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A força feminina
Vestígios de 2 mil anos atrás encontrados na Ilha de 
Marajó revelam sociedade de linhagem materna

Moradias nas alturas
Elevações construídas há 9 mil anos sinalizam como 
civilizações da Amazônia se adaptavam à natureza

Cuidar da plantação 
também era atribuição das 
mulheres. Já conhecedoras 
de técnicas de cultivo  
e manejo, elas ainda 
tinham a responsabilidade 
de transformar a mandioca, 
planta venenosa,  
em produtos como  
farinha e tapioca

TrAbAlHo AgríColAArTIsTAs dE prIMEIrA
O artifício da cerâmica  
se concentrava nas mãos 
das mulheres, responsáveis 
por toda a produção,  
da escolha da argila  
à modelagem. Elas 
dominavam técnicas de 
queima, feita em fornos 
montados em valas, além 
da pintura dos objetos

rITo dE pAssAgEM
Jovens de famílias abastadas passavam  
por um ritual no início da adolescência.  
Para a cerimônia, tinham os corpos pintados  
e usavam uma tanga de cerâmica decorada  
com traços referentes aos genitais. Mulheres 
idosas ou casadas usavam tangas lisas

As marajoaras viravam 
artesãs ainda crianças, 
orientadas por familiares. A 
presença de um contingente 
de mão-de-obra experiente, 
que incluía figuras na chefia 
do processo, demonstra 
que já havia excedente de 
alimentos, graças às roças 
cultivadas nas aldeias

produção orgAnIzAdA

Mesmo com a aldeia 
localizada em uma região  
alta e livre de alagamentos,  
a terra ficava bastante úmida 
com as cheias. Os montículos 
serviam para conter o excesso 
de água e impedir que a 
umidade atingisse as cabanas
construídas sobre a estrutura

doIs AndArEs

A formação das aldeias e a 
quantidade de pessoas envolvidas 
nas construções indicam que havia  
uma divisão de tarefas nítida nessa 
sociedade. Pessoas com maior poder 
assumiam posição de comando  
no trabalho, e a elas eram 
reservados os maiores montículos

HIErArquIA dEfInIdA

As construções eram finalizadas  
em curto espaço de tempo.  
Um grande número de homens  
se mobilizava na comunidade  
para levantar cada montículo.  
A terra utilizada na obra era 
retirada de uma área próxima e 
transportada em cestos de palha

EM MuTIrão

Com cerca de 2 metros de altura  
e 20 de comprimento, os montículos 
eram erguidos com dois tipos  
de matéria-prima, terra preta  
e cacos de cerâmica – restos de  
vasos e objetos de uso doméstico 
geralmente sem decoração –, 
dispostos em camadas intercaladas

pAlAfITA dE TErrA

Montículos eram parte importante  
de celebrações na aldeia. Num deles  
foi encontrado um sepultamento  
coletivo com corpos cobertos pela 
estrutura de terra e cerâmica

sobrE MorTos
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