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1INTRODUÇÃO 

 

O espírito pantaneiro é você saber viver só nesse isolamento aqui e ser 

feliz. Nunca tá só (o pantaneiro) porque ó a bicharada gritando, alguém 

passando, passarinho cantando...(Almir Sater) 

 

A Comunidade Ribeirinha Barra do São Lourenço, localizada no município de 

Corumbá, situa-se no extremo noroeste do Estado de Mato Grosso do Sul, na divisa com o 

Mato Grosso e na fronteira com a Bolívia. Do ponto de vista geográfico, a comunidade 

encontra-se na região do Pantanal Mato-Grossense,nas proximidades da Serra do Amolar, 

formação rochosa de 80 quilômetros de extensão,e tem como característica comportar 

vegetação do Chaco, Amazônia e do Cerrado Brasileiro. Na Serra do Amolar também existe 

uma outra comunidade, Porto Amolar, distante a aproximadamente 10 quilômetros da 

comunidade Barra do São Lourenço e tem um longo histórico de ocupação por povos 

indígenas; tendo se tornado, no período de colonização da região, um entreposto comercial e 

portuário entre Cuiabá e Corumbá. 

 Por se tratar de um território de grande importância natural, devido à biodiversidade 

faunística e vegetal no tocante a biodiversidade, existem na região algumas Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e um parque natural, o Parque Nacional do 

Pantanal Matogrossense (PARNAPantanal), antigas fazendas de criação de gado que foram 

adquiridas por novos proprietários e transformadas em reservas, em meio as quais se assenta a 

Barra do São Lourenço. A relação dos ribeirinhos com essas reservas é permeada de conflitos, 

ambiguidades e, por vezes, ressentimentos, principalmente devido às inúmeras tentativas por 

parte dos gestores das reservas de descaracterizar a ocupação atual dos ribeirinhos no 

território tradicional e pelas inúmeras restrições ao uso dos recursos naturais fundamentais 

para a continuidade da vida à beira-rio.  

Os ribeirinhos da comunidade pesquisada neste trabalho vivem às margens do rio 

Paraguai, há poucos metros de seu entroncamento com o Rio São Lourenço, um de seus 

principais afluentes. Justamente por estarem próximos à foz do Rio São Lourenço– ou seja, o 

local onde o rio desemboca seu fluxo de água no Rio Paraguai, convencionou-se chamar essa 

de Barra do São Lourenço.  
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Barra do São Lourenço é uma comunidade ribeirinha (composta por pessoas que 

vivem às margens do rio e tiram dele o seu sustento), e por famílias da etnia Guató, povo 

indígena canoeiro que possui um longo histórico de ocupação na região do Alto Pantanal. Os 

índios Guató exercem grande influência no modo de ser ribeirinho, como poderá ser visto 

mais a diante neste trabalho, especialmente nas estratégias de sobrevivência em períodos de 

eventos climáticos extremos, como as intensas cheias que afetam diretamente o cotidiano 

daquela comunidade. 

Os ribeirinhos da Barra do São Lourenço praticam a pesca e a coleta de iscas, uma vez 

que a coleta de iscas-vivas sendo estas as principais atividades econômicas do grupo. As iscas 

são comercializadas para turistas que praticam a pesca esportiva na região, ou para 

comerciantes de iscas, especialmente aqueles que possuem empresas em Corumbá/MS. 

Assim, o trabalho dos ribeirinhos tem forte influência no desenvolvimento do turismo da 

pesca, sendo a coleta de iscas fundamental tanto para o sustento familiar dos ribeirinhos, 

quanto para a prática da pesca esportiva.  

A pesca, em grande medida, determina a rotina de atividades dos ribeirinhos da Barra. 

O trabalho diário envolve, além da pesca propriamente dita, a organização dos materiais e dos 

equipamentos necessários à pesca; confecção e reparos em caniços (varas), linhas e anzóis, 

além do preparo de embarcações. 

A pesca, nesse sentido, adquire um caráter central no contexto da Comunidade Barra 

do São Lourenço, tanto que permeiam os assuntos cotidianos. Os ribeirinhos conversam sobre 

os sucessos e insucessos de uma pescaria, uma tempestade inesperada durante uma 

empreitada em algum local de pesca ou até como será o preparo do pescado a ser consumido. 

Tudo isso sendo tratado entre parentes, amigos e parceiros de pescarias em rodas de tereré ou 

sorvendo um café forte.  

O ribeirinho da Barra do São Lourenço também é um observador do mundo natural 

por excelência, principalmente de fenômenos naturais que estão diretamente ligados ao 

comportamento do rio e dos peixes. A altura e a coloração das águas do rio, o vento, as 

chuvas, dentre outros sinais, se revelam enquanto sinais que os ribeirinhos interpretam para 

ter uma pesca bem-sucedida. Além de serem intérpretes do ecossistema pantaneiro, os 

moradores da Barra do São Lourenço possuem um amplo conhecimento dos melhores e mais 

adequados locais para a pesca e capturas de iscas vivas, conhecimentos estes resultantes de 

uma experiência diária com os rios pantaneiros.  



15 

 

 

 

A centralidade da pesca entre os ribeirinhos da Barra do São Lourenço evidencia 

também a importância dos rios para os mesmos, principalmente no tocante às suas atividades 

laborais (pesca, coleta de iscas, comercialização do pescado, pilotagem). Entretanto, o rio 

possui outros sentidos e utilidades, como o de propiciar mobilidade e o encontro com o 

“outro”: turistas, pesquisadores, ambientalistas, agentes governamentais. 

No quintal do ribeirinho da Barra do São Lourenço a presença de animais domésticos 

e “selvagens” é constante. Papagaios, cobras, aranhas, galinhas, cachorros, cavalos ocupam 

espaços semelhantes aos dos moradores proporcionando/causando diversos tipos de reações 

diante da presença animal. As narrativas de encontros e desencontros com animais estão na 

pauta nas entrevistas realizadas e nas rodas de conversa regadas ao Tereré e ao som do rádio à 

pilha. 

 

1.1 OS PASSOS METODOLÓGICOS SEGUIDOS 

 

Para esta pesquisa realizei, inicialmente, um levantamento bibliográfico para o 

aprofundamento antropológico e embasamento teórico sobre a temática das representações do 

mundo natural. Em seguida, realizei a pesquisa de campo na Comunidade Barra do São 

Lourenço, em Corumbá/MS em 4 incursões entre os anos de 2013 a 2015.  Para isso, convivi 

entre os ribeirinhos da Barra do São Lourenço, observei suas práticas produtivas em seu 

cotidiano, bem como realizei entrevistas com os ribeirinhos utilizando questionários 

semiestruturados. 

A pesquisa de campo foi realizada com base nass contribuições teóricas dos 

antropólogos Clifford Geertz (1989). O antropólogo norte-americano Clifford Geertz que 

compreende a etnografia mais do que “estabelecer relações, selecionar informantes, 

transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário” etc., mas no tipo 

de esforço intelectual que a define, entendendo-a enquanto uma “descrição densa” (1989: 04). 

Nesse sentido, Clifford Geertz argumenta que a descrição etnográfica possui algumas 

características, a saber: ela é interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a 

interpretação envolvida consiste em formas pesquisáveis. Somado a essas características, 

existe ainda uma quarta a ser creditada à descrição etnográfica que é o fato dela ser 

microscópica. (GEERTZ, 1983, p. 15). 

O antropólogo brasileiro Roberto Cardoso de Oliveira (2000) chama a atenção para 

três importantes aspectos da pesquisa antropológica que a caracterizam: o olhar, o ver e o 
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ouvir. Quanto ao olhar, o antropólogo chama a atenção para a necessidade de domesticação 

teórica valendo-se debibliografia disponível e previamente consultada para a realização do 

trabalho de campo. O ouvir, na perspectiva desse autor, contempla a compreensão dos 

sentidos através de entrevistas com a população estudada, realizadas via “um ouvir todo 

especial.” (2000:22). 

O escrever, nesse caso, é a configuração final do produto do trabalho de campo onde, 

segundo Cardoso de Oliveira, a questão do conhecimento torna-se tanto ou mais crítica. O 

autor, tomando as noções do antropólogo Clifford Geertz, apresenta duas etapas do ato de 

escrever. Uma das etapas é o Being There – estando lá – que é a experiência de campo em 

antropologia, onde são feitas anotações em diário de campo. O Being Here – estando aqui - é 

o trabalho de escrita por excelência, ou seja, o trabalho de reflexão propriamente dito, 

realizado no gabinete. É nesse momento que é iniciado o processo de textualização pa ra além 

dos fenômenos sócio-culturais cumprindo “sua mais alta função cognitiva” (2000: 25).  

O autor reitera que “temos que admitir que mais do que uma tradução  da “cultura 

nativa” para uma “cultura antropológica” -  realizamos  uma interpretação  que, por sua vez, 

está balizada pelas categorias ou pelos conceitos básicos constitutivos da 

disciplina”(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000, p. 27).Assim, partindo das premissas 

epistemológicas de Roberto Cardoso de Oliveira, este trabalho pretende, com base em 

categorias antropológicas, lançar um olhar interpretativo para a realidade de vida na 

Comunidade Barra do São Lourenço, especialmente para os aspectos sociais e a relação dos 

ribeirinhos com a natureza.  

O projeto inicial previa que o trabalho de campo fosse realizado em duas etapas: a 

primeira no período das cheias do Pantanal, que teria a duração de 15 dias e o segundo com o 

mesmo tempo de duração a ser realizada no período da seca. Porém, em decorrência de 

diversos fatores que mencionarei neste trabalho, esse cronograma foi readequado para que 

fosse realizado em quatro oportunidades. Para que fosse possível minha estadia na região, foi 

fundamental a parceria e suporte concedidos pela Organização Não-Governamental Ecoa – 

Ecologia e Ação, que também possui uma base de pesquisas na região da Serra do Amolar 

que esteve a minha disposição para a realização da pesquisa de campo. 
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1.2 A ESCOLHA DA BARRA DO SÃO LOURENÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

UMA PESQUISA ETNOGRÁFICA 

 

O meu interesse em estudar populações tradicionais do Pantanal se deu por uma 

trajetória pessoal que oscilou entre a universidade e atividades profissionais. O primeiro 

contato que tive com populações indígenas no Pantanal se deu na graduação, a partir dos 

seminários Identidade e Fronteira – A questão indígena em Mato Grosso do Sul realizados 

pelo curso de Ciências Sociais, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Esses 

seminários foram essenciais para eu conhecer a diversidade étnica pantaneira, especialmente 

no tocante ao povo Terena. 

Posteriormente ao período de graduação, no ano de 2010 ingressei no Centro Estadual 

de Formação de Professores Indígenas da Secretaria de Estado de Educação – CEFPI-SEED, 

como professor-formador na área de sociologia e antropologia do Curso Normal Médio 

Indígena Povos do Pantanal.  Durante a meu trabalho no CEFPI tive a oportunidade de ter um 

contato com alunos indígenas das etnias Terena, Kadiwéu, Atikum, Kinikinau, Guató e Ofaié, 

assim como me foi possível realizar constantes viagens para aldeias nos municípios de Dois 

Irmãos do Buriti, e cidades geograficamente localizadas nos limites do Pantanal, como 

Aquidauana, Anastácio e Miranda. 

Meu primeiro contato efetivo com populações ribeirinhas do Pantanal, 

especificamente as que dependem da coleta de iscas e da pesca (como é o caso dos moradores 

da Barra do São Lourenço) se deu no ano de 2010. A Florida Gulf Coast University, em 

parceria com o curso de Ciências Sociais da UFMS, realizou a pesquisa Study Abroad in 

Brazil1 no município de Miranda2, com a finalidade de desenvolver uma disciplina prática que 

aliasse métodos da antropologia e da ecologia em áreas úmidas.  

Esse estudo me proporcionou conhecer a situação socioeconômica precária de muitas 

famílias que vivem à beira do rio Miranda, assim como as estratégias de sobrevivência das 

mesmas, especialmente em períodos de dificuldades na pesca, como foi realizada a pesquisa 

na região. Essas mesmas famílias estiveram no âmbito do estudo de Banducci (2002) que 

analisou as condições de vida dos catadores de iscas no rio Miranda e a lógica do turismo a 

partir de uma perspectiva antropológica.  

                                                 
1 Para mais informações sobre o estudo acesse o seguinte link <http://www.fgcu.edu/CAS/BrazilStudy> 
2 Miranda é um município localizado no Pantanal Sul-Mato-Grossense distante a 202 KM da Capital do Estado 

de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. 
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Além desses fatores, um ponto fundamental para escolher um grupo de ribeirinhos 

para a realização deste estudo antropológico foi o convite por parte do Instituto Acaia 

Pantanal, para me tornar coordenador administrativo-pedagógico da Escola Jatobazinho3no 

ano de 2012, localizada nas proximidades da Baía do Castelo às margens do Rio Paraguai no 

município de Corumbá/MS. A escola é mantida pelo Instituto Acaia Pantanal e a pela 

Secretaria Municipal de Educação de Corumbá e compõe o projeto chamado Escola das 

Águas que tem o objetivo de atender a população ribeirinha4.  

Essa primeira experiência, vivendo nas proximidades das famílias ribeirinhas, me 

permitiu conhecer os desafios enfrentados em seu cotidiano pelos ribeirinhos do Rio Paraguai, 

os conflitos territoriais envolvendo as famílias ribeirinhas e as os gestores das Reservas 

Particulares Proteção do Patrimônio Natural – RPPN em terras pantaneiras. Além do mais, 

pude constatar a importância do rio no cotidiano dos ribeirinhos, especialmente para aqueles 

que retiram do rio o seu sustento, a exemplo dos ribeirinhos da Comunidade Paraguai-Mirim 

e Barra do São Lourenço.  

Tais acontecimentos em minha trajetória profissional me conduziram ao encontro de 

organizações não-governamentais e profissionais que estivessem diretamente ligados aos 

ribeirinhos do Pantanal Sul-Mato-Grossense para que eu pudesse ter mais elementos para 

elaboração de um projeto de pesquisa em antropologia. Posteriormente, recorri a Organização 

Não-Governamental Ecoa – Ecologia e Ação5, que me fez tomar o conhecimento de um 

panorama geral dos conflitos entre os ribeirinhos da Barra do São Lourenço, o Parque 

Nacional do Pantanal - PARNAPantanal e o Instituto Homem Pantaneiro - IHP, gestor da 

RPPN Elizer Batista. O contato inicial com essa comunidade, bem como com a liderança 

local, foi intermediado pela organização não-governamental Ecoa – Ecologia e Ação6, 

instituição esta que realiza projetos de conservação e sustentabilidade na região do Pantanal. 

Outro aspecto importante para a escolha da Comunidade Barra do São Lourenço para 

a realização desse trabalho está vinculado á escassez de pesquisas antropológicas nas 

comunidades ribeirinhas do Pantanal, especialmente as mais distantes ou isoladas. Entretanto, 

diante da atual situação desses grupos, tornam-se fundamentais os trabalhos que deem 

visibilidade aos constantes problemas enfrentados por essas comunidades tradicionais em 

                                                 
3Link para site da Escola Jatobazinho<http://www.acaia.org.br/tema/escola-jatobazinho/> 
4 Link com mais informações sobre o projeto Escola das Águas. <http://professoresdasaguas.blogspot.com.br/> 
5 Website da Organização Não-Governamental Ecoa – Ecologia e Ação. <http://www.riosvivos.org.br/> 

6Para mais informações disponível em <http://www.riosvivos.org.br> 

http://www.riosvivos.org.br/
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relação à legitimação e defesa de seu território, cultura, modo de vida, saúde e educação. Tais 

questões serão apontadas no decorrer desta pesquisa. 

Antes de prosseguirmos, devo afirmar que tenho ciência da complexidade do termo 

comunidade no âmbito da ciência antropológica e por isso deve o mesmo ser adotado com 

certa cautela. Em alguns momentos do texto eu o utilizo da forma como os próprios 

ribeirinhos a utilizam. Por vezes quando se referem à coletividade que fazem parte, os 

ribeirinhos costumam dizer “Aqui na barra” ou “Aqui na comunidade”. Justifico também a 

utilização do termo pela organização política dos ribeirinhos da Barra, que têm registrado em 

cartório a Associação de Moradores da Comunidade Barra do São Lourenço.  

Isso não significa que não haja conflitos internos que acometem o grupo, pois 

obviamente existem. Disputas entre famílias ribeirinhas ocorrem por razões diversas, como a, 

escassez de recursos naturais, devido ao pouco espaço propiciado a outras atividades, como a 

pequena criação de gado, porcos ou galinhas para a produção de ovos e carne.  

O termo “comunidade” remete a um outro sentido importante e que é condição de 

permanência dos ribeirinhos na Barra do São Lourenço, trata-se do caráter de tradicionalidade 

do grupo, baseado no tempo de ocupação e tipos de atividades desenvolvidas naquele local. O 

reconhecimento do grupo como “comunidade tradicional” é a garantia de se direito de 

permanência na Barra do São Lourenço e de reprodução de seu modo de vida baseado na 

pesca e captura de iscas. 

Existem algumas publicações e até processos jurídicos (dos quais tratarei mais 

adiante) advindos dos gestores das RPPNs que argumentam sobre uma possível não-

tradicionalidade dos grupos de ribeirinhos que vivem às margens do rio Paraguai e no entorno 

das reservas.  No meu entender, posso adiantar que isso se configura em uma clara tentativa 

de descaracterizar essa população enquanto comunidade tradicional e população ribeirinha, 

além dar continuidade a um processo de invisibilidade da presença indígena na Barra do São 

Lourenço, assim como em todo o Alto Pantanal. Partindo  desses raciocínio, os proprietários e 

gestores das reservas do entorno da área de ocupação atual da comunidade se articulam no 

sentido de indicar a ilegalidade da permanência do ribeirinhos nesse território. Assim como 

buscam nas mais diversas estratégias, legais e ilegais, para inviabilizar a reprodução do modo 

de vida da população ribeirinha.  

Ressalvados esses aspectos, este estudo estará atendo às reflexões de Marshall Sahlins 

(1997) e George Marcus (1991) que problematizam o conceito de comunidade. George 

Marcus (1997) questiona o conceito de comunidade usualmente referido para se tratar de uma 
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determinada localidade e de uma identidade específica. O autor indica que a formação de 

identidades está associada ao desenvolvimento de atividades em locais diversos. Marshall 

Sahlins nos incita a conduzir os estudos etnográficos para além das etnografias do contexto 

mínimo da aldeia, e sim levar as pesquisas a um contexto mais amplo. Para tanto, Sahlins 

mostra em diversas etnografias sobre os povos do Pacífico que ao invés de reduzir esses os 

mesmo a condição de insularidade, mostra que o mar não separa esses povos, e sim os une 

estabelecendo um fluxo de troca muito mais amplo.  

O foco da presente pesquisa é investigar como se articula a relação dos ribeirinhos  ( 

indígenas e não-indígenas ) da Barra do São Lourenço, com o mundo natural. Para tanto, além 

de uma revisão do tema sobre a relação homem-natureza por parte da antropologia, este 

trabalho se propõe a realizar uma pesquisa etnográfica com a finalidade de investigar in loco 

como os ribeirinhos desta comunidade constituem em seu cotidiano sua relação a natureza, 

sobretudo com universo do rio e os animais.  

 

1.3 AS INTEMPÉRIES DO CAMPO: DESAFIOS PARA UMA PESQUISA NO 

"PANTANAL PROFUNDO" 

 

Realizar um trabalho de cunho etnográfico entre os ribeirinhos da região da Barra do 

São Lourenço se revelou uma tarefa árdua. Tal afirmação tem como ponto de partida todas as 

dificuldades que o Pantanal pode oferecer ao pesquisador neófito almeja pesquisar entre as 

populações mais isoladas em terras e águas pantaneiras. Assim como afirma o antropólogo 

Clifford Geertz a pesquisa de campo no caso pantaneiro de maneira alguma se tratou de uma 

espécie de Vini, Vidi e Vinci (Vim, vi e venci). Pelo contrário, durante a pesquisa, tive que 

lidar com a intempéries do bioma pantaneiro, assim como a desconfiança dos interlocutores, 

com a situação de miséria que algumas famílias se encontravam e com as situações de tensão 

que permeavam o cotidiano da Barra do São Lourenço.  

O ponto de partida para as atividades de campo desta pesquisa é o Porto Geral de 

Corumbá/MS, onde embarquei em todas as viagens realizadas durante a execução deste 

trabalho. Em setembro de 2012, decido ir à Barra do São Lourenço para realizar um 

levantamento preliminar para a escrita do projeto de pesquisa para o Programa de Pós-

Graduação em Antropologia da UFGD. Após inúmeras tentativas de conseguir carona em 

alguma embarcação, frustradas pelas condições climáticas desfavoráveis, decidi por ir a Barra 

do São Lourenço a bordo da Freteira Ypê. A freteira é um tipo de embarcação voltada para 
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transportar mercadorias e itens pesados para as regiões de difícil acesso no Pantanal, além de 

transportar os trabalhadores das fazendas da região e os ribeirinhos das comunidades mais 

distantes. O horário previsto para a saída foi às 19:00 h, porém, nossa saída atrasou por 4 

horas devido à grande quantidade de carga que estava sendo colocada nas chatas. 

Por volta da 00:00 h, quando finalmente já navegávamos a bordo da Lancha Ypê, a 

Capitania dos Portos de Corumbá, via rádio amador, solicita ao comandante da freteira que 

pare a embarcação imediatamente. A freteira foi atracada em algum barranco em meio a 

escuridão. Logo, o barco foi infestado por nuvens de mosquitos e outros insetos que causaram 

vários desconfortos aos que estavam a bordo. Após 2 horas de espera, finalmente o bote com 

oficiais da Capitania dos Portos chega a bordo da Ypê para realizar a inspeção.  

Desde quando embarquei, percebi as condições precárias em que se encontrava o 

barco: banheiros sujos, poucos coletes salva-vidas, número alto de passageiros (ao todo eram 

90 pessoas). Entretanto, a inspeção dos oficiais da Capitania dos Portos revelou mais 

problemas: uma embarcação daquele porte necessitava de pelo menos mais 2 tripulantes para 

estar apta a seguir viagem. Mais 1 hora de espera para que o comandante da Ypê pudesse ir à 

Corumbá, convencer mais 2 tripulantes a trabalharem no barco.  

 

1.4 CADÊ A SUA REDE? 

 

Assim que entrei no barco, e cheguei no convés com minha mochila, atentei-me para 

um erro primário para quem usa a freteira como meio de transporte: não levei uma rede. 

Geralmente as freteiras não dispõem de leitos para todos, sendo extremamente necessário e 

seguro o uso da rede para se ter um lugar para dormir e descansar durante a longa viagem. A 

tripulação também não tinha nenhuma rede para me emprestar e me restou dormir no chão do 

barco na primeira noite, utilizando a mochila como travesseiro e sempre em alerta após ouvir 

de vários passageiros para cuidar bem das minhas coisas pois “em freteira dá muito roubo”. 

Na manhã seguinte, um senhor me vendo dormir no chão me disse “Ué, cadê a sua 

rede?”, respondi com certa dose de vergonha que tinha me esquecido dela; “Então fica assim, 

eu vou descer ali no Paraguai-Mirim e você pode ficar com a minha rede”. Esta foi a primeira 

vez que me dei conta de uma característica fundamental entre os ribeirinhos: a solidariedade.  

Antes de partir rumo à Barra do São Lourenço, solicitei semanas antes a ONG Ecoa 

que avisasse à família que me receberia a respeito de minha chegada. Por conta de uma falha 

de comunicação, a família não foi avisada e se surpreenderam com a minha presença. Apesar 
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desse problema, fui muito bem recebido por Sidney – conhecido como seu Sid - e dona 

Josefina – ou Zefa, como é chamada na comunidade, que em seguida preparam o quarto que 

utilizei em todas as oportunidades em que lá estive.  

Durante esta primeira estadia em 2012 contei com a ajuda substancial de Elias, filho 

de Sidney e Zefa. Elias se encarregou de me apresentar aos seus parentes e facilitar meus 

primeiros contatos com as lideranças da comunidade e seus parentes mais próximos. Retornei 

no ano seguinte (2013) e Elias já não se encontrava na Barra do São Lourenço, pois estava a 

servir as Forças Armadas em Forte Coimbra distrito localizado no município de 

Corumbá/MS, onde está instalada uma base do Exército Brasileiro. Este acontecimento 

dificultou as atividades de pesquisa previstas para aquele ano, principalmente para a 

realização de entrevistas.  

