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A ILHA DAS MARAVILHAS E O MUNDO PERDIDO DOS
MARAJÓS – O ARQUIPÉLAGO QUE ENCANTA!
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MIBARAIÓ – O MUNDO PERDIDO NO PARAÍSO AMAZÔNICO

Em tempos longínquos, nas terras amazônicas e num paraíso formado por ilhas, chamadas de
Mibaraió, acolhidas por um delta e cercadas pelo Rio Amazonas, Tocantins e o Oceano Atlântico,
ali estava uma civilização exuberante de soluções muito avançadas para sua época e em seu
cotidiano, que fizeram deste lugar seu norte e sua morada. Como em simbiose: rios, igarapés,
florestas, barro e índios eram os elos que interligavam essa comunidade acolhidos como numa
poesia por uma paisagem fenomenal…. Como anteparo o Mar beijando os Rios diante de um
mundo  exuberante.  Um  paraíso  misterioso  e  perdido  da  amazônia  e  próximo  a  linha  do
Equador. 

Como a bravura de uma onça em Mibaraió esse povo construiu uma sociedade – uma civilização
tendo como modelo de politica: “O Cacicado”. Viviam em grandes aldeias… Povos da floresta,
canto ancestral de luta e resistência que deixou um legado onde a cada dia mais, vem sendo
revelado por descobertas proporcionadas por estudos antropológicos e arqueológicos. 



MARAJÓS E A MODERNIDADE DE UM TESOURO ANCESTRAL

DE MAIS DE 2000 ANOS ATRÁS

Povo de mente astuta e de conceito moderno para sua época… E também de muito respeito a
natureza e tudo que pode ela produzir… Com muito senso e equilíbrio extraia da natureza o
necessário para sua subsistência, colhendo, pescando e caçando. 

Da terra preta e rica pelo acúmulo de resíduos orgânicos, retirou o barro moldou a cerâmica.
Nela desenhou seu mundo! Do barro se fez arte e como arte escreveu símbolos que moldou sua
história… Foi através dessa bela produção artística e surpreendente escrita logográfica que nas
cerâmicas  e em formas de registros, a epopeia amazônica dessa civilização ficou marcada. 

Uma civilização coletora e caçadora para as necessidades de sua subsistência… Colher frutos,
plantar, semear, e nessa terra preta cultivar… Mas também proteger, e não agredir a natureza.
Técnicas de cultivos que impressionam pela modernidade! Como numa engenharia genética e
aos seus modos, tornou raízes, folhas e sementes outrora considerada “bravas” em ingredientes
de seu cardápio. Nas matas e nos rios pescar e caçar tirando deles o necessário para seu dia a
dia sem nada desperdiçar… Peles, dentes e ossos tornam-se adornos, vestimentas e objetos
utilitários!

O sacaca adentra a floresta! Das matas e das plantas a cura para muitos males da alma e do
corpo! Conhecimento de ervas, raízes e sementes com poderes…  Cura, plantas milagrosas, de
benzer, de tirar quebranto…  Medicina de uma civilização esplendorosa!

 O MUNDO MARAJOARA – PAISAGEM EXUBERANTE – O ARQUIPÉLAGO QUE
ENCANTA E SEU NOVO MORADOR

Fauna, flora e um ecossistema perfeito formam uma paisagem colossal… Exótica e multicolorida
escolheu esse paraíso como seu habitat.

Ao distante céu azul, revoadas de guarás tingem o infinito de vermelho, fazendo relembrar a
origem  do  nome  Brasil  –  oriundo  da  madeira  “Pau-brasil”  de  cor  vermelha.  E  guarás  por
coincidência torna-se a  ave símbolo desse arquipélago que mais brasileiro – impossível!  De
vasta e diversificada fauna esse exuberante paraíso, ainda é bordado por variedades de plantas
que se expressam em flores e perfume inebriantes por entre cipós, beiradões de rios, igarapés e
matas fechadas.

Obrigado Sr. Búfalo por fazer parte de nossa cultura!

Por força do destino, esse nobre Sr. aqui veio morar… Muito bem recebido ele foi. Tornou-se
parte  integrante  dessas  terras  tornando  mais  bela  essa  paisagem  ao  fitar  o  caminhar  de
rebanhos  que vai  e  vem e se  banham nas  águas  amarronzadas… Junto  a  eles  surgiram os
vaqueiros marajoaras, seus “causos”, folclores, estórias e histórias. 

Na formação do Delta um triângulo amoroso faz surgir… O Rio beija o Mar, mas o prazer é de



quem assiste. E nessa revolução amorosa como num misto de êxtase e plenitude um grito de
felicidade ecoa e as águas avançam aos prados, beiradões e margens de rios mostrando a força
da natureza – é a Pororoca, contemporaneamente palco do Circuito de Surf Paradise, que fazem
serelepes surfistas em suas pranchas deslizarem por suas águas. 

 DANÇA, RITUAL, FÉ, ENCANTAMENTOS E ENCANTARIAS  

MIBARAIÓ – MARAJÓ – MARAJOARA

Povos originais e miscigenados… Culturas diversificadas na terra preta do verdejante Marajoara!

As mesmas caravelas que trouxeram invasores, traziam em seu interior a sabedoria, a religiosidade e
cultura do povo D'África, que ao chegarem nesse paraíso foi miscigenando, raças, culturas, crenças e fé. 

Em nome do Deus supremo Tupã, o Pajé – com seus ensinamentos ancestrais, e na luta do bem contra o
mal, faz exalar fumaças de suas ervas, bate forte o tambor, dança e canta em louvação aos espíritos do
bem e evoca a cura. 

A  moça  bonita  rodou  sua  saia  nas  praias  sentindo  a  brisa  ora  do  oceano,  ora  do  imponente  rio
amazonas… No arquipélago dança-se carimbó, o siriá, lundu, dança dos vaqueiros…  Pelos campos e
planícies alagadas e no imaginário dos movimentos do vaqueiro e seus rebanho de búfalos surge a dança
do vaqueiro – que tornou-se a dança símbolo dessas terras.

Híbrida! Alinhavo de mistura de rituais ancestrais as crenças e fé dos novos povos que pelo arquipélago
foram  chegando…  “Pajelança  Cabocla”.  Uma  viagem  lisérgica!  Influencias  de  mitologias  indigenas-
marajoaras, do colonizador e do povo vindo D'África! Em meio os mares, baias, rios, furos, estreitos,
lagos,  igarapés,  igapós,  campos inundados,  imensos aguaçais  e  no encontro das  águas salgadas dos
mares com as águas adocicadas dos rios manifestam-se os encantados! O sagrado e o profano entra em
cena. Tornando esse paraíso mais mistico, misterioso. 

Mibaraió, ancestralidade – o começo de tudo! 

Marajó o chão de terra preta de paisagem verdejante bordada de multicor!

Marajoara uma civilização de mais de 2000 anos atrás!

E hoje o Rancho Não Posso me Amofiná, pede licença, a todos Pajés e Xamãs Marajoaras, aos deuses
dessa gente e as forças da natureza para apresentar nessa avenida e numa poética carnavalesca seu
enredo, que conta um pouco da sua estória e história, da fauna e da flora, arte e cultura, encantamentos
e mistérios do arquipélago que encanta! 
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