreendido por
todos da comunidade." Basta uma olhadinha em um
vaso cerimonial e já se percebe que não se trata de sim-
ples decoração. Com mais cuidado, podem-se perceber
como alguns traços se repetem e formam outras figuras,
que, por sua vez, trazem outros significados. Às vezes,
trata-se de um escorpião estilizado. Um pouco mais de
atenção e vê-se que o escorpião é um dos olhos de uma
face enigmática, talvez uma coruja. Mas, olhando de
longe, estes traços formam um corpo feminino. Um con-
junto de informações que Denise considera uma espécie
de escrita, quase um alfabeto. Quase sempre são repre-
sentações de elementos da natureza, de animais, que,
por sua vez, simbolizavam seres míticos. A mensagem
falava sobre linhagem familiar, posição social, relações
com o sagrado. É como se cada urna funerária trouxesse
a ficha completa do finado dono dos ossos.

Mas os marajoara não estavam preocupados apenas
com os ritos funerários, também praticavam festas sin-
gulares, com muitas pessoas, o que se atesta por grandes

pratos, petisqueiras e potes para o uso de substâncias
alucinógenas. E tangas incomuns, de cerâmica. As
mulheres marajoara usavam uma espécie de tapa-sexo,
fabricado em barro e amarrado por cordões nas laterais.
Para os dias comuns, tanguinhas lisas, sem desenho. Nos
dias de festa, peças mais elaboradas, cobertas com os
mesmos grafismos das umas. E, pelos formatos, tama-
nhos e simbologia dos desenhos, pode-se concluir que
eram feitas sob encomenda. Lingerie customizada.

Hoje, vestígios dos marajoara podem ser encontrados
em toda Marajó, a maior ilha fluvial do mundo, e nas
ilhas que se avizinham dela, Mexiana e Caviana. Nas
fazendas onde se criam búfalos e que viraram marca de
Marajó, também é comum que colonos encontrem uma
quantidade de peças arqueológicas, ou que os próprios
búfalos topem com elas. Em muitas vilas ribeirinhas, os
moradores convivem cotidianamente com uma herança
que nem sabem ser milenar.

De barco, parte-se da cidade de Afuá e segue-se por
três horas pelas águas escuras do rio Araramã, a estrada
dos ribeirinhos e que leva até uma pequena vila. Uma
igrejinha evangélica, as casas alinhadas, uma "rua" de
tábuas que mais se parece com um longo trapiche, um
posto de saúde. Lá, depois de uma viagem de canoa que
durou sete horas, um pai espera o resultado do exame de
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sangue que dirá se seu filho está ou não com malária.
Comum na região, a doença registra a hostilidade da flo-
resta e faz pensar em como os marajoara lidavam com
ela. Esta vila, por exemplo, foi um local cerimonial, onde
aquele povo fazia seus funerais. Na beira do rio, podem-
se ver as urnas, muitas delas, enterradas há séculos. Em
vários lugares, a presença delas provoca medo e gera
relatos de visões, com espíritos que assobiam e atacam
forasteiros. Mas as crianças, alheias aos mistérios da
morte, se divertem procurando fragmentos de cerâmica
na beira da água. "Minha mãe pensava que tinha ouro
dentro", conta um menino caboclo.

Pela legislação brasileira, toda peça arqueológica é
propriedade da União, portanto não pode ser comercia-
lizada de forma alguma. Mas a verdade é que a falta de
informação e ausência de fiscalização permitem que
sejam contrabandeadas com facilidade. Para o Instituto
Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
órgão que supostamente deveria fiscalizar este acervo, é
quase impossível manter o controle. "Em Marajó, a
arqueologia é muito específica devido ao grande número
de sítios", diz Silvana Lima da Costa, chefe da divisão
técnica do Iphan, de Belém. E, ao instituto, faltam bra-
ços para dar conta de todos, "Não temos pessoal sufi-
ciente para fiscalizar." A venda é proibida assim como a
doação de peças, mas a legislação admite que existam
coleções particulares, desde que autorizadas pelo Iphan.
Ou seja, o colecionador tem a guarda temporária das

peças. Foi o que ocorreu com o Banco Santos, detentor
de uma das mais completas coleções arqueológicas, com
urnas, tangas e vasos cuidadosamente restaurados.
Como o banco está sob liquidação, a coleção voltou ao
poder público e está sendo disputada por dois museus
arqueológicos, o de Arqueologia e Etnologia, da USP, e o
Emílio Goeldi, onde está o maior acervo no Brasil.

Por enquanto, a tentativa de se preservar a memória
da cultura marajoara fica por conta dos poucos pesquisa-
dores que se dedicam ao assunto e a pessoas como Mes-
tre Cardoso. Ele aprendeu a arte ceramista com a mãe,
aos 10 anos, mas conta que se apaixonou pela arte mara-
joara aos 15. Foi quando, pela primeira vez, entrou num
museu. "Eu me deparei com a cerâmica marajoara. Não
sabia que podia existir uma cerâmica tão bela." E os
museus viraram uma espécie de local de trabalho. De
tanto freqüentá-los, conseguiu autorização para passar
horas nos acervos copiando desenhos e anotando pro-
porções. Hoje, aos 75 anos, o mestre ainda se mostra
entusiasmado com a cultura marajoara e em seu ateliê
exibe, além das réplicas preferidas, livros, revistas e foto-
cópias que tratam do assunto. Muitas, inclusive, falam
de seu trabalho nas últimas décadas. E, apesar de proble-
mas de saúde o impedirem de trabalhar tanto quanto
antes, fica contente em ter ensinado a arte aos filhos e à
mulher, que mantêm a oficina em intensa atividade.
Infelizmente, uma paixão que, ainda hoje, parece estar
limitada aos arredores de Belém e ao meio acadêmico.!

Text Box
Fonte: Estampa, ano 5, n. 35, p. 35-38, abr. 2006.