Entretanto, dentre os problemas acima relacionados, a ausência do meu principal 

interlocutor foi o menor de todos, como se poderá ver ao longo deste trabalho. O ano de 2014 

se relevou um período de grandes dificuldades a serem enfrentadas pelos ribeirinhos da Barra 

do São Lourenço, devido às intensas cheias que causaram grandes prejuízos materiais. As 

casas dos ribeirinhos foram inundadas pelas águas do rio Paraguai, o que comprometeu a 

estrutura da maioria das residências. Os ribeirinhos perderam móveis, eletrodomésticos e 

alguns chegaram a perder seus animais de criação, além do que, as aulas na escola da 

comunidade foram suspensas.  

 

 

Figura 1: Casas durante a cheia. Maria Aparecida A. de Souza (2014) 
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Figura 2: Pertences dos ribeirinhos durante a cheia. Maria Aparecida A. de Souza (2014) 

 

Figura 3 :Casas durante a cheia. Maria Aparecida A. de Souza (2014) 

 

Figura 4 :Casas durante a cheia. Maria Aparecida A. de Souza (2014) 
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Figura5 :Animais ilhados. Maria Aparecida A. de Souza (2014) 

Apesar de minhas tentativas de negociar um período de ida à Barra do São Lourenço 

durante as cheias, não logrei muito sucesso. Contatei por diversas vezes os ribeirinhos e as 

ONG’s que atendem diretamente aos mesmos para realizar uma pesquisa de campo durante 

esse período crítico, porém, diante das adversidades apresentadas, fui aconselhado, pelos 

próprios ribeirinhos e pelos membros da ONG Ecoa- Ecologia e Ação, a não realizar a 

pesquisa nesse período, pois os ribeirinhos não tinham condições de me receber em suas 

casas, uma vez que boa parte delas estava comprometida. 

 

 

Figura 6 : Seu Sidney (Sid) e dona Josefina (Zefa). Autor: Rafael Chiaravalloti (2014) 

Além disso, uma viagem para a Comunidade Barra do São Lourenço utilizando-se um 

barco rápido envolve gastos com diárias do piloteiro, combustível, aluguel do barco, aluguel 

do motor que se revelaram muito dispendiosos. Considerando os recursos financeiros 

disponíveis, optei por esperar um momento mais propício para realizar a pesquisa, uma vez 
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que minha permanência na comunidade estava condicionada à disponibilidade dos ribeirinhos 

da Barra do São Lourenço me receberem. 

Outro fator que influenciou diretamente o desenrolar desta pesquisa de campo foi a 

publicação do livro Biodiversidade e Ocupação Humana do Pantanal Mato-grossense – 

Conflitos e Oportunidades (2013) organizado por José Luiz Franco de Andrade7, José 

Augusto8 Drummond, Chiara Gentile9, Aldemir Inácio de Azevedo10. Trata-se de uma 

publicação que contém uma série de equívocos sobre as populações tradicionais do Pantanal 

Sul-Mato-Grossense, especialmente no tocante ao histórico de ocupação da região e a 

dificuldade que os mesmos apresentam em aceitar as comunidades Barra do São Lourenço e 

Paraguai-Mirim como comunidades tradicionais.  Entretanto, o que mais gerou críticas ao 

trabalho dos autores do livro foi a utilização de fotografias dos ribeirinhos sem a devida 

autorização, além do uso de fotografias em poses consideradas constrangedoras e em alguns 

casos com claros sinais de manipulação (montagem) da imagem. Atualmente, os ribeirinhos 

estão a decidir se irão processar os autores do livro por uso indevido de imagem. 

Esse desconforto foi manifesto em minhas tentativas de fazer fotografias das pessoas 

durante o ano de 2014, pós publicação do livro supracitado. O que meus principais 

interlocutores argumentavam é que, apesar de confiarem em mim, sentiam-se desconfortáveis 

em serem fotografados em razão do ocorrido. Os mesmos dispunham de cópias dos livros e 

me mostravam com muito lamento as fotografias. O mesmo ocorreu em relação as entrevistas, 

na qual a seguinte frase ouvida em campo ilustra um “Se você for tentar entrevistar o fulano 

você não vai conseguir. Ele não gosta de entrevista”. 

Minha estratégia quanto ao uso de fotografias foi, num primeiro momento, deixar a 

câmera sob os cuidados das crianças, que tiraram excelentes fotografias. Depois, quando 

readquiri a confiança dos adultos, obtive maior abertura para pedir a eles que pudesse 

fotografá-los, assim como suas atividades e pertences. Quanto as entrevistas, geralmente ia 

acompanhando de uma liderança da comunidade que intermediava a conversa com algum 

interlocutor. Tal estratégia facilitava o processo de convencimento do entrevistado a participar 

de uma conversa. 

                                                 
7Doutorado e mestrado em História pela Universidade de Brasília, e doutorado em Desenvolvimento Sustentável, 

é professor adjunto da Universidade de Brasília. 
8professor associado do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da Universidade de Brasília; orientador 

de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável. 
9Graduada em Teoria e práticas da Antropologia (Universidade de Roma La Sapienza), mestre em Disciplinas 

Etno-Antropológicas  (Universidade de Roma La Sapienza) e especializada em Gestão dos Recursos Locais em 

Parques e Áreas Naturais.  
10 Graduado em Ciências Sociais e mestre pela Universidade Estadual de Montes Claros. Professor do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 
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Figura 7: Tereré com Maria, Zefa e Milena.  Autor: Alyon (2012) 

Além disso, participei de algumas atividades em grupo que os ribeirinhos estavam 

envolvidos, como mutirões de limpeza (não raro sob forte calor) em áreas que foram tomadas 

pela cheia. Participei também da limpeza do campo de futebol, que está localizado ao lado da 

casa de seu Sidney. Durante o período de cheia, o campo de futebol foi completamente 

tomando pelas águas do rio Paraguai. Nesse caso, os ribeirinhos se revezavam entre o 

carrinho de mão, a enxada e a pá para a retirada dos vegetais secos que cobriam o campo. 

Mulheres e homens participaram dos trabalhos, tomado por brincadeiras e espírito de 

companheirismo.  

 

 
 

Figura 8:  Pequeno mutirão para limpeza do campo de futebol. Autor: Alisson de Souza 

Pereira (2014) 
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Figura9 : Os imponderáveis da vida real. Autor: Milena Aires (2014) 

 

 

 
Figura 10: Campo de futebol após a limpeza. Autor: Alisson de Souza Pereira (2014) 

 

Figura 11: Jogo de futebol na Barra do São Lourenço. Autora: Milena Aires (2014) 

Das lições metodológicas decorrentes desse trabalho, a primeira diz respeito à 

necessidade de atividades de se planejar as atividades da pesquisa de campo de acordo com o 

ritmo da natureza. Ou seja, é fundamental para o pesquisador, quando se trata de comunidades 
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ribeirinhas do Pantanal, entender os fenômenos naturais que as envolvem e influenciam 

diretamente em seu cotidiano, para lograr maior êxito no trabalho de coleta. 

Em segundo lugar, é importante compreender as relações de poder e os possíveis 

conflitos internos e externos nos quais os membros de um determinado grupo podem estar 

envolvidos. No caso da Barra do São Lourenço, foi fundamental entender e me posicionar 

quanto ao conflito entre as reservas e os ribeirinhos, uma vez que era frequente a pergunta 

“Você é do IHP? (Instituto Homem Pantaneiro, gestor de reservas da região e principal foco 

dos conflitos). 

O primeiro capítulo deste trabalho trata da entrada no universo do campo de pesquisa, 

a Comunidade Barra do São Lourenço.  Os ribeirinhos da Barra do São Lourenço serão 

apresentados a partir de sua configuração populacional e organizacional, assim como o do 

histórico de ocupação do território e formação da comunidade, narrados por seus atuais 

moradores. 

O segundo capítulo, Natureza e Cultura: elementos teóricos e a centralidade da pesca 

na Comunidade Barra do São Lourenço trará as percepções dos ribeirinhos sobre o rio 

Paraguai e a importância do mesmo para a sobrevivência na planície pantaneira. Aspectos 

como a pesca, coleta e iscas e os meios de transporte utilizados pelos moradores da Barra do 

São Lourenço serão abordados com ênfase em suas práticas cotidianas para a captura do 

pescado. 

O terceiro e último capítulo Entre-Naturezas: elementos para uma ecologia dos 

ribeirinhos da Barra do São Lourenço, trará elementos que compõe o mundo natural do 

ribeirinho da Barra do São Lourenço. Nesse sentido, onças, gado, plantas e as percepções dos 

ribeirinhos sobre os mesmos entram em pauta. 
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2 NA BARRA: ASPECTOS GERAIS DA COMUNIDADE BARRA DO SÃO 

LOURENÇO - CORUMBÁ/MS 

 

Os ribeirinhos que abordei nesta pesquisa, residem na Comunidade Barra do São 

Lourenço, localizada a 216 km ao norte do município de Corumbá no Estado de Mato Grosso 

do Sul, a montante do rio Paraguai. Além da Barra do São Lourenço, existem outras 

comunidades ribeirinhas nesta porção rio, a exemplo da Comunidade Paraguai-Mirim e do 

Porto Amolar. Para acessar a comunidade é necessário se utilizar de embarcações fluviais, 

como voadeiras e as lanchas freteiras. 

Voadeira é o nome dado à embarcação composta de casco de metal – mais utilizado no 

Pantanal é o casco de alumínio- e o motor de popa. O trajeto rumo a Barra do São Lourenço 

partindo do Porto Geral de Corumbá, feito com esse tipo de embarcação demora entre  5 e 6 

horas, dependendo das condições climáticas e da potência do motor. Já a lancha freteira, ou 

simplesmente freteira é outro tipo de embarcação de porte médio, com capacidade para 60 

pessoas e que possui casco e estrutura de metal e é movida a motor de popa. O trajeto para a 

Barra do São Lourenço pode demorar até 2 dias dependendo do peso da carga embarcada.  

Como já informado, a Comunidade Barra do São Lourenço está inserida nos limites do 

município de Corumbá, na divisa com o Mato Grosso, nas proximidades da Serra do Amolar. 

Esta é uma formação rochosa de 80 Km de extensão localizada na fronteira do Brasil com a 

Bolívia e entre os municípios de Cáceres no Mato Grosso e Corumbá no Mato Grosso do Sul. 

Em seu entorno são presentes o Parque Nacional do Pantanal (doravante, PARNAPantanal) e 

três Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Em território boliviano, a Serra do 

Amolar integra o Parque Nacional de Outuquis e a Área Natural de Manejo Integrado Sán 

Matías.  
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Figura 12: Serra do Amolar. Autor: Alisson de Souza Pereira. (2014) 

Apesar da distância das áreas urbanas, não se trata de um grupo totalmente isolado, 

uma vez que os ribeirinhos da Barra do São Lourenço estabelecem constantemente relações 

comerciais, de trocas e favores, além de relações de parentesco e compadrio, com moradores  

 

Figura 13: Mapa de comunidades. Fonte: Google Earth 
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Figura 14: Assentamentos humanos e áreas protegidas no Alto Pantanal. Fonte: SIQUEIRA, 

2015 
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de outras comunidades ribeirinhas do rio Paraguai, principalmente os grupos residentes no pé 

da Serra do Amolar e na Aldeia Indígena Uberaba, onde se encontram os índios Guató.   

Na Serra do Amolar habitam dois agrupamentos humanos: um conhecido como Porto 

Amolar ou Comunidade do Amolar, localizada a margem esquerda do Rio Paraguai; e o outro 

denominado Palmital, “o qual é uma espécie de extensão comunitária interdependente de 

Porto Amolar ao Porto Amolar, estando este situado defronte a lagoa Mandioré (porção 

Oeste), o qual é transfronteiriça entre o Brasil e a Bolívia” (SANTOS, 2013, p. 101).  

Mais ao norte se encontra a aldeia indígena Guató Uberaba, localizada a 340 

quilômetros de Corumbá em via fluvial, que conta atualmente com 151 indígenas distribuídos 

em 36 famílias. Sob o mesmo território, na porção sul da ilha, está instalada a base do 

Exército Brasileiro, denominado “Pelotão de Porto Índio”, sob a responsabilidade 

administrativa do 17º Batalhão de Fronteira. 

A Comunidade Barra do São Lourenço possui, atualmente, 111 moradores distribuídos 

em 18 núcleos familiares. Por se tratar de uma comunidade ribeirinha, os moradores da Barra 

vivem principalmente da pesca e da coleta de iscas vivas. O pescado é tanto consumido pelos 

ribeirinhos em sua dieta cotidiana, quanto comercializado para o empreendimento turístico da 

pesca. Por se tratar de uma atividade central no cotidiano da comunidade, este assunto 

merecerá maior detalhamento, o que será feito no capítulo 2 deste trabalho. 

Além da pesca, uma parcela considerável dos moradores da comunidade Barra do São 

Lourenço cultiva algum tipo de horta em seu quintal. Nos meses mais secos do ano em que os 

níveis de água estão mais baixos, as hortas são plantadas diretamente no solo, geralmente ao 

lado das casas, onde o trânsito de pessoas é menor. Cada pequena plantação é cultivada por 

membros da família, onde trabalham mulheres, homens e crianças. Os principais cultivos são 

a mandioca, a bananinha (banana-maçã), a batata-doce, a batata-inglesa, o milho, a abóbora e 

a cana-de-açúcar, que também vira rapadura (ZERLOTTI, 2014, p.33). Pouco do que é 

produzido na comunidade é comercializado, sendo a troca talvez a forma mais frequente de 

circulação das verduras, legumes, verduras e frutas.  

A pesquisa realizada pela Ecoa – Ecologia e Ação, no âmbito do projeto “Ações para o 

turismo de base comunitária” realizado entre os anos de 2012 e 2013, apresenta, em números, 

as principais fontes da renda familiar na comunidade Barra do São Lourenço, assim como o 

percentual de renda disponível a cada família.  Segundo o estudo, 37% das famílias possuem 

renda familiar de R$301,00 a R$ 540,00 mensais, 32% dos moradores recebem entre 
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R$541,00 a R$ 780,00 por mês, enquanto apenas 11% ganham e somente 2 pessoas ganham 

entre R$781,00 e R$ 1.020,00.  

As famílias ribeirinhas dispõem de mais uma fonte de renda, sendo que a maior 

parcela advém da pesca (69%) e das cestas básicas (44%), programas de distribuição de 

renda, a exemplo do Bolsa Família do Governo Federal (39 %). Também são significativas as 

rendas provenientes da agricultura (28%, aposentadorias (28%) e da pecuária (19%).No 

tocante a profissão do marido ou da esposa, 33% afirmaram que são pescadores e 38 % 

isqueiros ou catadores de iscas, ou seja, atividades diretamente relacionadas ao rio (ECOA, 

2013). 

 

Figura 15: Pequena horta em canoa de madeira. Alisson de Souza Pereira (2014) 

 

Figura 16: Horta na Comunidade. Autor: Alisson de Souza Pereira. (2012) 
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No período de cheia mais intensa, são pouquíssimos os locais apropriados e 

disponíveis para o cultivo de hortaliças. Por outro lado, os ribeirinhos improvisam em suas 

plantações utilizando-se de botes antigos ou canoas de madeira para plantar cebolinha, couve, 

coentro entre outros vegetais. Os barcos-canteiros são utilizados como uma forma de manter 

os vegetais protegidos do movimento das águas no período da cheia. Também são utilizados 

galões de plástico cortados ao meio para o mesmo para o mesmo fim. 

 

Figura 17: Horta em recipientes plásticos. Alisson de Souza Pereira (2012) 

Os ribeirinhos da Barra do São Lourenço também realizam a coleta de produtos 

nativos, tais como o arroz-do-campo (Oryza latifolia), o acuri (Scheelea phalerata Mart.) e a 

bocaiúva (Acrocomia aculeata(Jacq.) Lodd. ex Mart.)11. A bocaíuva e o acuri são palmeiras 

que possuem frutos ricos em fibras, minerais e vitamina A, e ideais para a produção de 

farinha. A coleta geralmente é realizada quando os frutos da palmeira  se desprendem do 

cacho. 

Conforme aponta os estudos de Jorge Eremites de Oliveira (2012), a palmeira acuri, 

denominada midji pelos Guató, recebeu diversas formas de uso por este povo; como na 

produção de bebida feita através da seiva da palmeira - a mukudá -, na alimentação, como o 

palmito e a amêndoa dos frutos, que, às vezes acompanhados com alguma carne, eram 

preparados sob a forma de ensopados (EREMITES DE OLIVEIRA, 2012, p. 103).  

                                                 
11As informações de campo levantadas (depoimentos e entrevistas) em pesquisa preliminar realizada entre os 

dias 20 a 26 de setembro de 2012. 
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Interessante é que, ainda hoje em dia, populações ribeirinhas do Pantanal, a exemplo 

dos mimoseanos, utilizam a amêndoa da acuri como alimento (SILVA E SILVA, 

1995). Este é um típico exemplo de que parte do conhecimento etnobiológico das 

populações indígenas foi assimilado por populações tradicionais da região, pois elas 

também descendem genética e culturalmente das primeiras. Portanto, sua realidade 

sociocultural pode ser compreendida a partir da perspectiva geográfica e temporal da 

longa duração. (EREMITES DE OLIVEIRA, 2012, p. 103 - 104) 

Quanto ao arroz-do-campo, sua colheita para comercialização vem sendo realizada 

recentemente pela comunidade. Instituições como a Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul – Campus Pantanal -  e a ONG Ecoa – Ecologia e Ação, têm concedido suporte a 

comunidade para a coleta, comercialização e a organização da cadeia produtiva do arroz, 

muito atrativo comercialmente devido ao seu alto valor agregado e suas propriedades 

nutritivas.12Uma das coletoras do arroz-do-campo da região é dona Leonora Aires de Souza. 

Ela me  diz em entrevista “olha como a natureza é. O próprio arroz (arroz-do-campo), só de 

encostar, já semeia ele mesmo. Quando a gente sacode o pé de arroz, o grão já cai dentro do 

barco, e parte cai fora”.  

 

Figura 18: Leonora e Manoel na Colheita do Arroz-do-Campo. Fonte: www.riosvivos.org.br 

Dona Leonora Aires de Souza é uma das primeiras moradoras da Comunidade Barra 

do São Lourenço e também é uma das poucas que realiza a colheita do arroz-do-campo.A 

colheita do arroz-do-campo é realizada utilizando barco, e se utiliza de uma vara para 

derrubar os cachos com grãos de arroz na própria embarcação. Além do arroz, Leonora 

                                                 
12 Repercussão midiática da produção de farinha do acuri e do arroz -do -campo ou arroz vermelho: disponível 

em < http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2011/10/cozinha-pantaneira-reconquista-seu-lugar-no-coracao-

do-brasil.html> 
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também trabalha na coleta do acuri e da bocaiúva, frutos que após colhidos e postos para a 

secagem, são ralados e moídos para serem transformados em farinha.  

Em relação às casas, existe uma certa variância na maneira que os ribeirinhos as 

constroem. Na comunidade, existem habitações construídas a um modo mais tradicional, com 

paredes construídas com vigas de madeira, preenchidas com barro e com cobertura de palha; 

até outras com paredes feitas com tábuas de madeira ou alvenaria, e telhado feito com telhas 

de zinco, cerâmica (telha romana) ou amianto. Os pisos variam desde chão batido, cimento, 

queimado com corantes (vermelhão) ou cerâmica. As portas e janelas das casas são vedadas 

com telas para se protegerem de insetos.  

Existem algumas casas que contam com banheiro com pia e vaso sanitário, outras que 

ainda se utilizam da latrina no exterior da casa. A casa de seu Sidney, onde me abriguei, 

dispunha de água encanada, que era bombeada do rio através de uma bomba d’água elétrica e 

armazenada em uma caixa d’água. Algumas casas, como a de seu Sidney, contam com 

motores geradores de energia elétrica que são movidos a óleo diesel ou gasolina. A energia 

elétrica consumida geralmente é utilizada para alimentar televisores, geladeiras, freezers, 

lâmpadas e bombas d’água. 

 

Figura 19: Casa de Dona Joana Velha. Fonte: Alisson de Souza Pereira (2015) 
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Figura 20: Cozinha da casa de Dona Oninfa e seu Roberto. Autor: Alisson de Souza Pereira 

(2014) 

 

Figura 21: Casa de Dona Enaurina. Autor: Alisson de Souza Pereira 

 

Figura 22: crianças assistindo televisão na casa de Betinho. Autor: Alisson de Souza 

Pereira (2012) 
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A maioria dos moradores da Barra do São Lourenço teve pouca ou nenhuma 

oportunidade de estudar ou de se manter no ensino público regular no Brasil. 51 % possui 

apenas o ensino fundamental incompleto, somado a grande quantidade de analfabetos 

(ZERLOTTI, 2014, p. 30). Os adultos, em especial, tiveram que abandonar os estudos para 

colaborar no sustento e economia familiares. Além do mais, as escolas na região são 

conquistas historicamente recentes.  

A Escola Municipal Rural foi implantada na comunidade Barra do São Lourenço, 

próxima às casas dos ribeirinhos, no ano de 2004, em ação conjunta da Secretária Municipal 

de Educação de Corumbá e da ONG Ecoa – Ecologia e Ação. A escola da comunidade Barra 

do São Lourenço foi construída com tábuas de madeira e com vigas de madeira fixada no solo 

destinadas a sustentá-la nos períodos de intensa cheia. Em seu primeiro ano de 

funcionamento, contando com o serviço de apenas uma professora, a escola atendeu 21 alunos 

de diferentes séries. No ano de 2007 a escola teve uma reforma que ampliou os dormitórios e 

banheiros, necessários para suportar o aumento de número de alunos e professores para o ano 

de 2008.  

Como tal, o quadro de professores funcionário ampliou-se, sendo que em 2008 a 

escola possuía 6 funcionários tendo três professores, uma merendeira, um piloteiro e um 

zelador, passando a atender 79 alunos e alojando 22 em suas dependências.  Atualmente a 

escola conta com o número aproximado de 40 alunos de 1º ao 8º ano em salas de aula 

multisseriadas e a estrutura conta com duas salas de aula, uma brinquedoteca, um laboratório 

de informática, TV e DVD, acesso à internet via satélite. Dois dormitórios, uma cozinha, três 

banheiros e um pequeno espaço de convivência disponível à comunidade escolar 

(ZERLOTTI, 2014, p. 37).  

No período anterior à instalação da escola na Barra do São Lourenço as crianças 

tinham apenas duas opções para o ensino escolar das crianças: enviá-las para o regime de 

internato na escola da comunidade do Paraguai-Mirim, ou mudarem-se para Corumbá e 

matriculá-las nas escolas urbanas que distam 220 quilômetros da comunidade.  Entretanto, 

segundo aponta Santos (2003) existia uma escola no Porto Amolar para atender a demanda 

local de alunos na década de 1970/80. 
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Figura 23: Escola Municipal Barra do São Lourenço. Fonte: www.riosvivos.org.br 

 

A Escola Municipal Rural Polo – Extensão São Lourenço integra a Escola das Águas 

da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá/MS, cuja diretora é a professora Cleide 

Marcelina Marçal de Abreu que responde pelas extensões Jatobazinho (mantida pela ONG 

Acaia Pantanal), Paraguai-Mirim, Porto da Manga, Santa Mônica (mantida por um 

proprietário rural local) e a Barra do São Lourenço. 

Desde o ano de 2006 os ribeirinhos da Barra do São Lourenço possuem uma 

associação de moradores, que foi criada em parceria com a ONG Ecoa – Ecologia e Ação 

dentro do programa Ações de desenvolvimento Integral para três comunidades do Pantanal 

Sul, cujo financiamento foi efetivado pela Fundação Telefonica - Vivo13. A criação da 

Associação dos Ribeirinhos da Barra do São Lourenço foi fundamental para o enfrentamento 

de questões que afetavam a comunidade e para uma maior articulação com o poder público, a 

exemplo da reivindicação para a instalação da escola na localidade.  

Cabe destacar o papel fundamental da mulher ribeirinha na liderança política da 

Comunidade Barra do São Lourenço. A primeira presidenta da Associação dos Ribeirinhos da 

Comunidade Barra do São Lourenço foi dona Joana, que desempenhou a função por duas 

gestões seguidas entre os anos de 2006 a 2009 e entre 2009 a 2012. 

 

                                                 
13 Disponível em <http://www.riosvivos.org.br/canal.php?c=681&mat=18582>  Acessado em 14/04/2015.  
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Figura 24: Dona Joana primeira presidente da Associação de Moradores. Autor: Alisson de 

Souza Pereira (2014) 

 

No ano de 2015 foi criada a Associação de Mulheres Artesãs da comunidade Barra do 

São Lourenço, fruto de uma articulação das próprias mulheres que tinham o anseio de maior 

representatividade política frente aos problemas que as afetam diretamente. Além do mais, a 

nova associação busca alternativas de renda para as famílias da comunidade através da 

produção e comercialização de artesanato feito pelas mulheres. Nesse sentido, sua presidente, 

a artesã Catarina Ramos da Silva, conhecida como Catarina Guató, exerce um papel 

fundamental na liderança das artesãs e em sua capacitação, ensinando-as a fazer os trançados 

em aguapé para a confecção de bolsas, carteiras, tapetes entre outros produtos.  

 

 

 

Figura 25: Posse da Associação de Artesãs da Com. Barra do São Lourenço. Autor: 

André Luiz Siqueira (2015) 
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A comunidade também dispõe de uma Igreja Pentecostal Deus é Amor, pastoreada por 

dona Vicentina e seu Severo. A Igreja possui um pequeno templo construído com ajuda dos 

moradores da comunidade, que construíram uma estrutura de alvenaria e com uma cobertura 

de telhas de amianto. O casal ministra cultos nas noites de domingo e quarta-feira 

semanalmente. Mesmo com as os eventos climáticos extremos que se abateram sobre a 

comunidade, o casa de evangélicos perseveram no desafio de evangelizar os ribeirinhos da 

Barra do São Lourenço, consolar os membros em tempos de dificuldade e organizar os cultos 

da igreja. Nas horas que antecedem o culto, a pastora Vicentina vai às casas convida seus 

vizinhos para participarem do culto. 

 

 

 

Figura: Pastor Severo e Pastora Vicentina. Autor: Alisson de Souza Pereira (2012) 

 

2.1 CRIAÇÃO DAS RESERVAS, EXPULSÃO DOS TERRITÓRIOS E A CONSEQUENTE 

OCUPAÇÃO DO ATUAL TERRITÓRIO 

 

Durante a pesquisa de campo foi possível realizar algumas entrevistas para que eu 

pudesse compreender o processo de ocupação do atual território dos ribeirinhos da 

Comunidade Barra do São Lourenço. Pude perceber, principalmente ao entrevistar os 

moradores mais idosos, que a região da Barra do São Lourenço e da Serra do Amolar tinha 

grande fluxo de pessoas, assim como uma maior disponibilidade de assentamentos e maior 

liberdade para a realização de suas atividades cotidianas. 

Para evidenciar alguns elementos dessa história, identifico dois importantes marcos 

divisórios: a grande cheia do ano de 1974 e, posteriormente, a criação do Parque Nacional do 
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Pantanal Matogrossense (PARNAPantanal) na década de 1970, quando a vigilância nos rios 

Pantaneiros e nas áreas protegidas se torna mais rigorosa.  

Nas falas dos ribeirinhos é possível perceber aspectos da história de ocupação desta 

região do Pantanal em décadas passadas, e ao mesmo tempo, reproduzem uma série de 

atividades econômicas exercidas nessas épocas, como olarias, frigoríficos, mercados 

(bolichos). Tais empreendimentos facilitavam a vida de quem vivia nas margens dos rios 

pantaneiros, pois, além de terem mais recursos disponíveis para sua sobrevivência, permitia 

também a absorção de uma parcela da mão de obra disponível 

O período anterior à criação das reservas é visto pelos ribeirinhos da Barra do São 

Lourenço enquanto uma época de abundância. Antes de 1974, segundo alguns ribeirinhos 

afirmam, havia uma maior facilidade para encontrar os cardumes e, posteriormente, nas 

décadas de 1970 e 1980 uma ampla rede de comercialização do pescado que envolvia desde 

frigoríficos instalados no Alto Pantanal, a cooperativas que compravam o pescado dos 

pescadores nativos. 

Segundo seu Manoel, pescador e morador a mais de 40 anos na região, existiam dois 

frigoríficos às margens dos rios Pantaneiros: um às margens do Rio Velho e outro localizado 

às margens do Rio São Lourenço, este de propriedade de Marco Rolim. Sobre os frigoríficos, 

seu Manoel diz: 

E esse frigorífero empregava muita gente daqui de cima. Empregava ... muita gente 

pescava pra eles ai. Pegava peixe pra eles e baldeava de avião. Mas ele não morava 

em Corumbá, morava em Campo Grande. Pegava o peixe daqui e levava pra lá. Esse 

tempo era muito bom, tinha muito peixe também. E acabou a maioria do peixe. 

Como pode se observar na fala de seu Manoel, já existia uma cadeia produtiva do 

pescado pantaneiro, o qual era comercializado principalmente em frigoríficos nos municípios 

de Corumbá e Campo Grande, cidade esta que moraria o sr Marco Rolim. Seu Manoel 

também considera esse tempo como “muito bom” principalmente pela abundância de peixes 

que existia nos rios pantaneiros. 

Além dos frigoríficos no Alto Pantanal, existiam as cooperativas de pesca que 

organizavam a produção dos pescadores profissionais da região e comercializavam o pescado 

em Corumbá. Os pescadores montavam seus acampamentos nos barrancos dos rios e os 

funcionários da cooperativa serviam os pescadores com gelo, isopores para conservar o 

pescado. 
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Além do mais, a cooperativa se responsabilizava pelo transporte dos pescadores para 

locais onde pudessem acampar e tivessem peixes disponíveis. O pescado era recolhido 

semanalmente e os pescadores eram novamente munidos de gelo, equipamentos para pesca 

caso necessário e mantimentos para alimentação dos pescadores cooperados. Segundo Negré, 

haviam épocas que muitos acampamentos eram montados nas áreas que tradicionalmente 

eram ocupadas pelos povos indígenas e populações ribeirinhas do Pantanal: 

Tinha uma época que a pesca aqui era muito forte, a pesca profissional né, 

cooperativa tinha uns barco, aí os cara vinha com o gelo na sua casa ou deixava você 

acampado em algum lugar, ali no taquarazinho tinha mais de 30 acampamento de 

pescador assim que acampava. Subindo o São Lourenço pra cima do parque. Ali 

perto do parque (PARNAPantanal) em frente do parque. Tudo ali era cheio de 

acampamento Alisson. Agora você não pode acampar, você não pode...dos dois 

lados se você quisesse você podia acampar pra pescar... por isso que muita gente tá 

desistindo Alisson, tá aborrecendo. Tendeu. Tão tirando os direitos das pessoas que 

nasceram e criaram aqui. 

Segundo Negré os pescadores ribeirinhos permaneciam trabalhando nos 

acampamentos por cerca de duas a três semanas nesse sistema. Entretanto, a instalação das 

reservas (o PARNAPantanal e, posteriormente, as RPPNs) inviabilizou esse sistema de pesca. 

Consequentemente, a continuidade dos frigoríficos que funcionavam no Alto Pantanal 

também se tornouinviável, visto que se tornou proibida a pesca nas imediações das reservas 

assim como a extração de qualquer recurso natural outrora disponível. Este mesmo processo 

repetiu-se em relação às olarias, que foram desinstaladas e sua continuidade proibida na 

região. 
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Figura 27: Negré, Elias, eu e Seu Sidney. Autor: Alisson de Souza Pereira (2012) 

 

Além dos pescadores que vivam na região, existiam também pequenos produtores 

rurais que viviam as margens dos rios. Estes tinham hortas e uma pequena quantidade de gado 

leiteiro para consumo familiar. Por outro lado, a convivência com os grandes proprietários 

rurais por vezes se tornava problemática, e por vezes dificultava a reprodução do modo de 

vida dos ribeirinhos, como relata Negré: 

 

Os fazendeiro aqui sufocava as pessoas. Ali mesmo onde meu pai mora, o  

fazendeiro queria tomar do meu pai ali. Aí porquê meu pai morava há muitos anos 

ali. Aí quando chegou um fazendeiro novo ele queria tomar do meu pai, um 

pedacinho de terra. 

Alisson – Por que? 

Negré- aí ele chegou até ir lá em casa, eu não lembro, mas meu pai conta quando a 

gente cresceu, que eles foram lá tudo armado de revolver, eu lembro até hoje que 

tinha um senhor chamado Vinino Braga. 

Alisson -  E era o que era peão? 

Negré – Era peão dele, andava tudo armado de revólver na cintura, um tal de Venino 

e um tal de Aguero, lembro até hoje meu pai contava, andava armado olhando o 

pedacinho de terra do pai. Falando que ia mudar eles daqui, dando pressão. 
 

É perceptível que a existência de grandes propriedades rurais também exerceu de forte 

coerção, ameaças e intimidação aos ribeirinhos, como fica expresso nas palavras de Negré. 

Inclusive, o uso deliberado de armas de fogo para impor um estado de medo nos ribeirinhos 

numa tentativa de forçá-los a sair do entorno das fazendas. 
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2.2 OUTROS AGRUPAMEMTOS HUMANOS NA REGIÃO DO ALTO PANTANAL 

 

A Serra do Amolar ou o Amolar, com o é conhecida a região, é outro importante local 

que, diferente dos dias atuais, já teve uma população mais extensa e atividades econômicas 

diversas. O estudo de Santos (2013) confirma que historicamente a Serra do Amolar se 

destacava por ser um entreposto comercial entre as cidades mais economicamente pujantes, a 

exemplo de Corumbá e Cuiabá, capital de Mato Grosso. Ali foram construídos armazéns, 

cemitérios, escola e até um posto avançado da Delegacia de Corumbá. A Igreja Católica 

também era presente, tendo um padre que vinha de Cuiabá responsável para ministrar 

casamentos e batizados. 

O fato de o Amolar estar em processo de desocupação é motivo de lamento para os 

ribeirinhos da Barra do São Lourenço, especialmente pelos laços de amizade e compadrio que 

existiam entre os moradores da região e os moradores do Amolar.  

 
Dona Joana – Mas aí era demais de gente ô! Agora acabou 

Tassiana – Tinha até bar, tudo né mãe? 

Dona Joana – Tinha, tinha. Bolichão14 aí no Amolar. 

Tassiana – Tinha muita gente.  

Dona Joana - ...Vote15 era gente bastante.  

Tassiana – Tinha mais de 20 e poucas famílias. Vixi! 

 

Outro agrupamento humano citado nas entrevistas realizadas na Barra do São 

Lourenço também está localizado nas proximidades da Serra do Amolar, e se trata do 

Palmital. O Palmital foi uma espécie de extensão comunitária ao Porto Amolar, localizado de 

fronte a lagoa Mandioré em sua porção oeste, no limite da fronteira do Brasil com a Bolívia. 

(SANTOS, 2013). Atualmente, como se verá a seguir, esse agrupamento deixou de existir.  

Neste diálogo, realizado na casa de Dona Joana Velha, é possível observar elementos 

de como a região da Serra do Amolar era constituída.  

 

Dona Joana – (...) Palmital tinha gente. Lugar bonito, bom. Que era pra fazer 

farinha. Mas meu deus do céu. Mas eu sou antigo 

Sr Manoel – Já fui lá mas faz muito tempo. 

Alisson – Lá era bom pra fazer farinha?  

Sr Manoel – Mexia só com arroz, feijão, farinha 

Dona Joana – Penha, já ouviu falar da Penha?...Fazenda bonita, fazendona, a penha 

era ai nesse meio. Palmital era pra lá. Tudo conhecia 

 

                                                 
14Bolichão trata-se do aumentativo de bolicho que se trata de uma espécie de armazém ou mercado típico das 

áreas rurais do Pantanal.  
15 Expressão local que designa exclamação, surpresa, admiração e desaprovação conforme é entonada.  
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Alisson – Então vocês estavam falando lá do Palmital, mas diz que hoje lá não tem 

mas ninguém... 

Dona Joana –Ninguém, ninguém, ninguém 

Tassiana. -  O que que era lá, era fazenda? 

Sr Manoel – Lá era um sítio. Lá era do seu Pedro Nogales, lá morava 

Dona Joana – Fazendão... 

Tassiana -  o seu finado Pedro Nogale pai de Oninfa que morreu. 

Sr Manoel -  Amolar aí era pra tá movimentado 

 

Dona Joana – Assim que é. Os filhos já casô 

Alisson – Já me falaram que o Palmital era muito bonito. 

Dona Joana – era bonito. 

Sr. Manoel – era bonito antigamente. 

Alisson – Tinha baile? 

Dona Joana –tinha. tinha baile, povo, gentaria... mas também vai acabando. 

Tassiana - Os velho vão morrendo os novo vão indo embora. 
 

Atualmente, segundo informações de Waldemar Guimarães, morador do Porto 

Amolar, e seu Roberto Carlos C. Arruda, pequeno pecuarista morador do entorno da Serra do 

Amolar, não existem mais pessoas estabelecidas no Palmital. Os mesmos afirmam que os seus 

últimos dois moradores agora residem na área urbana do município de Corumbá/MS.  

Além das atividades como a pescaria e a pequena agricultura, existiam olarias na 

região do Alto Pantanal. Seu Severo, marido de Dona Vicentina, atualmente é pescador e 

pastor da Igreja Deus é Amor. No passado, no período anterior ao estabelecimento de reservas 

na região, seu Severo era conhecido por seu ofício em olarias da região, que eram locais 

destinados à fabricação de tijolos e telhas. Tais objetos eram comercializados principalmente 

com as fazendas.  

E nas entrevistas vão surgindo nomes de antigos oleiros e outros moradores que 

habitavam a região da Barra do São Lourenço: 

 
Tem morador que eu ainda lembro: Seu Antônio Oleiro, Seu Gregório, Seu 

Jerônimo, eu alembro, mas tinha mais...que esses dias eu tava conversando com Seu 

Bernardo ele falou um monte de assim: Seu Justo Ramos né, Seu Zé Oleiro, eles 

faziam tijolo né, na época eles faziam tijolo e vendiam prá essas fazendas 

 

Aqui no São Lourenço eles tinham uma olariazinha que eles fizeram. No refúgio três 

bocas se você conversar com Severo marido de Vicentina ele fez muito tijolo, 

família dele fazia tijolo também. Aqui na curva do refúgio deve tá sujo ali, mas se 

você roçar ali pra confirmar você acha muito tijolo ali. É bom uma época de agosto 

que o mato tá fica bem seco, mais limpo, você encontra muito tijolo ainda ali que era 

uma olaria que eles faziam tijolo pra vender pras fazenda. 
 

Em uma conversa informal que tive com seu Severo, ele manifestou interesse em 

retomar seu ofício de origem. Inclusive, já se pronunciou em evento realizado em Corumbá 

procurando por informações para conseguir alguma licença ambiental que permita o exercício 

da atividade de olaria. 
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2.3 MOMENTO PÓS-CHEIA DE 1974 E CRIAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Na atualidade, os ribeirinhos da Barra do São Lourenço ocupam um território muito 

reduzido comparado ao que lhes estava disponível em um período mais recuado, no qual 

haviam mais alternativas para a sobrevivência e estabelecimento na região. Apesar de 

algumas famílias já viverem no atual território da ocupado pelos ribeirinhos da Barra do São 

Lourenço, comunidade foi formada por volta do ano de 1995 na chamada Ilha do Paraíso16, 

localizada na confluência dos rios Paraguai e São Lourenço, após os ribeirinhos indígenas e 

não-indígenas que residiam no entorno das antigas fazendas da região serem expulsos para a 

constituição de reservas particulares e do PARNAPantanal. 

O primeiro deslocamento forçado se deu em razão da criação PARNAPantanal. De 

acordo com Tocantins (2002), a grande enchente do ano de 1974 teve como consequência a 

alteração do regime hidrológico na região. Em decorrência desse fato, a fazenda Caracará, do 

empresário João Borges, teve boa parte de suas pastagens submersas, inviabilizando a 

atividade pecuária. Tal situação foi propícia para os anseios da sociedade civil organizada da 

época que pressionava o governo com o objetivo de criar uma unidade de conservação no 

Pantanal, protegendo, assim, parte do ecossistema (EREMITES DE OLIVEIRA, 2002, 

p.354).  

O governo federal, assim, adquiriu a fazenda Caracará e transformou-a em uma 

Unidade de Conservação de Proteção Integral. No ano de 1981 pelo Decreto de Lei nº 86.392 

foi criado o PARNA Pantanal no Estado de Mato Grosso. O PARNA Pantanal é uma Unidade 

de Conservação (UC) que possui 135. 606.47 hectares de área e, atualmente, está sob a gestão 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao 

Ministério de Meio Ambiente (MMA). 

 

                                                 
16 Ilha do Paraíso fica localizada nas imediações da antiga fazenda Paraíso. 
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Figura 28: Sede do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense. Fonte: google 

images 

 

A grande cheia do ano de 1974 também obrigou as populações tradicionais que viviam 

às margens do rio Paraguai a se mudarem para locais mais altos. Entretanto, para algumas 

famílias não foi possível o retorno aos abrigos originais após o período de enchentes, 

principalmente pela situação de grande insegurança provocado pelo conflito armado 

instaurado entre funcionários do Instituto Nacional de Meio Ambiente (INAMB), em um 

primeiro momento, e Policia Florestal e caçadores clandestinos denominados “coureiros”, em 

seguida (EREMITES DE OLIVEIRA, 2002, p. 359). 

Os ribeirinhos da Barra do São Lourenço reconhecem esse período de insegurança 

generalizada como “o tempo das caçadas de jacaré”, por conta da intensa fiscalização e 

violência dos embates entre os agentes do Estado e “coureiros”. O enfrentamento da Polícia 

Florestal contra os contrabandistas de peles advindos do Paraguai, Bolívia e do Brasil 

promoveu um banho de sangue em terras pantaneiras, tamanho era a amplitude dos ataques 

promovidos pelos “coureiros”. 

Nesse período, os “coureiros” caçavam o jacaré-do-Pantanal (Caiman Crocodilus 

yacare) para sua comercialização para a indústria, e muitos deles armavam seus 

acampamentos nos locais de ocupação tradicional dos povos nativos do Pantanal. Entretanto, 

a pele do réptil não era, até a primeira metade do século XX, como afirma Ribeiro (2013), 

considerada pela indústria como apropriada para se confeccionar calcado e bolsas devido uma 

certa aderência óssea nas escamas dorsais e ter baixa flexibilidade. Esse panorama começa a 

mudar em meados do século XX, com o mercado mundial de peles reaquecido no período 

pós-Guerras Mundiais, fator este que gerou uma grande demanda por peles de animais e, 
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consequentemente, o Pantanal passou a ser novamente visado como um bioma fornecedor de 

couro para a indústria. (RIBEIRO, 2013, p. 05). 

 

-  

Figura 29: Polícia Florestal no Pantanal. Fonte: Site da Polícia Militar 

 

O combate à caçada de jacaré implicava uma série de violências contra os ribeirinhos, 

como se notará na passagem a seguir. Negré discorre sobre as abordagens da polícia em busca 

de couro e armas, bem como as violências físicas praticadas pelo aparato policial da época: 

Aqui tinha muita gente, época de festa mesmo juntava um monte de gente. Aí as 

pessoas foram indo embora, dificuldade... Tinha essa época que começou esse 

negócio de caçada de jacaré, aí o pessoal da fiscalização chegava no pessoal 

ribeirinho e começa a sufocar o ribeirinho. Como se os ribeirinho fosse os caçador 

de jacaré, mas os caçador de jacaré era os paraguaio, que vinha do Paraguai. Eles 

vinham pra cá, sei lá quem que trazia, aí eles começavam a sufocar os ribeirinho que 

a muito tempo vivem aqui inclusive até esse Vicente, ele pode contar a história pra 

você, eles deram no Vicente, machucaram o homem, chutaro os testículos do 

homem. Seu Baixinho mesmo, em Campo Grande, muitas pessoas choraram quando 

ele falou lá no Coalização Pantanal Cerrado que foi lá em Campo Grande... Ele 

contou lá e muita gente chorou. Os caras chegaram lá e os polícia chegaram no 

ribeirinho e chegaram batendo nas pessoas “Eu quero couro de jacaré, eu quero a 

arma!” Que arma que ele tinha aqui? Então era fora de série o que eles faziam aqui. 

Hoje que a gente tem conhecimento melhor da lei, não faz mais isso. Mas 

antigamente eles faziam, chegavam em você batendo, pressionando...por que que 

muita gente foi embora? Por causa disso, muita gente foi embora por causa disso 

Esse pessoal de dona Joana quando aconteceu esse negócio com eles, eles foram lá 

pro lado de Cáceres, só que eles não se adaptaram pra lá. Eles ficaram um tempo prá 

lá depois eles voltaram pra cá de novo eles não se adaptaram. Conversa com a 

Leonora sobre isso, Jacinto. Por que o pessoal chegava aqui sufocava “Quero couro, 

não sei o que lá! Quero a arma!” e por causa disso, muitas pessoas foram embora. O 

Amolar mesmo, o Amolar era cheio de gente, morador, hoje só tá as ruína de casa lá 

casa fantasma lá, se tem lá 5, 6 família lá é muito. 
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Outro ponto importante a se notar neste trecho da entrevista com Negré é a fato da 

violência policial e da fiscalização ambiental ser um dos fatores a desfavorecer a reprodução 

de vida dos moradores ribeirinhos. A partir disso, criou-se um ambiente de tensão permanente 

entre a polícia, os órgãos fiscalizadores ambientais e os ribeirinhos e indígenas moradores 

tradicionais dessas terras.  

Posteriormente, em decorrência da criação do PARNAPantanal, as famílias que 

viviam no entorno da antiga fazenda Caracará foram obrigadas a se retirar e buscar novos 

locais para a construção de suas residências e novos locais para a extração de recursos 

naturais para a sobrevivência, uma vez que a partir da criação do PARNAPantanal, tornaram-

se proibidas a pesca, a caça e o extrativismo.  

Entretanto, durante a criação do PARNAPantanal praticamente foi ignorada a longa 

presença de índios Guató na região, embora tenha sido aviltada a possibilidade dos 

painéis com arte rupestre do Morro do Caracará, pertencente ao estilo Alto Paraguai, 

servir como atrativo para a vinda de turistas ao parque. (EREMITES DE OLIVEIRA 

p. 354-355) 

Outro marco fundamental para a expulsão dos ribeirinhos da Barra do São Lourenço 

de seus territórios ancestrais foi a criação das Reservas Particulares de Patrimônio Natural. 1 

Segundo decreto federal nº5746 de 5 de abril de 2006 

“A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN é unidade de conservação de 

domínio privado, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, gravada com 

perpetuidade, por intermédio de Termo de Compromisso averbado à margem da 

inscrição no Registro Público de Imóveis.” 

Boa parcela dos ribeirinhos que hoje vivem na comunidade Barra do São Lourenço 

são advindos da antiga Fazenda Acurizal, atualmente RPPN17. A Fazenda Acurizal foi 

adquirida pela Fundação Ecotropica – Fundação de apoio à Vida aos Trópicos, no ano de 

1996 e reconhecida como RPPN no ano de 1997. A partir no ano de 1996 a permanência dos 

ribeirinhos nas imediações da RPPN Acurizal foi proibida. 

Esta fazenda, no passado, foi um antigo local de compra de peles de animais (peles de 

onça e jacaré, em especial). Porém, no período que antecede à criação dessa propriedade rural, 

o local era ocupado por algumas famílias Guató, que chegaram a ser funcionários da fazenda 

quando o pecuarista passou a ser o proprietário da mesma (EREMITES DE OLIVEIRA, 

                                                 
17 www.ecotropica.org.br 
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2002, p. 357). Essa mesma mobilidade no espaço ao longo do tempo identificada no caso de 

dona Joana Velha, também pode ser observada no exemplo da família de Negré. Seu grupo 

familiar acompanhava o “ritmo das águas” dos rios Pantaneiros (SILVA & SILVA, 1995) e, a 

partir das características da enchente, decidiam-se por um novo local de assentamento durante 

a cheia.  

Aqui nois já moramos aonde minha mãe mora ali, ali no Rio Velho a gente vivia no 

Rio Velho devido a enchente né? Por que o Rio Velho era uma parte mais alta e no 

Piuval a gente ia mais quando tinha enchente né, no Piuval. No Morro do Caracará 

só na época da enchente, só pra passar a enchente, uns 4 mês da enchente, uns 3, 4 

mês. Mas a gente sempre morou ali no São Lourenço, no São Lourenço ali. E nasci 

ali, eu e meu irmão Betinho. Antes disso a minha irmã morou em outro lugar aqui, 

perto do Cachuá, perto do Refúgio Três Boca ali, que hoje é reserva por ali tudinho 

né. Você subindo o rio Paraguai lá em cima tem uma curva chamado Três Boca. 

Meu pai já morou por ali, aí meu avô morou aqui um pouco abaixo da comunidade, 

pra cima do Amolar. Mas meus irmãos moraram tudo aqui por essas redondeza. 

Meu pai conta que ele nasceu por aqui. Até mesmo ele foi registrado no Amolar né, 

que era próximo Amolar que meu avô morava, aqui tinha muito morador, além de 

nós. 

A fala de Negré apresenta mais locais de antiga ocupação como a região do Refúgio 

Três Bocas e o Rio Velho. Quanto ao Rio Velho, os ribeirinhos da Barra do São Lourenço 

afirmar que ali já tiveram muitos moradores, mas por conta das alterações do curso do rio ao 

longo do tempo tais moradores mudaram-se para outros assentamentos, especialmente após a 

década de 1970. 

 

 

Figura 30: Sede da RPPN Acurizal. Autor: Rodrigo Simas Aguiar (2013) 
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 Em levantamento realizado pelo Ministério Público Federal de Corumbá18, existem 

relatos sobre o processo de expulsão dos ribeirinhos da Barra do São Lourenço de seus 

territórios tradicionais, como observado na fala do morador do Porto Amolar, Roberto Carlos 

Conceição de Arruda 

Na época da criação da reserva, eu trabalhava prá fazenda que comprou a terra. Eu 

que fui de casa em casa avisar o pessoal prá sair de lá e ir pro outro lado do rio. Isso 

foi no começo de janeiro, bem na época do mosquito, e todo mundo teve que 

abandonar suas casas e fazer barracos do outro lado. Várias vezes encontrei eles com 

a canoinha cheia de madeira, tentando construir alguma coisa antes da enchente 

chegar. 

Esse deslocamento, segundo os depoimentos coletados em campo junto aos moradores 

locais, foi realizado de forma violenta. No processo de expulsão dos ribeirinhos do entorno da 

recém-criada RPPN, os mesmos tiveram suas casas queimadas e foram impedidos de resgatar 

boa parte de seus pertences. Além do mais, o fato de terem sido deslocados pela força da 

criação de um empreendimento conservacionista gerou profundas mudanças no cotidiano dos 

ribeirinhos que, antes, além da pesca e coleta, prestavam serviços aos antigos proprietários 

das fazendas Acurizal, Penha e Dorochê. 

Ou seja, o deslocamento forçado dos moradores das antigas fazendas do Pantanal 

desarticulou de maneira abrupta a relação que os mesmos tinham com seus antigos territórios. 

Os ribeirinhos a partir desse processo de expulsão foram expostos a uma condição de 

marginalidade e ficaram fragilizados frente ao avanço do empreendimento conservacionista.  

A partir da expulsão dos ribeirinhos de seus territórios tradicionais, iniciou-se um 

processo de vigilância e policiamento das áreas do entorno das reservas, especialmente áreas 

onde eram realizadas a coleta de frutos, extração de madeira e palha e os principais nichos de 

pesca e coleta de iscas. São constantes os relatos de abordagens de policiais da Polícia Militar 

Ambiental e de agentes das reservas ao notarem a presença dos ribeirinhos nas áreas 

protegidas do Pantanal. É muito comum ouvir dos ribeirinhos da Barra do São Lourenço um 

tom de tristeza pelo fato de terem sido expulsos de suas antigas moradias, além de um 

discurso nostálgico ao tempo em que residiam em locais onde havia abundância de peixes e 

outros recursos naturais necessários à reprodução de seu modo de vida, como a madeira e 

palha para construção de residências, água potável, frutos. 

 

                                                 
 18 http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2013/04/comunidade-do-pantanal-recebe-

autorizacao-para-uso-sustentavel-de-area-tradicional/?searchterm=None 



53 

 

 

 

2.4 CONSTRUÇÃO DOS ATERROS 

 

A compreensão da construção de aterros pelos Guató no passado é de fundamental 

importância entender a história da composição da comunidade Barra do São Lourenço, 

principalmente, como já afirmado, pelo fato dos moradores da comunidade valerem-se dessas 

estruturas nos dias atuais. Segundo o pesquisador Jorge Eremites de Oliveira (2012) os Guató 

são conhecidos como índios canoeiros “devido ao fato de sua mobilidade espacial depender, 

quase que exclusivamente, da utilização da canoa como meio de transporte em uma região 

marcada pelo ritmo das águas do Pantanal” (EREMITES DE OLIVEIRA, 2012, p. 95). 

Os Guató foram considerados extintos e na década de 1970 passaram a lutar pelo seu 

reconhecimento étnico e pelo retorno ao seu local de ocupação tradicional.19 Por conta do 

processo de ocupação de seu território original pela pecuária extensiva após a Guerra da 

Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai (1864-1870), o povo indígena Guató foi expulso de 

suas terras. Consequentemente, a maioria dos indígenas se deslocou para a periferia do 

município de Corumbá. Existem outros locais que também atestam a presença Guató na 

região, como no morro do Caracará, onde vive o índio Guató Vicente, local em que vivia com 

dona Júlia e Seu Veridiano, sua mãe e irmão, respectivamente, hoje falecidos.  

É possível observar em campo continuidades entre os saberes do povo indígena Guató 

e dos ribeirinhos da Barra do São Lourenço, a exemplo do que ocorre no âmbito da cultura 

material, na utilização da canoa monóxila feita de cambará utilizada na navegação de ambos 

os grupos e no domínio de técnica de construção de aterros.  

Para a arqueologia, os aterros, mounds ou cerritos são estruturas monticulares que são 

total ou em parte construídas por seres humanos. No Pantanal existem diversas denominações 

para este tipo de construção tais como aterrados, capões-de-aterro, aterros-de-bugre, capões-

de-mato, cordilheiras ou aterros de índio, como observei na Barra do São Lourenço. Essas 

estruturas monticulares são compostas por materiais resultantes de alimentação, como 

conchas de moluscos gastrópodes, ossos de peixes, répteis, aves e mamíferos, além de cacos 

de cerâmica, pontas de flechas feitas de ossos, lâminas líticas de machado (EREMITES DE 

OLIVEIRA, 2013; SCHIMITZ, 1999) 

Esqueletos humanos foram encontrados nesses locais e atestam uma diversidade de 

estruturas mortuárias confeccionadas pelos indígenas.  Alguns locais, especialmente na região 

conhecida como Rio Velho, foram encontradas sepulturas de antigos moradores indígenas e 

                                                 
19 Fonte: disponível em <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guato>Acessado em 12/10/2012. 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guato
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não indígenas em pesquisa em andamento realizada pelo biólogo e antropólogo Rafael Morais 

Chiaravalloti.  

A construção de aterros em terras Pantaneiras requereu e requer o uso de 

conhecimentos complexos de engenharia, assim como a organização de trabalho do grupo. 

Inclusive, existem fatores ideológicos, relações de poder e estratégias de territorialidade que 

podem estar envolvidos na construção de uma estrutura monticular em áreas alagadas 

(EREMITES DE OLIVEIRA, 2013) 

Denir de Souza, conhecido como Negré, é filho de Verônica Augustina de Souza e 

Alberto de Souza (Guató), falecido aos 85 anos. Sua avó paterna era Vicência Dias da Silva 

(Guató) que veio a falecer conforme informado aos 105 anos. Negré viveu com seu pai 

Alberto e Dona Verônica nas proximidades da Barra do São Lourenço em um aterro 

construído com o seu pai e seu irmão Betinho. Antes da construção do aterro, a família de 

Negré se deslocava para o Aterro do Piuval (atual Aterro do Socorro) ou para o Morro do 

Caracará. 

Negré diz em entrevista que foram necessários 5 anos para a construção do aterro, 

valendo-se do que ele afirmou ser o “sistema guatós”, utilizando a “casca”ou o couro de 

jacaré para transportar a terra até o local escolhido para a construção do aterro. Nas palavras 

de Negré:  

Os Guatós antes faziam (os aterros) com casca do jacaré. Eles pegavam a casca do jacaré 

ele furava numa beira que ela tem 4 ponta assim, numa ponta ele amarrava na cintura com 

cipó, cipó resistente que aqui a gente tem um cipó resistente “tripa-de-galinha” cipó muito 

resistente. Se é suma roxa. Eles faziam um laço pra vir na cintura e outro na parte do 

pescoço. Eles enchiam a casca do jacaré de terra aí ajoelhava no chão, amarrava na cintura 

e outro amarrava no aqui no pescoço, daí apoiava com a mão embaixo só pra apoiar eles 

catavam caramujo, todas as coisas que pudesse ajudar a aumentar a terra eles iam fazendo. 

Ce pode ver que em todos os aterros Guatós tem um monte de coisa, caramujo, pedaço de 

osso, tudo pra ajudar a fazer o aterro. Então a gente fez ali, colocou muita terra, pedaço de 

madeira, tudo a gente ia jogando ali, as vezes ...rodava uma batumãobatume que a gente 

chama aqui, encostava e ia jogando lá pra cima. Ia jogando... inclusive eu outro dia tava 

conversando com o cacique Severo...vocês são os últimos guató a fazer aterro! 

No caso específico do aterro da família de Negré, primeiramente, foi utilizado o couro 

de jacaré para carregar a terra seguindo uma técnica própria dos índios Guató. Posteriormente, 

em parceria com seu irmão, o couro de jacaré foi substituído por um carrinho de mão 

artesanal, com a caçamba, roda e cabo feitos de madeira.O carrinho de metal só foi adquirido 

posteriormente e recebeu o nome de “rende” pela eficácia do mesmo no deslocamento das 

cargas de terra e pela maior durabilidade do material que constitui o carrinho.  
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A construção do aterro da família de Negré resultou de um acordo feito entre seu pai, 

Alberto, e seus irmãos. O combinado consistia em seu Alberto trabalhar na construção do 

aterro utilizando o sistema guató, enquanto Negré e seus irmãos trabalhariam para o sustento 

familiar. Um tempo depois Negré, depois de iniciada a obra, e seu irmão decidiram por 

também colaborar com seu pai na construção do aterro. A eficiência do aterramento realizado 

pela família de Negré se evidencia em suas palavras “ Aí a gente fez esse aterro onde minha 

mãe mora. Minha mãe não precisa sair de lá com as enchente.” 

 

 

Figura 31: Casa sobre aterro Guató. Fonte: Betinho, morador do Alto Pantanal (2015) 

 

A importância do aterro construído pela família de Negré é reconhecida por indígenas 

Guató de outras localidades, a exemplo de Severo Ferreira, cacique da Aldeia Guató em Ilha 

Ínsua. Negré afirma que em conversa tida com o cacique Severo, o mesmo afirmou  “vocês 

são os últimos guatós a fazerem aterro”. 

Outro aterro de grande importância para os moradores da comunidade Barra do São 

Lourenço é o Aterro do Socorro ou Aterro do Piuval. O Aterro do Socorro, conhecido por eles 

como Aterro do Piuval, devido a quantidade de ipês roxos (ou piúvas, como preferem os 

pantaneiros – nome científico Tabebuia heptaphylla que lá existiam. Este também é um dos 
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aterros construídos pelos Guató no passado e que abrigou a família de dona Joana Velha, a 

anciã da comunidade Barra do São Lourenço, em outras cheias em períodos anteriores. Sobre 

o Aterro do Socorro ou Aterro do Piuvá, como diz Dona Joana Velha: 

 

Não sei... porque tinha bastante Piúva. Quando nóischeguemo aqui. Meu pai ainda 

tava com minha mãe, meu pai pegava nóis, nóis que ia pescar com ele. Trabalhemo 

7 dias ...tanto piuvá! Piuvá,piuvá, mas, agora mudou. É Aterro do Socorro.Lá que 

nos fomo socorreu. Aqui não ficou lugar, tudo tudo... 

 

Alisson – então quando a senhora era mais nova a senhora já conhecia lá? 

Dona Joana – Já conhecia. Óia faz muitos anos, Piuvá, já conhecia Piuvá. Faz 

tempo... 

 

Alisson – E tinha gente morando nessas épocas? 

Dona Joana – Não tinha, mas tinha sinal que morou gente lá 

Alisson – E o que tinha lá de sinal 

 

Dona Joana – Coisa guardada, velha já.  

Alisson – Parece que lá é mais alto do que aqui. 

Dona Joana – Lá é alto, lá é aterro. 
 

Dona Joana Velha, como se observa na passagem acima, demonstra conhecimento do 

território e confiança na técnica indígena de abrigar-se no pantanal a despeito das 

adversidades climáticas e ambientais. Assim sendo, deve se ressaltar que o domínio da técnica 

de construção de aterro é um fator essencial que comprova a condição de tradicionalidade dos 

ribeirinhos da comunidade Barra do São Lourenço.  

Dona Joana Velha é nascida em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso. Foi 

parteira e assistiu 52 partos. Sobre sua prática e aprendizado auxiliando mulheres no parto 

dona Joana diz “Eu aprendi com Deus, Deus me ensinou. (...) A gente vai indo, a gente pega 

pela prática...Deus ajuda né. Também foi benzedeira, mas hoje se lembra de poucos versos 

das benzeções que outrora ministrava. Diversos partos, principalmente na Barra do São 

Lourenço e na Serra do Amolar foram assistidos por dona Joana: “Essa menina aí mesmo 

nasceu no mato, aqui comigo”, diz dona Joana, apontando para uma de suas bisnetas. 

Além de colaborar para o nascimento de dezenas de atuais moradores da região, dona 

Joana também acompanhou o processo de ocupação da região. Segundo ela “Noisviemo 

vindo, viemo vindo. Moramo um pouco na Acurizal, de lá mudemo. Aqui era mato, mato! 

“Vamo pra Corumbá” o povo falava. Daí pegaram a foice e começou abrir, começou abrir, 

começou abrir, foi indo ...comemorando qualquer coisa aqui. Nóis que abrimo. Eles, mas eu 

ajudava. Da boca do Rio Velho até a (outra, ao norte) boca do Rio Velho.” Não consegui 

durante apurar o ano exato dessa ocupação mais recente, porém, o mais provável é que os 

primeiros grupos familiares que se instalaram foi na década de 1970. 
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Figura 32: Senhor Manoel e Dona Joana. Autor: Alisson de Souza Pereira (2014) 

 

O marido de dona Joana Velha, seu Manoel é pescador e afirma sempre ter morado na 

região do Pantanal. “Ah quando eu era solteiro eu morei pra lá pro lado de Cáceres (Mato 

Grosso), desse lado Paraguai acima. Daí descemo e viemo embora pra cá.” Ele se mudou 

para as proximidades da Barra do São Lourenço no ano de 1976, quando se casou com dona 

Joana Velha.  

No ano de 2014, as águas da cheia tomaram a casa de dona Joana Velha na Barra do 

São Lourenço, e sua família se transferiu para o Aterro do Socorro até que as águas se 

abaixassem. O acesso ao Aterro do Socorro, atualmente, se tornou possível devido ao Termo 

de Ajuste de Uso Sustentável (ou TAUS) expedido pelo Ministério Público Federal (MPF). O 

direito da comunidade Barra do São Lourenço foi reconhecido através da identificação da 

terra enquanto área da União, em propriedades antes consideradas privadas. Os estudos 

realizados pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), solicitados pelo MPF, tiveram como 

método o georreferenciamento de precisão e concluíram que a área se trata de uma “ilha em 

faixa de fronteira”, logo, conforme a Constituição Federal em seu artigo 20, se configura 

enquanto área da União: 

IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a 

sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade 
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ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 46, de 2005); (CONSTITUIÇÂO FEDERAL, 1988) 

O Aterro do socorro segundo o levantamento do Ministério Público Federal possui 

pelo menos 80 anos de ocupação, e devido a seu relevo elevado era um dos poucos espaços 

seguros em tempos de cheia, além de ser um importante local para a coleta de iscas, frutos, 

madeira e palha.  Fato este comprovado tecnicamente in loco pelo estudo da Secretaria de 

Patrimônio da União. O estudo de altimetria realizado pelo órgão apontou que o Aterro do 

Socorro está a 4 metros acima dos demais terrenos da região, dado este que confirma a 

importância deste território tradicional pela segurança que proporciona aos povos indígenas e 

não-indígenas que dele necessitam. Agora, munidos do TAUS, os ribeirinhos estão 

autorizados a utilizar do Aterro do Socorro para atividades extrativistas e para moradia nas 

grandes cheias.   

A moradora da Barra do São Lourenço e sobrinha de Dona Joana Velha, Leonora 

Aires de Souza afirma que: 

Em 1930 nossos bisavôs já moravam no Socorro. Nós nem sabemos se foi a 

natureza ou se foi o próprio índio que fez aquele aterro. Aquilo ali existe há muitos 

anos e a gente ocupava e se abrigava lá, mas com a criação de leis e de reservas 

chegou ao ponto de todo mundo ficar proibido de entrar20. 

Além de sua ancestralidade relacionada ao território ocupado no passado, a fala de 

Leonora reafirma a importância do Aterro do Socorro ou Aterro do Piuval para as populações 

tradicionais do Pantanal. O território disponível a essas populações em tempos anteriores 

favorecia sua mobilidade espacial e o abrigo em tempos de tempos de inundação intensa.  

 

                                                 
20<http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2013/04/comunidade-do-pantanal-recebe-

autorizacao-para-uso-sustentavel-de-area-tradicional/?searchterm=None> acessado em 19/03/2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc46.htm
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Figura 33: Barracos da família de dona Joana velha no Aterro do Socorro. Autora: 

Maria Aparecida A. de Souza. (2014) 

 

 

Figura 34: Dona Joana Velha no Aterro do Socorro. Autora: Maria Aparecida Aires de 

Souza (2014) 

 

 

Figura 35: Família de Dona Joana Velha reunida no Aterro do Socorro. Autora: Maria 

Aparecida Aires de Souza (2014) 
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Figura 36: Pertences da família de dona Joana Velha no Aterro do Socorro. Autora: 

Maria Aparecida Aires de Souza (2014) 

 

 

Figura 37: Barco da Marinha do Brasil em atendimento às famílias ribeirinhas. Autora: 

Maria Aparecida Aires de Souza (2014) 

 

  



61 

 

 

 

CAPÍTULO 3 NATUREZA, CULTURA E SENTIDOS DO RIO PARA OS 

RIBEIRINHOS 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar elementos teóricos para ampliar as 

possibilidades de entendimento da relação dos ribeirinhos e indígenas da etnia Guató, da 

comunidade Barra do São Lourenço como o mundo natural. A diversidade socioambiental e 

étnica do Pantanal Sul-Mato-Grossense permite que se abra uma paisagem favorável às 

discussões acercada importância dos recursos naturais para as populações que deles dependem 

e com eles interagem. 

O Pantanal é um bioma reconhecido internacionalmente devido a sua importância 

ecológica e por possuir uma rica biodiversidade. A Constituição brasileira assume tal 

importância ao declarar o Pantanal como Patrimônio Nacional21, enquanto no âmbito 

internacional órgãos multilaterais como a Unesco também compreendem a região como 

estrategicamente importante para a conservação dos recursos naturais declarando o Pantanal 

como Reserva da Biosfera.  

O Pantanal está localizado nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, norte do 

Paraguai e leste da Bolívia, no conhecido Chaco Boliviano. Inserido na Bacia do Alto 

Paraguai (BAP), o Pantanal temboa parte de sua área cortada pelas águas do rio Paraguai, seu 

principal curso fluvial.  

O Pantanal se caracteriza por ser uma área úmida heterogênea. Considerado um 

mosaico de diversos biomas o Pantanal pode ser caracterizado como uma espécie de grande 

ecótono (comunidade mista de biomas) entre os biomas Amazônia, Cerrado, Chaco e Bosque 

Seco Chiquitano e também apresentando manchas de Mata Atlântica no seu interior (SILVA e 

ABDON, 1998; FARIA e NICOLA, 2007; COUTO e OLIVEIRA, 2011) APUD SIQUEIRA. 

Alguns autores categorizam o Pantanal em até 20 sub-pantanais diferentes, mas a definição 

mais aceita é a de que existem 11 sub-regiões, com características que as diferenciam das 

demais, abrangendo uma área de aproximadamente 150.355  km² o que corresponde a cerca 

de 1,76% do território brasileiro. 

A comunidade Barra do São Lourenço está inserida região conhecida como sub-

Pantanal do Paraguai, na fronteira do Brasil com a Bolívia, que possui uma área de 8.147 km2. 

A maior parte desse território é banhada elo rio Paraguai, que tem principais afluentes na 

                                                 
21 Constituição Federal, Artigo 225, parágrafo 4º “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 

Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma 

da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais” 
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região os rios Cuiabá, Taquari, Negro e Miranda.  Já na margem esquerda do rio Paraguai, 

existem grandes lagoas, tais como a Vermelha, a Uberaba e a Gaíva, nas proximidades da 

Serra do Amolar. (PEIXOTO, 2009). 

Esse sub-Pantanal é caracterizado por inúmeros autores e reconhecido pelo 

Ministério do Meio Ambiente como uma região de alta biodiversidade e como 

prioritária para a conservação (BRASIL, 2007). Ao longo do rio Paraguai é possível 

identificar várias comunidades vivendo neste complexo gradiente de ecossistemas, 

incluindo [...] a comunidade da Barra do São Lourenço. Algumas das formações 

vegetacionais registradas na região são: florestas de inundação, campos de altitude, 

Cerrado, matasemi-decídua e de galeria (DAMASCENO, et al., 2005; 

CHIARAVALLOTI, 2012 apud Siqueira 2015). 

A diversidade socioambiental do Pantanal brasileiro é gigantesca, e os “encontros” e 

experiências com a biodiversidade pantaneira são múltiplas e não se encerrariam em um 

capítulo como este. O tema da relação do pantaneiro com o mundo natural, portanto, está 

distante de se esgotar.  

Ao tratar dos peões de fazendas da região do Pantanal da Nhecolândia, o antropólogo 

Álvaro Banducci Junior (2007), os caracteriza como excelentes observadores do mundo 

natural. Conforme o autor, o pantaneiro tem seu olhar atento a detalhes paisagísticos que lhe 

permitem maior eficiência no controle do que ocorre ao seu redor. Esses detalhes fazem 

sentido nas práticas cotidianas do pantaneiro, como apresenta no seguinte trecho: 

Através das “batidas” dos animais, as pegadas, por eles deixadas no solo arenoso, 

são capazes de identificar as espécies que estão sondando as roças ou a criação solta 

na cercania das casas, se há onças ameaçando o gado, o movimento dos rebanhos e 

das tropas, o local onde porventura desapareceu uma rês e ainda, quando saem para 

caçar, observam se não cruzou pelo caminho algum animal agourento.” 

(BANDUCCI JUNIOR, 2007, p. 93). 

Albana Xavier Nogueira alerta para a atenção a ser dada ao olhar do pantaneiro para 

o mundo natural. Existe uma riqueza a ser desvendada ao se observar o comportamento do 

pantaneiro em sua relação cultural com a natureza: 

Desconhecer ou não dar importância a atuação do homem pantaneiro, sobre seu 

sistema ecológico, ou melhor, não levar em consideração suas experiências 

culturais, baseadas na observação dos fenômenos naturais, significa ignorar o que há 

de mais fundamental na vida desse ecossistema, uma vez que as práticas sociais são 

produto da “visão de mundo” do homem dos pantanais, da sua maneira de codificar 

o universo natural, a partir daí, seu próprio universo cultural (NOGUEIRA, 2002, 

p.34). 
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Entretanto, ainda são poucas as etnografias de antropólogos dedicados ao tema da 

relação homem-natureza no Pantanal, a exemplo dos trabalhos de Silva & Silva (1995), de 

duas etnografias de Banducci, sendo uma dissertação sobre os vaqueiros da Nhecolândia 

(2007[1995]), e uma tese sobre os catadores de iscas e o turismo no Pantanal Sul-Mato-

Grossense (2006); e a tese de Süssekind (2010) sobre um projeto de conservação em fazendas 

de gado no Pantanal Sul.  

Parto da premissa deque os ribeirinhos da comunidade Barra do São Lourenço 

constituem uma sociedade da natureza, isto é, um grupo social que constitui uma relação de 

dependência dos recursos naturais pantaneiros. Faço essa afirmação pautado em indicações de 

Descola e Pálson. Para estes estudiosos, quaisquer entendimentos da vida social desses 

agrupamentos que vivem dos recursos naturais oferecidos pelo ambiente no qual estão 

situadosrequer, necessariamente, considerar incluir componentes do meio ambiente, que são 

concebidos e vivenciados como parte do meio social (DESCOLA, 1988; DESCOLA & 

PÁLSON, 1996, p. 14). 

 

3.1 QUESTIONANDO DICOTOMIAS: HUMANOS E NÃO-HUMANOS 

 

O que é Natureza? O que é Cultura? Estas são categorias problemáticas no 

pensamento antropológico e que, ao serem interpeladas, produzem consequências importantes 

quando se lança o olhar para as populações tradicionais e povos indígenas e suas concepções 

do mundo natural. Os limiares entre uma esfera e outra, tão estanques quanto inteligíveis para 

as sociedades ocidentais, podem ser desconstruídos, perpassados e, não raro, desconhecidos 

por diversos grupos étnicos.  

Uma possível consequência dessa questão é a de que ao confrontar o grande divisor 

que sustenta a diferenciação ocidental entre o que é Natureza e o que é Cultura, o estatuto de 

humanidade (assim quanto o de animalidade) – ou do que é considerado humano, e o que é 

considerado não-humano -  pode trazer variações, diferenciações e transformações de uma 

ordem para outra.  

Para Ingold (1995), estamos imersos em um contexto de tradição ocidental, no qual os 

conceitos de “humano” e “animal” parecem cheios de associações, repletos de ambiguidades e 

sobrecarregados de preconceitos intelectuais e emocionais. Ingold afirma que os animais têm 

ocupado uma posição central na construção ocidental do conceito de “homem” e “mulher”. O 
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autor também sustenta que cada geração constrói sua própria concepção de animalidade como 

uma versão deficiente e inacabada do que somos nós humanos.  

Um aspecto marcante da “tradição ocidental” é a inclinação ao pensamento dicotômico 

(INGOLD, 1995), de tal forma que a divisão animalidade e humanidade é posta ao lado de 

outras dicotomias estabelecidas entre natureza e cultura, corpo e espírito, razão e emoção, 

instinto e arte, programado e improviso. Esse mesmo paralelismo também é constituído no 

âmbito acadêmico, a exemplo do que se sucede entre as ciências naturais -que se ocupam da 

composição e das estruturas do mundo material, incluindo os seres vivos -  e as 

“humanidades”, que incluem o estudo da linguagem, da história e da civilização (INGOLD, 

1995 p. 7). 

Ingold (1995) critica o pensamento dualista pois segundo ele o pensamento dualista 

invade, inclusive, nossa concepção de ser humano, ao fornecer o vocabulário com o qual nos 

expressamos. O que tal pensamento nos conduz a pensar é que nós seres humanos somos 

criaturas divididas entre uma condição física de animalidade e uma condição moral de 

humanidade. Nesse sentido, em qual dessas esferas reside a natureza humana? Segundo o 

mesmo autor, a resposta para esta pergunta dependerá da maneira como definimos o conceito 

de “natureza”. Para isso, Ingold elenca dois significados essenciais:  

Primeiro, a natureza de uma coisa pode ser uma qualidade essencial que todas as 

coisas dessa espécie, e apenas essas coisas, devem possuir. Sendo assim, trata-se de 

"um mínimo denominador comum" da espécie, que é universal e não particular para 

cada um de seus indivíduos. Segundo, natureza indica o mundo material, o 

macrocosmo das entidades físicas, na medida em que se distinguem de sua 

representação microcósmica no plano das ideias. Neste último sentido, o conceito de 

natureza classicamente se opõe ao de cultura, sendo o primeiro uma realidade 

externa e o segundo uma realidade que só existe "na cabeça das pessoas (INGOLD, 

1995, p. 7). 

A centralidade da temática sobre a conexão Natureza e Cultura na antropologia 

perdurou durante várias décadas e, conforme Descola e Pálsson (2001) oscilou basicamente 

por dois paradigmas: materialista e estruturalista/simbólico. Para os materialistas a natureza 

era um determinante básico da ação social e importavam os modelos explicativos das ciências 

naturais. Por -outro lado, a antropologia estruturalista ou simbólica se vale da oposição 

natureza e cultura como uma possibilidade de dar sentido a mitos, sistemas de classificação, 

simbolismos corporais, rituais, entre outros aspectos da vida em sociedade. 

O antropólogo francês Philippe Descola realizou um estudo entre os índios Achuar da 

região da Amazônia Peruana e empenhou-se em compreender a relação entre esse povo 
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indígena amazônico e o meio ambiente, incluindo os aspectos das interações dinâmicas entre 

as técnicas de socialização da natureza e os sistemas simbólicos que as organizam 

(DESCOLA, 1987, p.19).  

O percurso escolhido por Descola foi descrever e analisar um sistema local de 

socialização da natureza, que na verdade articula ao mesmo tempo uma eficácia técnica e uma 

eficácia simbólica. Ou seja, o autor descreve uma espécie de “práxis” da relação dos Achuar 

com a natureza, apresentando um repertório denso de conhecimentos que orientam a prática 

ecológica dos membros desse grupo étnico (DESCOLA, 1988, p. 9). 

Nesta sociedade, as mulheres afirmam serem mães das plantas que cultivam em suas 

roças, assim como os homens entendem os animais da caça como se fossem cunhados. 

Mulheres e homens conceituando suas relações com o meio natural com termos do 

parentesco. Assim, como ressalta Sztutman acerca do estudo de Descola 

[...] entre os Achuar as relações de parentesco se estendem para o mundo não-

humano, integrando a vida humana à ecologia. Nisso consiste a ideia de uma 

'natureza doméstica' (avessa, aliás, à de 'natureza domesticada'): o prolongamento do 

mundo familiar ao 'mundo natural' (SZTUTMAN, 2009, p. 1). 

Esses estudiosos propõem uma forma de análise que vá além da concepção 

predominantemente ocidental de natureza e cultura, para uma perspectiva que 

[...] abre uma paisagem intelectual completamente diferente, na qual estados e 

substâncias são substituídos por processos e relações, a questão principal não é mais 

como objetivar sistemas fechados, mas como explicar a própria diversidade dos 

processos de objetivação(DESCOLA & PÁLSON, 1996, p. 12). 

O antropólogo Philippe Descola, no artigo “Constructingnatures: Symbolic ecology 

and social practice”, lança a seguinte questão: “Supondo, então, que existam alguns padrões 

muito gerais na maneira como as pessoas constroem representações de seu ambiente físico e 

social, onde é que vamos começar a olhar para os traços de sua existência e modus operandi?” 

(DESCOLA, 1996, p. 85, tradução minha). Essa busca, segundo o autor, não pode se limitar 

exclusivamente à realização de taxionomias etnobiológicas, como apresenta na seguinte 

citação: 

Por um lado, a classificação de plantas e animais é apenas um aspecto limitado da 

objetivação social da natureza, este processo pelo qual cada cultura confere com 

saliência especial certas características de seu ambiente e certas formas de 
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envolvimento prático com ele. Para entender esse processo, é preciso também levar 

em conta as dimensões tais como teorias locais de funcionamento dos cosmos, 

sociologias e ontologias de seres não-humanos, representações espaciais de 

domínios sociais e não-sociais, prescrições rituais e proibições que regem tratamento 

de, e da relação com, diferentes categorias de seres, etc. (DESCOLA, 1996,  p. 85).22 

Descola entende que é necessário o uso de um enfoque no qual se represente a 

natureza enquanto um objeto de exercício do pensamento, partindo da imaginação taxonômica 

e cosmológica dos povos que vivem em ambientes naturais. A atenção concedida aos 

caracteres do ambiente se trata de uma “precaução metodológica” fundamental para explicar 

com o devido rigor científico a maneira pela qual se organizam internamente os sistemas de 

representação.  Dessa forma, tornar-se-á possível atingir o que o autor entende como a 

“semiologia dos discursos indígenas”(DESCOLA, 1998, p. 18). 

Para Descola todo processo de trabalho se constitui parte de uma representação das 

condições e das suas modalidades de execução. Ou seja, o autor entende que existe um 

sistema simbólico que organiza as técnicas de socialização da natureza. Essa visão difere da 

visão empirista/materialista que entende como elaborações secundárias as representações da 

vida material, estas sendo apenas reflexos dos modos de apropriação da natureza. Segundo 

Descola a perspectiva empirista/materialista é inaceitável, pois nada permite atribuir uma 

preeminência causal ou analítica sobre o mental.  

 

3.2 O QUE É ECOLOGIA? 

 

Adotando o conceito de ecologia para se referir ao estudo dos seres viventes e seu 

meio, Descola pretende se afastar da perspectiva adotada pelas ciências naturais, bem como se 

distanciar e se opor às posições teóricas adotadas pelos defensores do determinismo 

geográfico e da antropologia ecológica. Nesse sentido, o termo ecologia é reivindicado numa 

acepção mais geral e ampla para se referir ao estudo de um grupo de seres viventes e seu 

meio. 

Descola acredita que para se desenvolver um estudo antropológico das relações entre 

uma sociedade e seu meio ambiente são necessárias duas precauções metodológicas:  

                                                 
22. For one thing, the classification of plants and animals is only a limited aspect of the social objectivation of 

nature, this process by which each culture endows with a particular salience certain features of its environment 

and certain forms of practical engagement with it. To understand such a process, one must also take into account 

such dimensions as local theories of the working of the cosmos, sociologies and ontologies of non-human 

beings, spatial representations of social and non-social domains, ritual prescriptions and proscriptions governing 

the treatment of, and the relation with, different categories of beings, etc. (DESCOLA, 1996, p.85). 



67 

 

 

 

En primer lugar, la multiplicidad de las cadenas de determinación ecológica y su 

extremo enmarañamiento del sistema de constreñimientos de un ecosistema sobre 

las modalidades de la adaptación humana sólo puede hacerse en forma condicional. 

Pero hay que subrayar también que las relaciones de una sociedad con su medio 

ambiente no son unívocas y que ellas no pueden ser concebidas exclusivamente en 

términos de respuestas adaptativas; la aportación del etnólogo a un enfoque 

ecológico en el sentido amplio consiste más bien en mostrar la parte de creatividad 

que cada cultura pone en su manera de socializar la naturaleza(DESCOLA, 1988,  P. 

21-22). 

Essa passagem retrata bem o cerne da análise de Descola, apostando no exame da 

criatividade que os seres humanos exercem no processo de socialização da natureza. Ou seja, 

na visão do autor a relação de grupos sociais com o mundo natural não se restringe a respostas 

adaptativas às condições do ambiente. Pelo contrário, o etnólogo sustenta que existe uma 

atividade intelectual que orienta e sustenta essas práticas. 

Outro aspecto fundamental para um estudo antropológico da relação organismos e o 

meio é sobre a relação entre a paisagem e o cosmo. Descola exemplifica que os Achuar 

possuem um sistema classificatório de tipos de solos baseados na conexão de aspectos 

diferenciadores, tais como as cores, profundidade, textura e condições de drenagem: 

Esta tipología está articulada por un sistema de categorías explicitas e implícitas que 

encontraremos en muchos otros conjuntos taxonómicos achuar. Una primera 

división interna opera una distribución de los elementos del suelo en tres categorías 

explicitas: las piedras (kaya), la arena (nayakim) y la tierra (nunca), siendo ésta 

subdividida en ocho tipos explicitos, definidos cada uno por la añadidura de un 

determinante de color, de textura o de situación. Las arcillas, los colorantes 

minerales y los amuletos mágicos, cada uno especificado por un nombre propio, 

parecen escapar a esta clasificación ternaria para formar una colección distinta. 

(DESCOLA, 1988, p.69). 

O trabalho de Descola entre os Achuar iluminou suas reflexões acerca da relação 

natureza e cultura. Em trabalhos subsequentes, Descola retoma a noção de animismo 

(conceito este clássico na literatura antropológica desde Edward B. Tylor e traz um novo 

significado para o referido termo. Sendo assim,“os sistemas anímicos se servem das 

categorias elementares que estruturam a vida social para organizar e conceber a relação dos 

seres humanos com os não-humanos, isto é, há uma continuidade social entre cultura e 

natureza (SANTOS, 2006, p. 34). 

O sociólogo Bruno Latour problematiza as noções de natureza e cultura a partir da 

relativização do que é considerado moderno. Para exemplificar, o estudioso se utiliza de 

fenômenos de tempos atuais que afetam o globo, como abertura do buraco de ozônio, que não 

é apenas um fenômeno natural, como envolve políticas de Estado, estratégias de empresas 
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multinacionais, comunidade científica e opinião pública. Ou seja, para Latour nós somos 

híbridos de natureza e cultura.  

A tradição científica, como afirmado anteriormente, tem como procedimento padrão a 

compartimentação dos saberes, como ocorre na divisão clássica entre as ciências naturais e as 

“humanidades”. Como classificar a situação dos híbridos, que estão inseridos de um polo ao 

outro da dicotomia? Para Latour, tal dilema estaria talvez sem solução caso a antropologia já 

não houvesse tratado sem crises o que denominou de “tecido inteiriço das naturezas-culturas” 

(LATOUR, 1995). O antropólogo, no entender de Bruno Latour, é capaz de juntar em um 

mesmo trabalho “os mitos, etnociências, genealogias, formas políticas, técnicas, religiões, 

epopeias e ritos dos povos que estuda” (LATOUR, 1995, p. 12).  

Enquanto a natureza permaneceu longínqua e dominada, ainda se parecia vagamente 

com o pólo constitucional da tradição. Parecia reservada, transcendental, 

inesgotável, longínqua. Mas como classificar o buraco de ozônio, o aquecimento 

global do planeta? Onde colocar estes híbridos? Eles são humanos? Sim, humanos 

pois são nossa obra. São Naturais? Sim, naturais porque não foram feitos por nós. 

São locais ou globais? (LATOUR, 1994 p. 55). 

A proposta de Latour é de uma antropologia simétrica na qual o antropólogo possa se 

situar em um ponto no qual ele possa acompanhar, ao mesmo tempo, as atribuições de 

propriedades não humanas e humanas (LATOUR, 1995, p. 96).  A ideia é da construção de 

uma antropologia que aborde etnograficamente tanto o pensamento moderno como o não-

moderno, com o propósito de revelar as peculiaridades e as continuidades existentes entre os 

dois.  23 

Em seu artigo Perspectivismo e Multinaturalismona América Indígena, Viveiros de 

Castro apresenta sua noção de perspectivismo ameríndio, o qual entende que os indígenas do 

continente americano concebem o mundo, como sendo povoado por uma diversidade de 

sujeitos humanos e não-humanos, que apreendem e percebem esse mundo a partir de pontos 

de vista distintos (2002, p. 345). 

Viveiros de Castro discorre que a principal razão para essas reflexões são encontradas 

nas mais diversas referências de etnógrafos que atuaram na região da Floresta Amazônica. 

Nestes trabalhos o autor encontra a concepção dos povos indígenas que vivem nesse território 

em relação aos deuses, espíritos, mortos, seres de outras dimensões, plantas, acidentes 

                                                 
23http://antroposimetrica.blogspot.com.br/p/antropologia-simetrica.html 
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geográficos, etc. E segundo o mesmo autor, é profunda a diferença na maneira que esses 

mesmos seres veem os seres humanos 

Eles se apreendem como, ou se tornam, antropomorfos quando estão em suas 

próprias casas ou aldeias, e experimentam seus próprios hábitos e características sob 

a espécie da cultura: vêem seu alimento como alimento humano (os jaguares vêem o 

sangue como cauim, os mortos vêem os grilos como peixes, os urubus vêem os 

vermes da carne podre como peixe assado etc.), seus atributos corporais (pelagem, 

plumas, garras, bicos etc) como adornos ou instrumentos culturais, seu sistema 

social como organizado identicamente às instituições humanas (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2002, p. 350). 

Resumidamente, os animais são gente tal como humanos, possuem alma e, como tal, 

tem uma percepção do mundo como os humanos. Segundo Viveiros de Castro essa concepção 

está frequentemente associada à ideia de um envoltório, ou seja, uma “roupa” a esconder a 

forma interna humana. Esta forma somente é visível aos olhos dos membros da mesma 

espécie, ou dos xamãs. 

Quanto à clássica distinção no pensamento ocidental entre Natureza e Cultura24, 

Viveiros de Castro conclui que essas duas dimensões não podem ser utilizadas para a 

descrição de dimensões cosmológicas não ocidentais sem ter uma criteriosa crítica etnológica 

que a paute(VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 347) . 

O autor sustenta que essa crítica se justifica pela necessidade de readequar os 

predicados estabelecidos nos debates que envolvem as noções de “Natureza” e “Cultura”: 

universal e particular, objetivo e subjetivo, físico e moral, fato e valor, dado e construído, 

necessidade e espontaneidade, imanência e transcendência, corpo e espírito, animalidade e 

humanidade e etc.(VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 226). 

A noção de multinaturalismo que, através da concepção indígena do universo, 

estabelece que exista uma unidade do espírito e uma diversidade de corpos. Nesse sentido, 

cultura e sujeito seriam categorias do universal, enquanto que o objeto e a forma figuram 

enquanto noções do particular.  

A condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas a 

humanidade. A grande divisão mítica mostra menos a cultura se distinguindo da 

natureza que a natureza se afastando da cultura: os mitos contam como os animais 

perderam os atributos herdados ou mantidos pelos humanos. Os humanos são 

aqueles que continuaram iguais a si mesmos: os animais são ex-humanos, e não os 

humanos ex-animais. (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 230). 

                                                 
24 Uma perspectiva esclarecedora do autor sobre temática Natureza/Cultura pode ser encontrada na entrevista 

disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=hBEfDDEybdg> 
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Dessa forma, Viveiros de Castro problematiza categorias ocidentais assentadas em 

alicerces animais, que são envoltos e omitidos de cultura, ou seja, hoje somos humanos, mas 

fomos animais e “no fundo” ainda permanecemos enquanto animais. As cosmologias 

indígenas concebem de maneira contrária: os animais, as plantas e outros seres das dimensões 

cosmológicas continuam sendo humanos, mesmo não explicitamente. 

No Brasil, podemos elencar obras de pesquisadores que dão continuidade a esse 

debate, trazendo novos elementos empíricos. Os autores Marta Amoroso e Gilton Mendes dos 

Santos organizaram a coletânea de artigos Paisagens Ameríndias: Lugares, circuitos e modos 

de vida na Amazônia (2013). Esta obra cumpriu o objetivo de produzir reflexões 

antropológicas sobre as relações/interações entre humanos e não-humanos, tendo como 

referência as considerações sobre o uso universal do clássico dualismo Natureza/Cultura a 

partir das interpretações dos antropólogos Eduardo Viveiros de Castro e Philippe 

Descola.Nessa mesma obra, os autores destacaram os conceitos nativos, os sistemas de 

classificação e as concepções de meio ambiente, fauna, flora, entre outros seres cosmológicos 

dos povos amazônicos.  

Podemos destacar o trabalho de Lima Barreto e Santos (2013) que recorre a teoria 

antropológica para discorrer e analisar os sistemas de classificação, conceitos e categorias de 

humanidade  e animalidade entre os índios Tukano, sistemas estes em que o peixe está situado 

em lugar especial. Mesmo alguns termos da língua Tukano corresponderem a uma espécie de 

peixe, a maioria dos nomes de peixes fazem referência a coletivos, grupos ou famílias. “Cada 

espécie ou grupo de espécies é explicado por um contexto socioecológico mais abrangente de 

longase detalhadas histórias.” 

Em sua tese de doutoramento, Santos (2006) ampliou a proposta de sua pesquisa entre 

os Enawene-Nawe, buscando realizar uma incursão na cosmologia, mitologia e ecologia do 

grupo. Tais esferas do pensamento e mundo dos Enawene-Nawebalisaram sua pesquisa para a 

reflexão acerca do binômio Natureza/Cultura. Segundo o autor, os membros dessa etnia creem 

que o “sol e a lua são seres humanos transformados, que a mandioca é resultado do 

sepultamento de uma adolescente e que os peixes gozavam, no passado mitológico, de 

qualidades humanas.” (SANTOS, 2006, 01). 

Leinig (2012) explorou o binômio bravo/manso entre homens, animais e plantas em 

um assentamento vinculado ao Movimento de Trabalhadores Sem-Terra (MST) no estado do 

Paraná. Para Leinig, o par bravo/manso está conectado com todos os domínios da vida 

cotidiana do referido grupo, e isso se exemplifica nas relações com o meio-ambiente, nas 
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quais surgem as oposições como terra do mato/terra da roça, animais de criação e animais 

selvagens. O que configura, como sugere o autor, que em geral, o bravo está para a natureza 

assim como manso está para a cultura (LEINIG, 2012, p.55). 

Em “EcosofiaMakuna (ARKHEM, 1993), o antropólogo KajArkhem discute aspectos 

da cosmologia dos índios Makuna da Amazônia Colombiana que diretamente influenciam no 

uso que fazem do meio ambiente. Segundo o autor, as ideias elaboradas pelos Makuna 

provêm de um tipo de ecosofia, que o autor compreende ser “una actitud moralmente cargada 

hacia de la naturaleza, que informa y guía sus practicas de manejos de recursos” (ARKHEM, 

1993, p. 109). Nesse sentido, além da maneira como os Makuna classificam e concebem os 

animais e plantas, o antropólogo KajArkhem apresenta os papéis desempenhados por cada ser 

de acordo com cosmologia desse povo. 

Therezinha de J.P. Fraxe (2004) realiza um estudo entre os caboclos-ribeirinhos da 

Comunidade São Francisco, no município de Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas. A 

autora aponta que os caboclos-ribeirinhos estão envolvidos em uma cultura de profundas 

relações com a natureza, relação esta que permanece mesmo com a presença de cânones do 

universo urbano. Fator este último que não representa empecilho ou ameaça para que os 

ribeirinhos recorram a mitos, lendas, plantas medicinais e rezadeiras para desvelar os segredos 

de seu mundo. 

 

3.3 PERSPECTIVAS PANTANEIRAS: OLHAR DE ALGUNS ANTROPÓLOGOS SOBRE 

O PANTANEIRO 

 

O Pantaneiro é um observador por excelência do mundo natural, com já foi antecipado 

por Banducci (2007) quando tratou da relação dos peões de fazendas na região da 

Nhecolândia com o meio ambiente pantaneiro. O conhecimento dos animais, das plantas e dos 

fenômenos meteorológicos é amplo e deriva de uma relação cotidiana com a natureza que é 

construída desde a mais tenra idade.  

Essa curiosidade das crianças pelo mundo animal/vegetal pantaneiro abre espaço para 

um certo processo educativo no qual o conhecimento é repassado e atualizado em conversas 

informais entre os mais novos e os mais velhos. Uma vez que os pantaneiros estão imersos no 

ecossistema pantaneiro, esses encontros se revelam como espaços “demoradas descrições – 

muitas vezes histórias, causos e anedotas – que buscam  torná-los familiares ao ouvinte menos 

habituado com a fauna da região” (BANDUCCI, 2007, p.92). 
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Através dessas conversas, o mundo animal vai-se aos poucos ordenando, 

hierarquizando e, até mesmo, encantando na mente imaginosa das crianças. Esse 

fenômeno pode ser observado até mesmo numa conversa abreviada de um garotinho 

de oito anos com seu pai: “Cobra come macaco, pai?”, pergunta interessado o 

menino. “Quero vêcomê!”, responde o peão serenamente. “Mas cobra pega ele, 

né?”, insiste curioso. “Quero vêpegá!” E assim prosseguem, intermináveis, as 

indagações da criança relacionando as diferentes espécies, suas habilidades e o risco 

que oferecem , enquanto sua imaginação vagueia por entra a concisão das respostas, 

dimensionando os mistérios e aventuras que a natureza (BANDUCCI, 2007, p. 92-

93). 

Tal espaço se assemelha ao que o antropólogo Tim Ingold (2010) afirmou ser “A 

educação da atenção”. Para Ingold, o processo educacional de uma geração transmitir 

conhecimentos a outra não significa apenas uma transmissão de representações mentais: 

O processo de aprendizado por redescobrimento dirigido é transmitido mais 

corretamente pela noção de mostrar. Mostrar alguma coisa a alguém é fazer esta 

coisa se tornar presente para esta pessoa, de modo que ela possa apreendê-la 

diretamente, seja olhando, ouvindo ou sentindo. Aqui, o papel do tutor é criar 

situações nas quais o iniciante é instruído a cuidar especialmente deste ou daquele 

aspecto do que pode ser visto, tocado ou ouvido, para poder assim ‘pegar o jeito’ da 

coisa. Aprender, neste sentido, é equivalente a uma ‘educação da atenção’( 

INGOLD, 2010, p.21). 

Dessa forma, o pantaneiro mais experiente é o “tutor pantaneiro” além de criar 

situações que favoreçam o conhecimento pragmático com os animais e plantas, também 

elenca situações passadas e lendas que incrementam ainda mais o universo simbólico que os 

envolvem, e desperta a curiosidade para a percepção do ambiente pantaneiro.Assim sendo, a 

própria paisagem pantaneira é o laboratório de aprendizagem e do compartilhar do saber 

ecológico dos moradores da planície alagada. 

O antropólogo Álvaro Banducci também realizou um trabalho entre os catadores iscas 

do Pantanal Sul-mato-grossense e o turismo na região (BANDUCCI, 2006). Neste trabalho o 

autor desenvolve um estudo sobre as práticas de coleta de iscas  

Em uma pesquisa realizada entre os ribeirinhos do rio Mimoso, as pesquisadoras 

Carolina Joana da Silva e Joana A. Fernandes Silva desenvolvem um estudo associando 

métodos da antropologia e da biologia no sentido de compreender a relação que as 

comunidades ribeirinhas do Pantanal Norte estabelecem com o meio ambiente. Assim, o 

estudo busca observar as estratégias de sobrevivência desenvolvidas pelos ribeirinhos do 

mimoso que convivem com as constantes mudanças que o meio ambiente pantaneiro oferece, 

especialmente o ciclo das águas que influencia diretamente nas práticas cotidianas dos 

ribeirinhos. 
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O antropólogo Felipe Sussekind desenvolve uma pesquisa em projetos de conservação 

de onças no município de Miranda-MS, no Pantanal Sul. Nesse sentido, o trabalho foi uma 

etnografia de fazendas da região que além de desenvolverem projetos de conservação e 

monitoramento de onças-pintas e onças pardas no Pantanal, também agrega a criação de gado 

e o turismo científico, especialmente para pesquisadores, cinegrafistas e fotógrafos que 

desejam acompanhar o cotidiano das onças (SUSSEKIND, 2010, p. 8). 

A pesquisa realizada por Sussekind envolveu atores humanos e não humanos, 

elencando desde o estudo do gado, quanto de coleiras de rádio, cães de caça, caçadores, 

pesquisadores e, claro, os proprietários rurais. Um dado interessante que a pesquisa de 

Sussekind aborda é a maneira que os vaqueiros das fazendas da região classificam o gado e 

suas práticas de manejo do rebanho, identificando o gado pela cor e pelos sinais marcados no 

rebanho. Para a conservação e o manejo das onças as fazendas dispõem de um sistema de 

rádio-telemetria, assim Sussekind investigou o histórico do uso das coleiras de rádio na região 

e o modo como elas produzem novos tipos de conhecimentos sobre os felinos. 

A partir destas contribuições, o que se pode dizer quanto ao Pantanal, e mais 

especificamente aos ribeirinhos (indígenas e não indígenas) da Barra do São Lourenço?Nas 

páginas seguintes, teremos a oportunidade de perceber elementos da cosmovisão dos 

moradores desta comunidade ribeirinha em sua relação com o rio e a pesca. 

 

3.4 VIVENDO DOS RIOS: TRABALHO, INSTRUMENTOS E SENTIDOS DO RIO 

PARAGUAI 

 

Este trabalho teve a etnografia como base metodológica para a coleta e observação de 

campo. Trabalhos dessa natureza envolvem uma série de condições empíricas que 

determinam as possibilidades reais de contato com o universo dos povos pesquisados e as 

atividades com as quais estão envolvidos. No tocante aos ribeirinhos e à atividade de pesca, 

tive limitações consideráveis no que diz respeito ao acompanhamento das pescarias 

propriamente ditas, pois foram raras as vezes que os ribeirinhos me concederam autorização 

para acompanhá-los em suas atividades pesqueiras durante os períodos que lá estive (épocas 

de cheia intensa ou em períodos próximos ao início da piracema). Por diversas vezes os 

trabalhadores da Comunidade Barra do São Lourenço me afirmaram da necessidade de contar 

com familiares ou amigos que conhecessem bem a pesca e a coleta de iscas, pois em ambos os 

períodos, a escassez é evidente. Nesse caso, minha presença, além inoportuna, por ser 

improdutiva, poderia resultar em consequências graves para pescadores que dispunham de 
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pouco tempo e chances reduzidas de conseguir pescado suficiente para o provimento da 

família em períodos de escassez que se avizinhavam.  

O presente tópico, que visa apresentar aspectos que envolvem a relação do ribeirinho 

da comunidade Barra do São Lourenço com os rios pantaneiros, especialmente do rio 

Paraguai, o rio de maior importância para os moradores desta comunidade, terá seu alcance 

condicionado às limitações do campo. O item buscará explicitar a importância do rio em 

termos políticos e econômicos e, em seguida, tratará das estratégias de pesca e de coleta de 

iscas definidas/concebidas pelos ribeirinhos. Por fim, serão apresentados alguns tipos de 

embarcações e seu uso pelos ribeirinhos.  

A bacia hidrográfica do Rio Paraguai possui mais de 1.000.000 Km2 de área, tendo 

seu território distribuído em países como o Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. Ela se 

divide em Bacia do Alto Paraguai (BAP), como é conhecida a região a montante ou a parte 

superior do rio, e a Bacia do Baixo Paraguai, que tem início no curso médio do rio, na 

confluência com o rio Apa, até as proximidades da cidade de Corrientes, na Argentina, 

quando deságua no rio Paraná. (SIQUEIRA, 2015, P. 22). 

O rio Paraguai é o mais importante do Pantanal. Nasce na Chapada dos Parecis, no 

estado do Mato Grosso, e atravessa o estado de Mato Grosso do Sul, banhando a região do 

Pantanal. Seus primeiros 50 quilômetros são regionalmente conhecidos como 

“Paraguaisinho”, recebendo depois o nome de rio Paraguai, nos seus 2.621 quilômetros de 

extensão até desembocar no Rio Paraná.25 

 

                                                 
25 Fonte <http://www.riosvivos.org.br/Canal/Rio+Paraguai/540> acessado em 29/04/2015. 

http://www.riosvivos.org.br/Canal/Rio+Paraguai/540
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Figura 38: Bacia do Alto Paraguai. Fonte: www.riosvivos.org.br 

 

O regime ecológico do Pantanal é regido pelo ciclo das águas, que possui dois 

momentos principais: o tempo de seca e o tempo de cheias (ou enchentes, como preferem 

alguns pantaneiros). O período da seca coincide com a época de poucas ou ausência total de 

chuvas. Já o período de cheia é decorrente das precipitações ocorridas geralmente entre os 

meses de dezembro e fevereiro, e promove a inundação das partes mais baixas da planície.  

Na estação mais seca ocorrem as queimadas. Geralmente, quando ocorrem na região 

da Serra do Amolar, a fumaça provocada pelos incêndios acomete os ribeirinhos, que são 

afetados por problemas respiratórios decorrentes do ar carregado de resíduos das queimadas. 

Na estação seca observei que as interações sociais são mais intensas e permitem um maior 

deslocamento no território, além de favorecer o manejo do gado e o cultivo de hortaliças. Em 

outras regiões do Pantanal, muitos produtores rurais se beneficiam da estação mais seca para o 

manejo do gado utilizando-se de diversas áreas que são inundadas sazonalmente. 
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Figura 39: Rio Paraguai. Fonte: Google Images 

 

Fonte 40: Rio Paraguai e ao fundo a Serra do Amolar. Fonte: Google 

Images 

 

Por outro lado, o período das enchentes para os ribeirinhos da Barra do São Lourenço 

é o mais problemático, exigindo estratégias de sobrevivência e um elevado esforço para 

encontrar locais mais altos para abrigar-se e fugir da força das águas e onde possam encontrar 

recursos naturais para a construção de novas casas. 

Com a ocorrência de eventos extremos nos últimos anos, como as cheias de 2011 e 

2014, os ribeirinhos da Barra do São Lourenço sofreram prejuízos frequentes e de grande 

proporção, implicando na perda de casas, eletrodomésticos e móveis. Também sofreram com 

ataques de animais e o avanço de ondas, provocadas por chatas e barcos de turismo em alta 

velocidade, que invadiam suas casas. Estando numa área cercada por parques e reservas 
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naturais, os ribeirinhos têm encontrado dificuldade para encontrar áreas altas para abrigar-se 

nesses períodos de adversidades, sendo impedidos de instalar-se em aterros que se constituíam 

em abrigos tradicionais. Algumas famílias, nas cheias mencionadas, se deslocaram para o 

chamado “Aterro do Socorro”, território este tradicionalmente Guató.  

 

 

Figura 41. Dona Joana Velha, no Aterro do Socorro. Autora: Maria Aparecida Aires 

de Souza (2014) 

 

No ano de 2014, percebo que a cheia que acometeu essas famílias foi um duro golpe 

em seu cotidiano. A impressão que os ribeirinhos me passaram foi a de que as famílias 

estavam cansadas e desmotivadas a permanecerem nas margens do rio Paraguai, dada a dura 

realidade da cheia, com água invadindo suas casas e corroendo seus bens. Além do mais, 

tiveram que lidar com as ondas formadas pelo movimento de embarcações que não tomavam 

caso da situação dos ribeirinhos. Essas ondas causavam ainda mais desconfortos e prejuízos 

aos moradores da barra.  

Este quadro é bem diferente do que me deparei no ano de 2012, quando realizei minha 

primeira visita à Barra do São Lourenço, no qual a comunidade usufruía das conquistas 

recentes da Associação de moradores junto ao poder público. Comparado ao ano de 2014, as 

famílias me passaram a impressão, na primeira visita, de estarem um pouco mais animadas, 

com mais energia para encarar o duro cotidiano de trabalho em terras e águas pantaneiras.  

A natureza mostrou a sua força e sua intensidade e, no entanto, não contaram com o 

apoio, nem o mínimo de solidariedade, por parte do Estado, dos proprietários e gestores das 

reservas, que não permitem que os ribeirinhos tenham sua mobilidade tradicional respeitada 

nem no período de cheias.  
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Mesmo assim, percebi que o grupo se rearticulou em torno de uma causa comum: a 

sobrevivência. Apesar de passarem um período duro de confinamento, promovido pelo Estado 

e pelos gestores das RPPNs, os ribeirinhos demonstraram determinação diária na busca por 

abrigo e alimento para sua manutenção e da família.  

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos duros impactos sofridos com as cheias, 

durante a pesquisa foi notada a importância do regime de cheias no Pantanal. Assim como os 

ribeirinhos do rio Mimoso e dos pescadores do rio Cuiabá, pesquisados por Silva & Silva 

(1995), os ribeirinhos atestam a importância do ritmo das águas dos rios pantaneiros para a 

renovação da vida e para a preservação de seus ecossistemas, principalmente no tocante à 

renovação dos estoques pesqueiros. 

Outro fenômeno diretamente ligado ao fluxo das águas dos rios pantaneiros é a 

chamada “decoada”. Esse fenômeno se desenvolve quando as águas dos rios recuam, a 

vegetação aquática morre e a terrestre se recompõe de forma rápida. Durante o período de 

enchentes a água passa a cobrir a planície pantaneira deixando esta vegetação submersa. Toda 

essa matéria orgânica em contato com a água começa a se decompor e, conforme a inundação 

aumenta, os produtos da decomposição são levados do campo para os lagos, baías, córregos e 

rios.26 

Por conta desse processo de decomposição realizada pelas bactérias, boa parte do 

oxigênio dissolvido na água é consumido por elas, liberando o dióxido de carbono. Em razão 

disso, o fenômeno dificulta a respiração dos peixes, que acabam morrendo ou sendo abatidos 

por predadores. Como os moradores das margens do rio Paraguai também dependem dessa 

água para seu consumo, para cozinhar e para sua higiene pessoal, a sobrevivência se torna 

ainda mais precária por conta desses fenômenos naturais, como é o caso da decoada, que 

causa contaminação na água. 

 

3.5 VIDA NOS RIOS: PESCA E COLETA DE ISCAS NA COMUNIDADE DE BARRA 

DO SÃO LOURENÇO 

 

Atualmente na Barra do São Lourenço vivem 111 pessoas, divididas em 19 famílias 

nucleares. As principais atividades econômicas e de subsistência são a pesca e a coleta de 

iscas vivas, tarefas realizadas por mulheres e homens de diversas idades. O comércio de iscas 

                                                 
26http://www.riosvivos.org.br/Noticia/O+fenomeno+da+decoada/17017 
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tem no empreendimento turístico o seu principal consumidor, sendo os pequenos peixes e 

crustáceos utilizados pelos turistas na pesca de espécies nobres nos rios pantaneiros.  

Conforme os depoimentos de moradores da comunidade Barra do São Lourenço, a 

coleta de iscas começou a ter grande importância na região no início dos anos 1990, com a 

chegada de turismo da pesca. Uma parcela considerável dos ribeirinhos passou a sobreviver 

da pesca (que já era uma atividade de subsistência tradicional) e da comercialização das iscas 

coletadas nos rios pantaneiros, absorvendo a mão-de-obra que atendia às fazendas, em 

período anterior ao da criação das reservas na região. 

Entretanto, nos anos 1980, já havia uma atividade turística emergindo, apesar dos 

ribeirinhos da Barra do São Lourenço desconhecerem o potencial da atividade à época, como 

pode se notar na fala do pescador e morador da Barra do São Lourenço Negré, discorrendo 

sobre o início do empreendimento turístico na região do Alto Pantanal: 

Eu lembro até hoje, nos anos 80 quando nasceu meu sobrinho, o filho de Chico 

Barro, Denilson. A gente morava no Rio Velho por causa da enchente, e começou o 

turismo. Nós nem sabia de turismo, turismo antigamente sabe o que ele vinha fazer? 

Eles vinham em barco de pescador, pra passear, pra aproveitar, sabe? Tirava as foto, 

pescava e voltava. Aí eles começaram a fazer barquinho pra eles vir. Um dos 

primeiros barco a vir aqui era um tal de Cabote, um barquinho feio que era. O 

pessoal vinha amontoado um em cima do outro, chegava aqui eles armava barraca 

no barranco, entendeu, aí começou. Aí a gente sobrevive aqui há muito tempo. 

O avanço do turismo pesqueiro provocou um processo de transformações 

socioeconômicas entre os ribeirinhos da Barra do São Lourenço. Diante da escassez de ofertas 

de trabalho no alto Paraguai à época, a atividade de coleta de iscas possibilitou, mesmo que 

parcialmente, a sobrevivência e a permanência do grupo na região, uma vez que passou a 

existir uma demanda por iscas vivas que favoreceu os ribeirinhos pudessem comercializá-las 

ao empreendimento turístico.   

Outro aspecto que corroborou para o desenvolvimento da coleta de iscas entre os 

ribeirinhos da Barra é o seu considerável conhecimento sobre o meio ambiente pantaneiro, 

adquirido em sua experiência cotidiana com os recursos naturais. Eles são precisos em 

encontrar os melhores habitats para pesca de determinados tipos de peixes, assim como 

compreendem a dinâmica dos rios pantaneiros para identificar as épocas ideais para a captura 

de iscas.  

 Considerando uma visão mais ampla desse processo, é importante notar como se 

estruturava o setor turístico pantaneiro, especialmente o da pesca, em um âmbito mais geral. 

De acordo com os apontamentos do geógrafo Edvaldo Moretti (2001), durante os anos 1970 e 
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1980, houve fatores que colaboraram para transformação do Pantanal como ponto atrativo e a 

intensificação do desenvolvimento do turismo pesqueiro.  

Pode-se somar a esses fatores a crise na pecuária na região pantaneira, que possibilitou 

a busca por novas atividades econômicas pelos setores público e privado; a destruição das 

condições naturais dos rios do Sudeste brasileiro, provocada pelo processo de 

industrialização/urbanização, despertando o interesse de pescadores amadores por locais com 

condições naturais favoráveis para a pesca de peixes nobres; a melhoria dos transportes, com 

a construção do Aeroporto Internacional de Corumbá e a construção e pavimentação da 

rodovia BR-262, ligando Corumbá a Campo Grande; o destaque concedido pela mídia através 

de telenovelas, programas sobre turismo e pesca e proteção da natureza pantaneira; e o 

incremento na infraestrutura pantaneira(MORETTI, 2001, p. 52). 

Na comunidade Barra do São Lourenço, nos dias atuais, em decorrência do avanço do 

turismo pesqueiro sobre áreas mais preservadas do Pantanal, uma parcela considerável das 

famílias de coletores de iscas fecha contratos com os barcos-hotéis para entrega semanal das 

iscas solicitadas. Uma vez o contrato fechado, cada família assume a incumbência de 

mobilizar recursos e pessoas para coletar as iscas vivas estabelecidas em contrato. As iscas 

mais capturadas e comercializadas pelos catadores de iscas da comunidade são peixes das 

espécies Tuvira (Gymnotus carapo), mussum (Synbranchus marmoratus) e o crustáceo 

caranguejo (Dilocarcius pagei). 

Segundo aponta o estudo de Zanata (2010), até o ano de 2010 o preço médio da isca 

era de R$ 0,30 a unidade, e o preço de revenda para o turista chega a R$ 1, 20. A quantidade 

de iscas coletadas por uma família, para se exemplificar, pode chegar à casa de 5000 

unidades. Entretanto nem sempre a grande quantidade de iscas capturadas garante o sustento 

familiar, pois isso dependerá da capacidade da capacidade de armazenamento e de 

comercialização do pescado por parte dos ribeirinhos 

O maior equilíbrio entre os preços das iscas já era uma reivindicação antiga dos 

ribeirinhos, especialmente das comunidades Barra do São Loureço, Paraguai-Mirim e Porto 

da Manga.  No ano de 2012 foi firmado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) pelo 

Ministério Público Federal com as seis maiores empresas de turismo27 que atuam em 

                                                 
27As empresas de turismo corumbaenses que assinaram o Termo de Ajuste de conduta foram HBS Agência de 

Viagens e Turismo, O Pantaneiro Turismo, Arara Pantaneira, Marques Esquivel, Turismo EPP e Matusalém 

Santana. 
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Corumbá/MS, que previa medidas para a regularização do comércio de iscas vivas, o combate 

ao turismo sexual e a exploração de crianças e adolescentes.28 

No Termo de Ajuste de Conduta foi acordado que as empresas se comprometeriam em 

aumentar gradualmente o valor pago pelas iscas, sendo R$ 0,60 para o ano de 2012, R$ 0,80 

em 2014, até chegar ao valor de R$ 1,00 em 2015.Em contrapartida, a partir do ano de 2014, 

as empresas poderiam exigir nota fiscal de produtor pelas famílias e associações que se 

dedicam à coleta de iscas vivas em Corumbá.  

Além das reivindicações das comunidades para o aumento do preço das iscas, o TAC, 

celebrado entre as empresas de turismo e o MPF, foi resultado de uma campanha chamada 

“Turismo no Pantanal – Conservação e Responsabilidade Social, realizada pelo Ministério 

Público Federal e a organização não-governamental Ecoa. A campanha enfatizou o aumento 

do preço das iscas vivas como sendo o primeiro passo para garantia da dignidade e promoção 

da cidadania das populações tradicionais pantaneiras. 

A campanha, que tinha como objetivo sensibilizar as empresas de turismo a pagarem 

um preço justo pelas iscas aos ribeirinhos, não logrou êxito, pois, na prática, resultou na 

compra de iscas a preços menores em outros municípios. Fator este que obrigou os catadores 

de iscas das comunidades ribeirinhas do Pantanal a reduzirem seus preços para voltarem a 

atender aos barcos-hotéis vindos de Corumbá. 

Ou seja, infelizmente, a precariedade das condições de trabalho dos isqueiros favorece 

o domínio das empresas de turismo na precificação das iscas, o que gera prejuízos aos 

ribeirinhos. Nesse sentido, observo que o turismo de pesca no Pantanal, mesmo sendo 

considerada uma Reserva da Biosfera, não é socialmente justo, no sentido de realizar uma 

melhor distribuição dos lucros entre as empresas e os ribeirinhos, principalmente  a estes 

últimos que vivem de uma prática que sustenta o turismo da pesca na região. Além do mais, o 

achatamento dos preços, promove um aumento do número iscas a serem coletadas, o que faz 

da cadeia o turismo de pesca no Pantanal uma atividade muito distante de ser considerada 

sustentável.  

 

                                                 
28 Visualizado em 05/02/2015 <http://www.midiamax.com.br/noticias/805438-empresas-e-mpf-ms-assinam-tac-

para-promover-turismo-responsavel-no-pantanal.html> 
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              Figura 42: Barco-Hotel Almirante no Porto do Sr. Marinho. Autor: Alisson de Souza 

Pereira (2014) 

 

Os “isqueiros” ou os catadores de iscas da comunidade Barra do São Lourenço são 

pessoas pobres, com poucas alternativas de trabalho em uma região distante das áreas urbanas 

do Pantanal e que têm na coleta de iscas sua principal atividade laboral. Conforme Banducci 

(2006), a coleta de iscas nos rios pantaneiros é uma grande aventura cotidiana, especialmente 

pelos riscos aos quais estão submetidos os “isqueiros”. No caso dos isqueiros da comunidade 

Barra do São Lourenço, os principais riscos associados à prática são: ataques de animais 

selvagens (cobras, jacarés e onças), a vigilância em áreas protegidas e as batidas da Polícia 

Militar Ambiental, que frequentemente apreende o material de pesca dos ribeirinhos, 

principalmente quando estão a pescar em períodos de piracema ou em áreas nas quais é 

proibida a pesca29. Além do mais, os ribeirinhos que sobrevivem da coleta de iscas se 

submetem a duras jornadas de trabalho. Conforme observei em campo, não raro os 

“isqueiros” se lançam à coleta de pequenos peixes e crustáceos nas madrugadas, inclusive, em 

alguns dias, iniciando as atividades às 3:00 h da madrugada.  

No caso da família de seu Sidney e Dona Zefa, família que me abrigou em todas as 

oportunidades de pesquisa na Barra do São Lourenço, os preparativos para a coleta de iscas, 

por vezes, começavam muito cedo. Em novembro de 2014, dias antes do início do período de 

defeso nos rios Pantaneiros, Sidney e Zefa realizavam os preparativos para a coleta de iscas 

durante a madrugada. Dona Zefa preparava o café e alguma refeição para levar, enquanto seu 

Sidney verificava as condições do barco e se o mesmo tinha combustível necessário para mais 

                                                 
29No período de piracema, época de reprodução dos peixes, é proibida a pesca para fins comerciais. Entretanto, 

como afirma Siqueira (2008), alguns pescadores capturam pequenas quantidades de iscas para pescarem os 

peixes que irão consumir. Apesar de coletarem pequenos peixes, a maior quantidade de iscas coletadas é vegetal 

( SIQUEIRA, 2008, p.11). 
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uma empreitada, além de organizar os apetrechos necessários para o trabalho nas baías e 

corichos30 em busca do pescado.  

Finalizados os preparativos necessários, seu Sidney desamarrava a embarcação do 

poste fixado no barranco e assumia a condução da rabeta rumo a algum local de pesca. Nessa 

mesma madrugada, era possível ouvir os motores dos barcos de outras famílias de ribeirinhos 

que também estavam a se deslocar para os locais de pesca. A madrugada em dias de pesca 

proporciona uma movimentação de luzes geradas pelas lanternas dos ribeirinhos, que 

iluminam o trajeto de suas casas até a beira do rio.  

Ao longo do desenvolvimento da atividade de coleta de iscas no Pantanal, os 

ribeirinhos da Barra do São Lourenço elaboraram um inventário de estratégias, ou seja, um 

conjunto de procedimentos, ações, técnicas, instrumentos e manejos (SILVA & SILVA, 

1995) utilizados na atividade da pesca artesanal e na coleta de iscas vivas.  

A captura de iscas vivas na comunidade Barra do São Lourenço geralmente é realizada 

através do uso de três equipamentos básicos: uma tarrafa de malha pequena, o caniço e a tela. 

Conforme observado em campo, a tela é o instrumento mais utilizado pelos “isqueiros” da 

comunidade, que se destaca das outras pela leveza e eficiência na coleta dos pequenos peixes. 

A tela é uma armação de ferro na qual é fixada uma tela de nylon, material utilizado para 

vedar janelas para impedir a entrada de insetos (BANDUCCI, 2006, p.78). A utilização da 

tela de nylon demanda duas pessoas para a coleta de iscas, o que faz da coleta de iscas uma 

atividade coletiva que requer a parceria entre os “isqueiros”. 

 

Figura 43: Catadores de iscas no Rio Paraguai. Autor: Alisson de Souza Pereira (2012) 

 

                                                 
30Corixos são canais que ligam águas de baías, lagoas e rios em tipos de cheia.  
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Os ribeirinhos se deslocam até as baías e corixos e permanecem próximos às margens 

do rio, ficando imersos até ao nível da cintura. Assim, os isqueiros após submergirem a tela 

nas águas das baías, trazem as iscas e os camalotes, vegetação aquática onde as iscas têm 

alimento e abrigo. Em seguida, retiram toda a vegetação apanhada na tela e a dispersa no rio, 

permitindo que as iscas sejam pegas com as mãos e colocadas em galões ou latas dentro da 

embarcação.  

Quando os ribeirinhos retornam à comunidade, as iscas vivas são imediatamente 

armazenadas em caixas d’água de 500 litros, com água e camalotes que reproduzam o seu 

habitat natural e, dessa forma, não venham a perecer. Essas caixas d’água (ou viveiros 

improvisados) ficam dispostos no entorno das residências dos ribeirinhos, e costumam ter 

uma tela de nylon por cima para evitar que pássaros ou outros animais venham a se alimentar 

dos peixes ali depositados.  

. 

 

Figura 44: reservatório de armazenamento de iscas. Autor: Alisson de Souza Pereira 

(2014) 

 

Nos primórdios da atividade de coleta de iscas, em meados dos anos 1990, era comum 

a coleta ser realizada sem equipamentos mínimos para a proteção dos “isqueiros”.  Através de 

uma pesquisa realizada em uma parceria UFMS com a ONG Ecoa – Ecologia e Ação, 

financiada pelo GEF/PNUMA/OEA, coordenada pelo antropólogo Álvaro Banducci Junior. 

Como resultado para os catadores de iscas, o projeto obteve: O "reconhecimento como 

categoria", com direito a carteira de pescador/isqueiro e uma cadeira no Conselho Estadual de 

Pesca, bem como, legislação própria para suas atividades; a avaliação e reformulação dos 

equipamentos de captura (tela, tanques de armazenamento) para aumentar sua eficiência e 

reduzir os impactos ambientais; foram desenhados, após vários testes com equipamentos 

disponíveis no mercado, macacões de borracha específicos para os catadores, evitando 
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doenças e o desconforto da permanência demorada nas águas frias de baías e rios; foram 

desenvolvidos polos de comercialização de iscas etc. 

Dessa forma, o projeto identificou o macacão de borracha como um equipamento de 

proteção individual adequado para a lida diária da coleta de iscas31.  Em 2012 acompanhei a 

entrega dos macacões doados pelo Ministério Público do Trabalho e pela Ecoa – Ecologia e 

Ação aos ribeirinhos das comunidades Barra do São Lourenço, Amolar e Paraguai-Mirim. 

Atualmente, o uso do macacão é imprescindível para os ribeirinhos realizarem a coleta de 

iscas. No caso da Barra do São Lourenço, alguns ribeirinhos me relataram um caso no qual 

um “isqueiro” da região que passou ileso por um ataque de jacaré por conta do uso do 

macacão, que possui uma bota de borracha resistente, e não permitiu que o animal mordesse 

seus pés.  

 A coleta de iscas se divide basicamente em duas modalidades: a pesca das chamadas 

“iscas brancas” -que são os peixes de cor clara e/ou prateadas como o lambari (Astyanax 

bimaculatus), ximburé (Schizodom borelli), sauá (Tetragonopterus argenteus) e sauirú 

(Potamorhina sp). A pesca do lambari é feita utilizando-se da tarrafa e o caniço. Já a pesca da 

Tuvira é realizada no período noturno e para sua realização é necessário a seva e a sua captura 

é feita através da tela (SIQUEIRA, 2008). 

 Quanto à captura do caranguejo, a mesma pode ser realizada por meio da tela, 

entretanto, por seu uso demandar duas pessoas para a coleta, a maioria dos pescadores prefere 

realizar a captura do crustáceo manualmente. Em campo, não observei o uso de nenhum 

instrumento para a coleta individual de iscas, a exemplo da “parabólica”, instrumento 

mencionado por Banducci (2006), no qual o pescador possa coletar iscas individualmente. A 

“parabólica” é uma tela especial que recebe esse nome devido ao formato semelhante à antena 

de mesmo nome.  

  

 

                                                 
31http://www.riosvivos.org.br/Noticia/Pantanal+++Coletores+de+iscas+recebem+macacoes/18054 
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Figura 44: “Isqueiro” armazenando iscas. Autor: Alisson de Souza Pereira (2014) 

 

A vara de pesca (caniço) é feita de bambu e é especialmente utilizada para pesca de 

pequenos peixes. A ela são atados a linha de pesca, a chumbada e o anzol. As linhas de 

pesca.... Já a chumbada se trata de uma peça de chumbo que é presa próxima ao anzol, na 

extremidade da linha. A função da chumbada é manter a linda e o anzol de maneira mais 

estável imersos no rio. Existem chumbadas de diversos tamanhos e pesos, e o seu uso varia de 

acordo com o tipo e tamanho de peixes que planeja capturar.  

 

 

Figura 45: Betinho pós pescaria. Autora: Maria Aparecida A. de Souza. 2014 

 

Tais empreitadas nos rios pantaneiros não seriam possíveis senão com o suporte das 

embarcações utilizadas pelos ribeirinhos no dia-dia. Como veremos a seguir, além de serem 

fundamentais no deslocamento para os melhores locais de pesca e para o transporte do 

pescado, as embarcações possuem grande importância para os moradores da Barra do São 

Lourenço em emergências médicas ou transportes de longas distâncias. 
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3.6 EMBARCAÇÕES 

 

Cada embarcação utilizada pelos ribeirinhos da Barra tem uma função específica. E 

não por acaso, cada família, nos dias atuais, dispõe de pelo menos dois tipos de embarcações 

em seus portos. Podemos citar, inicialmente, a canoa de madeira, herança da cultura material 

guató. Segundo Eremites de Oliveira a canoa monóxila, ou manum em guató, é o meio de 

transporte de maior importância para esses índios, principalmente em tempos de cheia 

(EREMITES DE OLIVEIRA, 1995, p.165). 

Em épocas antigas, o uso da canoa feita, sobretudo, com a ximbuva (Enterolobium 

contortisiliqum), árvore de tronco resistente e leve, significava uma das melhores alternativas 

de transporte para as populações ribeirinhas do Pantanal. A canoa é feita de uma única peça 

de madeira (tronco) escavada ao modo tradicional indígena. A escolha da madeira apropriada 

para a confecção da canoa está relacionada, entre outros fatores, à durabilidade e facilidade 

para ser talhada, assim como a leveza do material para se conduzir a canoa. Além da ximbuva, 

existem outras madeiras utilizadas para a construção de canoas, tais como o cambará 

(Vochysia divergens), a piúva (Tabebuia sp.) e o cedro (Cedrela sp.) (SILVA & SILVA, 

1995). 

A impulsão para o deslocamento da canoa no rio é feita através do remo ou macum, 

como é nomeada pelos Guató (EREMITES DE OLIVERA, 1995, p.  167). Os remos são 

feitos geralmente de caneleira (Ocotea spp) que é uma tipo de madeira leve e resistente. No 

caso dos ribeirinhos da Barra do São Lourenço, os remos também são utilizados em outras 

embarcações quando não se faz necessário ligar os motores.  

 

 

Figura 46: Canoa de madeira ao estilo Guató. Autor: Alisson de Souza Pereira (2014) 
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Atualmente, a canoa é utilizada pelos ribeirinhos da Barra do São Lourenço como uma 

alternativa de transporte para pequenas distâncias e, não raro, utilizada para a pesca e coleta 

de iscas. Pelo que me foi possível apurar, o uso da canoa de madeira na pesca e na coleta de 

iscas vivas é eficaz no sentido de não emitir muito ruído, tampouco perturbar as águas, o que 

afugentaria os peixes. A canoa é a única embarcação sem motor que os ribeirinhos fazem uso 

na Barra do São Lourenço. 

Outras embarcações, como a chalana, os botes e as rabetas têm maior capacidade de 

carga, podem transportar mais pessoas e têm maior autonomia para viagens mais longas. Em 

minha primeira estadia na comunidade, no ano de 2012, pude presenciar a confecção de uma 

chalana feita por seu Sidney. Percebi que existia um cuidado especial para com o casco, todo 

feito em madeira, que exige no mínimo boas noções de carpintaria e navegação. 

 

 

Figura 47: Família ribeirinha navegando na rabeta. Autor: Alisson de Souza Pereira 

(2012) 

 

Segundo os próprios ribeirinhos, o senhor Sidney foi o primeiro morador da 

comunidade a construir uma rabeta para seu deslocamento. Dentre as vantagens da utilização 

da rabeta estão o baixo consumo de combustível, maior facilidade para acessar locais de 

difícil acesso, trechos muitos estreitos dos rios ou em casos nos quais a vegetação, como os 

camalotes, que dificultam a navegação enroscando suas raízes na hélice. 
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Foto 48: Família em rabeta. Autor: Alisson de Souza Pereira. (2014) 

 

 Por serem embarcações movidas a motor, o combustível é um item de grande valor, 

sendo objeto de diversos tipos de negociações e trocas. Pelo que pude identificar o 

fornecimento de gasolina e diesel à comunidade, uma rede de parceria entre os funcionários 

freteiras e os ribeirinhos, na qual permitiria a chegada de combustível à comunidade no 

esquema, como ouvi de um dos ribeirinhos. 

Quanto à freteira, trata-se de um dos meios de transporte mais utilizados pelos 

ribeirinhos e pelos peões das fazendas do Pantanal para viagens longas, como a da Barra do 

São Lourenço a Corumbá. Mas o foco da lancha freteira, como o próprio nome sugere, é o 

frete, quando são transportados uma série de itens a serem entregues nas comunidades 

ribeirinhas e nas fazendas.  

O trabalho realizado na embarcação apresenta-se muito estressante devido ao forte 

calor, picadas de mosquitos e à quantidade enorme de materiais a serem desembarcados ou 

embarcados nas chamadas chatas das freteiras. As chatas são grandes armações de metal onde 

ficam estocados os materiais que foram enviados do Porto Geral de Corumbá para as fazendas 

e escolas32 da região. Material para construção (areia, tijolos, cimento, pedra etc.), 

instrumentos de marcenaria, material para lida com o gado (selas, botas, chicotes, arreios), 

tratores e até animais como bois, vacas, cavalos e cães. 

                                                 
32Em meu período de trabalho na Escola Jatobazinho a freteiras e mostrou como essencial para a realização das 

atividades escolares. Praticamente toda a logística da escola depende da freteira, visto que todo o material de 

consumo da escola (alimentos, gás de cozinha, combustível para embarcações e gerador de energia, produtos de 

limpeza, material de construção, produtos de higiene) é transportado pela mesma.  
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Pude observar conflitos ocasionados pelo excesso de bebidas alcoólicas entre os 

passageiros, principalmente funcionários de fazendas no Pantanal. É um ambiente que mesmo 

tendo a presença de mulheres, não se configura enquanto um espaço confortável e seguro para 

os passageiros do sexo feminino. Em uma de minhas viagens a Barra do São Lourenço, via 

freteira, pude presenciar um caso de abuso de uma pesquisadora que realizava coleta de 

material orgânico no rio Paraguai e ao retornar à embarcação, após uma de suas incursões, 

teve seu corpo tocado por um dos passageiros. Ambos os pesquisadores partiram para cima do 

homem, conflito este que chamou a atenção dos policiais militares que estavam presentes na 

freteira para uma missão de reconhecimento no rio Paraguai. Os policiais realizaram a prisão 

imediata do rapaz 

Na mesma embarcação também houve um furto de bebida alcoólica de dentro dos 

aposentos do comandante da embarcação. O autor do furto foi logo descoberto pelo 

comandante que tentou arremessá-lo do alto de embarcação tamanha a ira provocada pelo 

meliante. O que me chamou atenção foi que o furto aos pertences do comandante da 

embarcação provocou mais revolta e comentários dos passageiros, do que no caso do abuso 

sofrido pela pesquisadora. 

 

 

Figura 49: Freteira rio abaixo. Alisson de Souza Pereira (2014) 

 

Em razão do alto preço cobrado pela passagem nas freteiras e pelo serviço precário e 

inseguro prestado pelos proprietários, o Procurador da República, Carlos Alberto dos Rios 

Júnior, promoveu uma reunião com o Ministério Público Federal, realizada no dia 

30/06/2013, envolvendo a UFMS, Marinha, Município de Corumbá, Policia Militar 

Ambiental e os representantes da ONG Ecoa. Os representantes das instituições mencionadas 
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expuseram o problema do transporte público de passageiros no Rio Paraguai, apontando suas 

inúmeras irregularidades que afetam diretamente as comunidades ribeirinhas que dependem 

do transporte das freteiras para se deslocar ao centro urbano do Município de Corumbá, sem 

qualquer segurança e a um preço abusivo, sendo uma passagem entre a Barra do São 

Lourenço ao Porto Geral de Corumbá pode custar  R$ 105,00 e as refeições R$ 12,00 cada. 

Neste capítulo, por fim, percebe-se a centralidade da pesca e da coleta de iscas no 

cotidiano dos ribeirinhos, especialmente em relação a sua sobrevivência. O rio Paraguai, 

como é possível observar, é o principal canal de mobilidade, o que demanda dos ribeirinhos a 

elaboração e a transmissão de conhecimentos sobre navegação para poderem ser bem-

sucedidos na atividade pesqueira. No próximo capítulo, será possível observar aspectos da 

ecologia ribeirinha e como algumas percepções dos ribeirinhos da Comunidade Barra do São 

Lourenço sobre os animais e as plantas.  
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CAPÍTULO 4 ENTRE NATUREZAS: ELEMENTOS PARA UMA ECOLOGIA DOS 

RIBEIRINHOS DA BARRA DO SÃO LOURENÇO 

 

 Este capítulo tem como objetivo elencar aspectos de uma ecologia dos ribeirinhos da 

Comunidade Barra do São Lourenço. Assim, apresentaremos como se constitui a relação dos 

ribeirinhos com os animais domésticos, selvagens e com a vegetação pantaneira. Diante da 

grande biodiversidade que envolve a comunidade ribeirinha objeto da pesquisa, cumpre dizer 

que este capítulo representa apenas uma breve parcela do conhecimento dos ribeirinhos sobre 

os animais e plantas do Pantanal, e que, dentro dos limites e prazos de uma dissertação de 

mestrado, foi possível observar em campo pelo pesquisador.  

 Este capítulo está estruturado de forma a apresentar, em primeiro lugar, os animais do 

espaço doméstico ribeirinho. Em seguida, percepções dos ribeirinhos sobre os animais não 

domesticados, especialmente sobre as onças que ocupam um espaço privilegiado no 

imaginário dos moradores da Comunidade Barra do São Lourenço. Por fim, apresentarei 

aspectos dos conhecimentos dos ribeirinhos sobre a flora pantaneira.  

Animais domésticos 

 Na Comunidade Barra do São Lourenço, em geral, cada casa possui um animal de 

criação. Dentre os animais que ficam mais próximos e sob os cuidados dos moradores da 

comunidade, estão os cães. É comum ver grupos de cachorros se movimentando entre uma 

casa e outra sem maiores impedimentos. Na maioria das residências não existem cercados ou 

outros obstáculos que possam impedir a livre circulação dos animais. Os cães exercem 

algumas funções peculiares no cotidiano dos ribeirinhos. Eles são importantes para alertar 

sobre a chegada de algum visitante, até mesmo para avisar sobre a aproximação de algum 

animal selvagem junto ao espaço doméstico. Os cães também têm a função de entreter os seus 

donos em momentos de lazer, sobretudo as crianças.  

 Como poderá se observar nas imagens a seguir, geralmente os cães permanecem no 

chamado terreiro, como os ribeirinhos da Barra do São Lourenço denominam o espaço mais 

próximo e ao redor de suas residências. Seu Sidney criava vários cães em seu terreiro, os 

alimentava com as sobras do almoço e jantar (arroz, feijão, mandioca, frango e os serviam em 

recipientes de plástico. Durante a pesquisa, Seu Sidney chegou a ter pelo menos 5 cães sob 

seus cuidados, mas teve o número de animais reduzido após vários ataques de onças que 

abateram os animais, restando apenas do cachorro Duque, chamado de “sobrevivente” pelos 

familiares de Sidney. 
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Figura 50: Residência e terreiro de seu Sidney Autor: Alisson de Souza Pereira (2015) 

 

 

Figura 51: Duque deitado no terreiro. Autor: Alisson de Souza Pereira (2015) 

 

 Por outro lado, por mais que estejam no espaço doméstico, os cães dos ribeirinhos são 

animais magros, que sofrem picadas de insetos, pulgas, carrapatos, sarna entre outras doenças. 

Além do mais, estes animais permanecem o tempo todo fora de alguma cobertura, expostos às 

intempéries do clima.  

 Em algumas residências, também existe uma pequena criação de galinhas, como na 

casa de dona Enaurina. Seu espaço doméstico possui duas construções de madeira: uma sendo 

a casa, com paredes de tábuas e coberta por telhas de amianto; e uma cozinha feita de taquara 

com cobertura de palha e lona. No entorno dessas construções e em um terreno sem grama, 

circulam as aves de criação junto aos cachorros. A galinhas são alimentadas com milho e as 

sobras das refeições dos ribeirinhos, e são criadas para o fornecimento de ovos e carne. 
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Figura 52: Cozinha de dona Enaurina. Autor: Alisson de Souza Pereira (2015) 

 

 

Figura 53: Galinhas no terreiro. Autor: Alisson de Souza Pereira (2015) 

 Os animais também podem habitar dentro das residências, como acontece na casa de 

seu Manoel e dona Joana Velha. Nesta moradia o casal cria um papagaio em uma gaiola em 

sua varanda. O casal alimenta a ave basicamente de frutas como goiaba, banana, manga 

obtidas em árvores frutíferas ou alguma pequena porção de comida.  
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Figura 54: Cozinha e varanda da casa de Joana Velha e Manoel. Autor: Alisson de Souza 

Pereira (2015) 

 

 

Figura 55: Seu Manoel e o papagaio. Autor: Alisson de Souza Pereira (2015) 

 

 

4. 1 GADO 

 

O Estado de Mato Grosso do Sul tem na pecuária e na agricultura da soja e da cana-

de-açúcar suas principais atividades econômicas. Os produtores rurais, principalmente os 

grandes proprietários de terras no estado, figuram entre os mais poderosos na política local. 

Em relação ao Pantanal, mais de 95% da região é de uso privado, são fazendas cujas áreas 

estão ocupadas por cerca de 4 milhões de cabeças de gado. 

As antigas fazendas (atualmente, reservas) da região da Serra do Amolar e da Barra do 

São Lourenço tinham uma vasta criação de gado de corte, como já comentado no primeiro 

capítulo, ainda que hoje o ethos pesqueiro da comunidade seja o predominante, existem 
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elementos de uma cultura rural, mais especificamente da vida em fazenda,  que ainda estão 

presentes no cotidiano de algumas famílias de ribeirinhos na Barra do São Lourenço. 

 Cabe relembrar que algumas famílias que hoje vivem na comunidade Barra do São 

Lourenço viviam nas proximidades e trabalhavam nas fazendas, antes de serem expulsas das 

antigas áreas de ocupação por conta da criação do PARNAPantanal e das RPPNs. Os 

ribeirinhos que residiam no entorno das fazendas tinham duas modalidades de prestação de 

serviços às propriedades rurais.  

A primeira modalidade de trabalho é conhecida como empreita ou empreitada que é 

um contrato de execução de uma determinada obra ou serviço (construção de cercas, 

mangueiros ou até casas) mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro a ser realizada 

pelo “patrão” ou o fazendeiro. Já a segunda modalidade de contrato vigente à época era o 

trabalho assalariado, no qual os ribeirinhos, como funcionários das fazendas, eram 

remunerados mensalmente pelo patrão, desempenhando as seguintes funções: peonagem, 

serviços gerais, cozinheira etc. 

 Hoje, além da empreita no Pantanal, é comum a contratação de trabalhadores 

diaristas, que são remunerados por dia trabalhado. São requisitados, em geral, diaristas para o 

trabalho de limpeza e para a confecção e manutenção de cercas. Muitas vezes um diarista 

consegue ganhar mais nessa função do que como assalariado fixo, o que dependerá da 

demanda de trabalho disponível. Na comunidade Barra do São Lourenço existem alguns 

diaristas contratados de maneira informal (sem contrato) e outros que prestam serviços a 

fazendas e ao PARNAPantanal através de registro em carteira de trabalho seguindo a CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas).  

 Na Barra do São Lourenço, a criação de gado de corte e leiteiro é feita por duas 

famílias: a família de Sidney e a família de Marinho. Na prática, os filhos destes é que 

realizam o manejo do gado em uma espécie de regime de parceria, que na ausência de um 

parceiro, o outro assume. Ambas as famílias construíram seus próprios mangueiros para 

cercar o gado e protegê-los dos ataques de onças. Durante o dia, o gado é criado 

extensivamente ou solto. À noite é recolhido para os mangueiros. 

A comunidade Barra do São Lourenço, como já dito neste trabalho, vive às margens 

do rio Paraguai, nas proximidades da foz do rio São Lourenço. Além do mais, a comunidade é 

cercada por áreas protegidas nas quais é proibida a pesca, a extração de recursos naturais e a 

criação de gado.  Por esses motivos, suas áreas de pastoreio são escassas, limitando-se a 

pequenos espaços no entorno da comunidade. 



97 

 

 

 

 

 

Figura 56: Gado da comunidade em tempos de cheia. Autora: Maria Aparecida Aires 

de Souza (2014) 

 

 

Figura 57: Gado pastando a beira rio. Alisson de Souza Pereira (2014) 

 

Os ribeirinhos que se dedicam à pecuária de pequeno porte (ainda que não 

exclusivamente) alimentam o gado com sal que é comprado no município de Corumbá e 

transportado até a comunidade Barra do São Lourenço através da Lancha Freteira. O gado 

basicamente é criado para a produção e consumo familiar do leite e da carne. Já o leite é mais 

utilizado para a produção de doces. A carne de boi, assim como os peixes, é o item mais 

apreciado na alimentação do ribeirinho, ainda que seu consumo não seja diário, justificado 

pela pequena quantidade de gado criado e abatido. 
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Durante a pesquisa obtive não registro ou informação de qualquer tipo de 

comercialização da carne de gado criado na comunidade parte da carne de boi. Em geral ela é 

doada/compartilhada entre parentes e amigos mais próximos, ou consumida em grupo e datas 

comemorativas (aniversários, Natal, Ano Novo) e churrascos em família.  

 Em campo, pude acompanhar mais aproximadamente a lida no campo de Elias, filho 

de Sidney.  Elias aprendeu a manejar o gado com um conhecido da família que trabalhava em 

uma fazenda no Pantanal. Assim que seu pai adquiriu algumas cabeças de gado, Elias se 

interessou pela lida com o gado e logo passou a cuidar do pequeno rebanho de sua família, 

apesar da principal atividade exercida por sua família ser a pesca. 

 Além dessas tarefas, quem cuida do gado tem a incumbência de tratar os possíveis e 

frequentes ferimentos, cura de bicheiras ou manutenção dos cascos dos animais. O ribeirinho 

que faz às vezes de peão, também constrói e realiza a manutenção dos mangueiros. Os 

mangueiros construídos na Barra do São Lourenço são feitos de arames liso e farpado, tábuas 

de madeira e troncos de árvores locais. As tábuas são presas com pregos aos troncos que 

servem como postes. Assim afixadas, as tábuas são envolvidas com os arames que impedem a 

saída do gado do cercado, e dificulta o ataque de onças, que tem por hábito invadir os 

mangueiros para abater as cabeças de gado. 

 Uma vez o gado dentro do mangueiro, Elias inicia os preparativos para manter o gado 

protegido dos mosquitos e moscas que têm o hábito que parasitar o rebanho. A época de 

maior incidência de mosquitos na Barra do São Lourenço está entre os meses de janeiro a 

abril.  Para tanto, Elias tem uma solução bem simples: reúne pedaços de lenha, galhos e folhas 

secas que incendeiam rápido e fazem bastante fumaça para espantar os insetos.  

 

Figura 58: Elias nos preparativos do mangueiro. Alisson de Souza Pereira (2012) 

 



99 

 

 

 

 
Figura 59: Cerca do mangueiro. Autor: Alisson de Souza Pereira (2012) 

 

 
 

Figura 60: Gado. Autor: Alisson de Souza Pereira (2012) 

 

Figura 61: Gado reunido no mangueiro: Autor Alisson de Souza Pereira (2012) 

 

Durante as cheias, a tarefa de criar o gado se torna mais difícil, pois as águas do rio 

Paraguai sobem e, assim, diminui o espaço disponível para o gado pastar livremente. A cheia 

também tem como consequência a diminuição da terra firme, o que favorece a aparição mais 
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frequente de onças, o que é uma ameaça não apenas para o gado, como para os outros animais 

domésticos e, obviamente, aos moradores da comunidade. 

O tempo de cheia é propício à aparição de doenças que afetam diretamente o gado. As 

águas da cheia do ano de 2014 invadiram boa parte das áreas de pastagens, incluiu os locais 

onde foram construídos os mangueiros. As reses de seu Sidney ficaram imersas por meses e, 

consequentemente, foram afetadas por doenças que prejudicaram o casco e uma grande 

parcela veio a morrer por ingestão de pasto com grande quantidade de fungos. O número de 

animais que Sidney possuía até o ano de 2014 era de aproximadamente 40 cabeças de gado, 

após a cheia, a maior parcela desse rebanho morreu em decorrência de uma série de doenças 

geradas pelo contato direto com a água do rio, e o número caiu para 18 cabeças. 

A criação de gado na comunidade Barra do São Lourenço tem sido motivo de 

reclamações da parte de quem não cria. Algumas famílias asseguram que os animais têm 

invadido o espaço de outras casas e causado prejuízos às casas e incômodos a privacidade das 

famílias. Essa situação tem obrigado algumas famílias a cercarem seu espaço para evitar que 

os animais destruam as hortas, danifiquem as casas ou derrubem os varais de roupas.  

A posse do gado, pelo que pude observar, possibilita ao seu proprietário um maior uso 

do território e com isso é possível perceber elementos de prestígio e poder junto aos outros 

membros do grupo (EVANS-PRITCHARD, 1978; BANDUCCI, 2007). O que não impede 

que o exercício desse poder, associado à posse do gado e do território, seja feito com 

contestação por parte de outros ribeirinhos, como foi dito acima.   

Há casos, porém, em que a relação do homem e o animal se dá de maneira 

profundamente afetiva-emocional. Por mais que o abate de um boi para alimentação seja um 

ato pragmático do cotidiano ribeirinho, tal ato não está distante de demonstrações de apego ao 

animal criado, como se pode notar na fala de Elias: 

Quando matamos pro Natal aqui, papai não mata, não gosta. Eu que fui lá, convidei 

o Zé da dona Joana ...nós que carneamos. Mas ele (pai) vir ajudar ele não vai. Mas 

se é de outro ele vai qualquer hora que convidar ele pra carnear ...mas dele não. Ele 

tem dó pode perguntar pra ele. Mas também, cuida com carinho e matar depois, 

né?aí já ...dá dó, né? Mas fazer o que, né? Por quênós não compramos fora assim pra 

natal, né? Nois ia ficar ...carneamo. 

O fato do de seu Sidney ter dó de matar um animal de sua própria criação, revela um 

grau de proximidade e familiaridade entre o dono e seu próprio gado, que o cuida com 

carinho. Em fazendas no Pantanal, o gado nem sempre recebe esse mesmo tratamento, sendo 

conduzido para o processo cria, recria, engorda e, finalmente, o abate. O entendimento do 
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ribeirinho da Barra do São Lourenço é de que um animal doméstico merece cuidados 

especiais, fato este que se aplica aos bois. 

Mas não é certo dizer que isso se aplica a todas as pessoas. Essa espécie de tabu 

verificado no caso específico de Sidney em relação ao gado, apenas exemplifica que a relação 

dos ribeirinhos com os animais é repleta de sentidos, sentimentos e representações que vão 

além do sentido pragmático do animal servir ou ser útil para o ribeirinho. E, por essa ótica, 

amplia o sentido do que é considerado doméstico, mesmo tendo como fim último o seu abate 

para alimentação. 

O gado na comunidade Barra do São Lourenço é o prato principal em festas.  Nesse 

caso, o animal está sendo preparado para ser o alimento principal de uma das datas mais 

importantes para os ribeirinhos da Barra do São Lourenço, que é o Natal. O gado, assim, é 

carneado, ou seja, o animal após ser abatido tem sua carne cortada para ter suas peças 

consumidas em forma de churrasco. 

A família de Seu Sidney é uma das que mais gozam de prestígio na comunidade e, por 

isso, consegue aglutinar pessoas para a realização de festas no fim de ano. Nesse âmbito, o 

preparo da carne do animal para o churrasco festivo adquire um sentido comunitário, 

envolvendo membros de outras famílias no processo.  

 

4.2 ONÇAS 

 

A onça-pintada (Panthera onca) é o maior carnívoro da América do Sul e está entre os 

três maiores felinos do mundo. Em geral, as onças-pintadas necessitam de áreas extensas e de 

um habitat equilibrado para a sua sobrevivência e reprodução. Além do mais, a onça-pintada 

ainda pode ser considerada um ótimo indicador de boa qualidade ambiental de uma área, 

ainda mais por sua função de predador regulando a população de outras espécies animais.  

A história aponta que as onças do Pantanal têm grande importância simbólica para os 

índios Guató. Existe uma série de representações associadas à caça do animal que remetem a 

virilidade, coragem e prestígio. Inclusive, segundo Eremites de Oliveira (2002) uma espécie 

de rito de passagem da adolescência para a fase adulta, que consistia em caçar uma onça, o 

que provaria sua bravura de caçador que lhe concederia o direito de poder se casar.  

O ato de caçar uma onça-pintada ou mepago, possuía um significado especial entre os 

Guató. Conforme Eremites de Oliveira (2002: 287) matar uma onça significava imprimir uma 

derrota a um animal mais forte que um ser humano. Ao passo que em um embate com uma 

onça-pintada, os Guatós também buscavam alcançar prestígio e respeito entre os membros do 
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seu grupo, assim como demonstrar sua capacidade de defender e prover sustento à futura 

família.  

As onças, atualmente, despertam a curiosidade de visitantes que desejam estar 

próximos do maior predador da América do Sul no Pantanal brasileiro. Projetos como o 

Onçafari, permitem que turistas tenham a oportunidade de acompanhar a rotina das onças 

pintadas em seu habitat natural. O projeto Onçafari é uma iniciativa do ambientalista Mario 

Haberfeld e patrocinado por empresas como a Treta Pak, Mitsubishi Motors, Klabin, entre 

outras A intenção do projeto é que os visitantes aprendam mais sobre as onças e se 

conscientizem sobre a importância de sua conservação33.  

Entretanto, há riscos quando a prática de observação de onças é feita de modo 

desordenado34. Um retrato disto é a prática da ceva de onças que vem se tornando constante 

no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ceva de onças consiste em dar alimento 

para que o animal passe a frequentar um determinado ponto à beira do rio  e, assim, possa ser 

avistado pelo turista35. O risco de ataques é grande, devido à distância com que as 

embarcações costumam se aproximar do animal.  

Outro ponto negativo da prática, que é proibida no Pantanal, são os vários ataques de 

onças a pescadores em rios pantaneiros, atribuídos à mudança de comportamento do animal 

induzida pela ceva. A prática de ceva de onças no Pantanal tem gerado preocupação de 

autoridades como o Ministério Público Federal, que tem se articulado com outras instituições 

como e Instituto Homem Pantaneiro, Fundação de Turismo de Corumbá, Embrapa – Pantanal, 

IBAMA, ICMBio e a Ong Ecoa, no sentido de deliberar sobre medidas para favorecer a 

solução conjunta do problema.  

Durante minha estadia na Comunidade Barra do São Lourenço, assunto frequente era a 

presença das onças no cotidiano dos ribeirinhos. A região da Serra do Amolar, bem como as 

RPPNs em seu entorno, são os locais onde existem as maiores áreas preservadas no Pantanal 

o que condiciona e favorece um habitat ideal para as onças.  

Os perigos que as onças representam e as maneiras de se lidar com o comportamento 

do animal é de amplo conhecimento entre os ribeirinhos da Barra do São Lourenço. Às onças 

também são atribuídas uma série de adjetivos associados à maneira do ribeirinho interpretar o 

proceder do animal, tais como arredia, esperta, forte, covarde, traiçoeira.  

                                                 
33http://projetooncafari.com.br/pt-BR/sobre-nos/o-projeto acessado em 18/04/2015 
34http://globotv.globo.com/tv-morena/ms-rural/v/ceva-de-oncas-no-pantanal-ms-preocupa-autoridades/3704985/ 
35http://viajeaqui.abril.com.br/materias/ceva-de-onca-pintada-turismo-pantanal 

http://projetooncafari.com.br/pt-BR/sobre-nos/o-projeto
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Portanto, entendo que nessa relação humanos-onças, como se poderá perceber nos 

relatos a seguir, os ribeirinhos atribuem características humanas aos animais, relação esta que 

requer cuidados especiais tamanho o perigo que as onças representam e o respeito que as 

mesmas inspiram aos moradores das margens dos rios Pantaneiros.  

É possível encontrar diversas narrativas de encontros com onças entre os ribeirinhos.  

Silvestre Marques da Silva, ou Betinho, como é conhecido na comunidade, é auxiliar de 

serviços gerais do PARNAPantanal e pescador, e narra os encontros com onças que teve. 

Betinho afirma que quando se é atacado ou ameaçado por uma onça é necessário ter coragem 

para o enfrentamento, pois a onça prevalece quando as pessoas demonstram medo.  

Betinho disse que certa vez uma onça escondida às margens do rio, sorrateiramente, 

aproximou-se de uma lancha de um turista que estava pescando. Tanto o turista, quanto o 

piloteiro da embarcação estavam desatentos e a onça deferiu um ataque rápido correndo em 

direção ao barco. Em um ato de puro reflexo, o piloteiro bateu fortemente com o remo na 

onça e conseguiram se livrar do ataque do animal. 

Outro caso narrado por Betinho, que obteve repercussão na mídia jornalística, foi do 

ataque de uma onça que resultou na morte de um pescador profissional, morador da cidade de 

Cáceres, no Mato Grosso, nas proximidades da Barra do São Lourenço. Segundo Betinho, 

dois pescadores estavam em um abrigo e foram surpreendidos com o ataque da onça, que 

desferiu o ataque pelas costas de um dos pescadores, e o seu companheiro nada pôde fazer 

para impedir tal fato. 

Os ribeirinhos contrapõem a informação de que alguns pesquisadores ao realizarem 

trabalhos na região afirmam categoricamente que as onças não têm o hábito de atacar seres 

humanos. Segundo Betinho existe uma distância entre o que os pesquisadores afirmam e o 

que realmente acontece no Alto Pantanal. Eles dizem isso porque não conhecem o Pantanal, 

discorda Betinho e continua dizendo que “num pode ter medo, se não ela pega e mata!”. 

As onças se aproximam do espaço doméstico com facilidade, como diz Elias Marques, 

20 anos, filho de pescadores e ajudante de seus pais na pesca e coleta de iscas e também da 

lida com o pequeno rebanho que sua família possui. Elias conta que certa vez ouviu o som de 

algo se movendo atrás de seu quarto, e ao observar pela fresta da parede, constatou que era 

uma onça pintada rondando a sua casa. A onça tentou invadir o mangueiro para atacar o gado, 

mas não obteve sucesso.  Se o rebanho foi poupado, os cães de sua casa não tiveram a mesma 

sorte.  



104 

 

 

 

A presença de uma onça é notada por outros animais. Os sons emitidos ou o 

comportamento dos animais quando uma onça se aproxima, auxiliam aos ribeirinhos se 

precaverem quando da chegada do felino. Elias afirma que, com a chegada da onça, “aqui a 

égua dava sopro, o gado ficava quieto e o touro só raspando terra, O chifrudão (touro) ficava 

só raspando terra e a égua soprando”. 

Os ribeirinhos da Barra do São Lourenço também se valem das reações das aves 

pantaneiras diante da eminente aproximação de uma onça-pintada. O piolho-de-onça 

(Thryothorus leucotis), por exemplo, tem o hábito de cantar quando algum animal de grande 

porte está por perto, mas também “avisa” quando alguma cobra se aproxima “Piolho de onça 

também avisa quando a boca de sapo está por perto. Se não for onça é a cobra. E outra ele 

só pia quando eles andam vai acompanhando, mexeu ele tá piando. 

 

Figura 62: Piolho-de-Onça Fonte :<http://www.avespantanal.com.br> 

Assim como o Piolho-de-Onça, outras aves também atestam a chegada do felino, seja com seu 

canto, seja com a fuga, como afirma Elias: 

A Anhuma já avisa quando... a anhuma se ela vê onça ela avoa...a gente também. 

Onça e gente também. Ela viu você e já começa a gritar e avoa. (...) Anu preto 

também avisa que tem onça.Socó avisa a chegada de qualquer animal, jacaré, gente. 

(...) Baguari, aquele grandão que fica na beira do rio. Perninha fininha, tipo tuiuiú, 

masmais pequeno. Ele avoa mesmo quando tem bicho, mais onça. Vê gente já 

começa a voar.  

Caso semelhante ocorre entre os vaqueiros do Pantanal da Nhecolândia, que foram 

objeto de estudo de Banducci (2007). Segundo o autor, os animais pantaneiros emitem 

“sinais” avisando o movimento de outros animais: 

Os animais também se comunicam entre si, e o vaqueiro com frequência é vitima 

das aves que denunciam sua presença aos outros animais. A anhuma, a curicaca, o 

quero-quero e até a arara, quando pressentem a aproximação do homem, começam a 

http://www.avespantanal.com.br/
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gritar, alertando gado bagual ou a caça, que podem assim proteger-se na mata. 

(BANDUCCI, 95, 2007). 

Acompanhei a equipe do Arqueolab – Laboratório de Arqueologia da UFGD em uma 

das incursões para realização de registro fotográfico de um sítio arqueológico no Morro do 

Campo. Havia a suspeita que a entrada para o Morro do Campo estivesse entupida, o que nos 

obrigou a mobilizar dois barcos para realizar a missão. Em um barco pilotado por Abel foram 

o arqueólogo Keny Marques e o professor Rodrigo Simas; no segundo barco fomos o 

professor João Carlos e eu, barco este pilotado por Catarino, morador da Barra do São 

Lourenço. 

Navegamos no entorno do Morro do Campo e tivemos paradas em 3 abrigos. Subimos 

o Morro do Campo através de um desses abrigos e fomos até o seu topo, guiados por Abel e 

Catarino que abriam a trilha com seus facões. Ao descermos a trilha do Morro, o 

piloteiroAbel identificou o som do pássaro piolho-de-onça e nos orientou a descermos 

rapidamente e para reembarcamos a salvo.  

Esse (des)encontro com a onça demonstra a capacidade auditiva exemplar do piloteiro 

Abel, além do conhecimento eficaz dos sinais emitidos pela fauna pantaneira, que neste caso 

preservou a vida de toda a equipe do projeto. Ou seja, situações como esta permitem afirmar, 

que os sinais emitidos pelo mundo natural orientam as práticas cotidianas dos ribeirinhos e 

podem, inclusive, adverti-los dos perigos da mata. 

Os ataques de onças contra os animais domésticos dos ribeirinhos acontecem com 

frequência e são assunto que pautam as conversas no cotidiano ribeirinho. Uma solução para a 

diminuição dos ataques se deu com a chegada das primeiras cabeças de gado (dentre elas, dois 

touros) na comunidade, adquiridas por seu Sidney. Os touros ajudam a manter as onças 

distantes ou, ao menos, tornam os ataques menos frequentes.  

 

 E os touros dão na onça? (batem/atacam) 

Elias – O tucura dá. Mas num lugar limpo, né. Quando ele vê a onça, o tucura, ele dá 

as costa pra onça. E onça vem prá pegar ele decosta e ele dá chifrada na pulada... ele 

dá as costas pra onça e a onça só ataca pelas costas, né? Então quando pula nele ele 

...ele vê né...mas a onça é traiçoeira. 
 

Elias, ao chamar a onça de traiçoeira está associando ao fato da onça atacar a sua 

presa quando esta se encontra desprevenida ou não esperando um ataque do predador. Assim, 

Elias explica que o boi (tucura) tem como característica fingir uma situação de fragilidade 

como estratégia para se defender de um ataque do felino.  
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Talvez o caso de maior repercussão entre os ribeirinhos do Alto Pantanal seja o de 

Roberto Carlos Conceição de Arruda, pequeno pecuarista da região da Serra do Amolar. 

Roberto ou Beto como é conhecido, no ano de 2002 estava morando em um canteiro de obras 

e foi buscar baldes de água em uma mina próxima. Ao fazer o caminho de volta, Beto se 

deparou com uma onça a 3 metros de distância de si. Beto saltou para alcançar um galho de 

uma árvore para tentar escapar do ataque da onça. O animal desferiu um ataque para tentar 

acertar a cabeça de Beto, que conseguiu desviar e ter apenas o braço ferido. O cachorro de 

Beto atacou a onça e o salvou de um final trágico. O cão não resistiu aos ferimentos do 

embate com a onça e morreu. 

Dentre as diversas narrativas sobrenaturais existentes no Pantanal brasileiro e que são 

associadas a animais, certamente as onças estão no índice dos que mais assustam os 

ribeirinhos da Barra do São Lourenço. As onças possuem narrativas sobrenaturais que lhe são 

associadas. Negré e Maria contam a experiência na qual foram surpreendidos por uma onça de 

5 dedos: 

 

Negré -   tem uma onça, pergunta pro Marinho essa história. Tem uma onça de 5 

dedo que a turma fala que é índio que virou onça. Essa é a onça mais terrível que 

tem. 

E como é que ela é? 

Negré – Não, ela vem aqui e pega bicho assim, você lumeiavocê num vê. Igual 

aquele filme ASombra e a Escuridão. Não tem aquele leão? Então, assim desse jeito. 

Lá na Acurizal tinha um. Ela tava esturrando lá esses dia eu alumiei lá e não tinha 

nada. Daqui a pouco matou uma novilha lá. Aí ce ia lá...  

Maria  -  Ninguém vê ela. No dia que ela pegou o cachorro, no dia que ela pegou o 

cavalo,  ela pegou o cachorro bem aqui, ta vendo a churrasqueira aqui? Ela passou 

ali, aí o Betinho levantou veio aqui alumiou e não viu, não viu nada aqui.. (...) Sidão 

ficava lá na lancha ele e Zefa,  a onça e o Betinho cabou de sair pra lá, aí eu falei “ 

deu um barulho aí!”.  Ele saiu pra fora, o cachorro tava morto. Degolado mesmo, 

assim. Aí chamou o cumpadre Sid, saíram para lá atrás dela, por que o rastro dela 

tava pra lá, ela foi lá e pegou o cachorro de Dalila. Tudo isso numa noite. 

Negré -  To falando! Alisson, eles pegaram um cachorro, amarram numa linha e 

deixou lá no limpoe  ficaram com a linha. Hora que esticar a linha nós alumeia ela. 

Nada! Vamo dormir um pouco, mas ele tóra a linha no dedo, aí hora que esticar a 

linha nós... quando esticou a linha, essa onça de 5 dedo... 

 

  

 O trecho da entrevista acima apresenta a união do conhecimento tradicional ribeirinho 

com elementos do cinema, quando Negré compara a Onça de 5 dedos com o leão que 

protagoniza o filme A Sombra e A Escuridão. Outro aspecto digno de nota é o fato de Negré 

ser indígena da etnia Guató e residir em uma comunidade composta por membros dessa etnia, 

e afirmar que a chamada Onça de 5 dedos é um indígena que se transformou no felino. 
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4.2.1 “Aqui quem tem direito é a onça” 

 

Uma frase que me chamou bastante a atenção durante a pesquisa é Aqui quem tem 

direito é a onça! Dita por um morador da barra do São Lourenço. Em vários momentos a vida 

dos ribeirinhos é colocada em risco por conta do alto índice de onças vivendo nessa região. 

Somado a isso, a maior parcela das residências da comunidade é construída com material de 

baixa resistência (tábuas, taquara etc) o que facilita o acesso de onças às casas dos ribeirinhos. 

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) assegura que não é considerado 

crime o abate de um animal quando realizado em três situações:  

 

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;  

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de 

animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; 

III - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.  

 

Código Penal Brasileiro dispõe que em casos de legítima defesa (própria ou de um 

outro indivíduo) e estado de necessidade, a prática de abater um animal, que seria crime em 

outros casos, passa a ser legal. Exceções à parte, a Lei de Crimes Ambientais prevê que é 

crime ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. As punições previstas 

para o caso de morte do animal são pena de 3 meses a 1 ano e 4 meses de detenção, mais 

multa.  

Hoje em dia, matar uma onça para se defender de um ataque do felino é tratado como 

uma espécie de tabu, tamanho o medo que os ribeirinhos da Barra do São Lourenço têm de 

serem incriminados pelo crime de matar animal silvestre. Não são todos os que possuem 

esclarecimento da lei, ou sentem segurança jurídica ou ainda confiança nos agentes públicos 

na garantia da aplicação devida da lei. 

Como já afirmado em capítulos anteriores, a região da Barra do São Lourenço é 

constantemente vigiada pela Polícia Militar Ambiental, Marinha do Brasil, fiscais do IBAMA 

e do ICMBio, fator este que cria um ambiente de desconfiança e apreensão, justificados pelo 

histórico de abusos que agentes do estado impuseram sobre os ribeirinhos ao longo de sua 

história recente.  

Por outro lado, a maior parte das caçadas de onças recentemente realizadas no 

Pantanal foram realizadas por fazendeiros da região. Esses safáris ilegais são serviços 

oferecidos a turistas estrangeiros que vêm para o Pantanal para realizar a caça de uma onça. 

As caçadas de onça foram destaque no noticiário nacional por conta de uma ação conjunta do 
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IBAMA, Polícia Federal e Exército Brasileiro, que investigou safáris de caça de onças no 

Pantanal de Mato Grosso do Sul, na qual foram apreendidos peles e crânios de onças, peles de 

sucuris e veados, armas de fogo36. 

Segundo Sussekind (2012), o principal motivo para a perseguição-eliminação das 

onças pintadas no Pantanal por parte dos fazendeiros da região são os ataques aos rebanhos. O 

autor ainda sustenta que a caça funciona como uma espécie de retaliação à predação do gado e 

é a principal  ameaça à preservação do felino em terras Pantaneiras (SUSSEKIND, 2012, p. 

113). 

Apesar da caça ser um problema que constantemente ameaça a fauna pantaneira, ainda 

existem habitats excelentes para as onças, a exemplo do PARNAPantanal. Por ter uma grande 

extensão territorial e boa parcela de sua fauna e flora conservados, O PARNAPantanal se 

configura enquanto um habitat ideal para a sobrevivência e reprodução das onças.  

Recentemente o senhor Florêncio, auxiliar de serviços gerais do PARNAPantanal e morador 

da Barra do São Lourenço, registrou a visita de uma onça nas dependências do parque. As 

fotos de Florêncio foram publicadas na internet por sua filha, Maria Aparecida Aires de 

Souza, em seu perfil em uma rede social. 

 

Figura 63: Onça a beira rio. Autora: Maria Aparecida A. de Souza (2014) 

 

                                                 
36 Link para reportagem sobre caçadas ilegais de onças no Pantanal de Mato Grosso do Sul   

<https://www.youtube.com/watch?v=sEu-5Jj7GIQ>Acessado em 24/05/2015 
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Figura 64: Onça Autora: Maria Aparecida A. de Souza (2014) 

 

 

Figura 65: Nado da onça. Autora: Maria Aparecida A. de Souza (2014) 

 

 

Diante disso, posso concluir que as onças ocupam um espaço especial no imaginário e 

no cotidiano dos ribeirinhos da Barra do São Lourenço. Sentimentos como medo, respeito, 

admiração permeiam as reações e percepções dos ribeirinhos sobre as onças.  

As onças influenciam diretamente nas práticas sociais, uma vez que um ribeirinho não 

pode andar desatento e desprevenido no cotidiano, tomando as devidas providências para não 

sofrer um ataque do animal. As onças obrigam os ribeirinhos a elaborarem novas estratégias 

para a proteção de seus animais domésticos, especialmente na lida com o gado, cercando bois 

e  cavalos para que não sejam atacados com frequência e facilidade. 
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O fato das onças terem a região como um habitat ideal para os animais, influencia na 

maneira como as pessoas constroem suas casas, pois uma morada não muito firme favorece a 

entrada dos felinos nas mesmas. Afirmo isto pois existem relatos nos quais onças entraram em 

e abateram animais no espaço doméstico. Desde então, algumas famílias se tornaram mais 

precavidas e instalaram trincos de madeira, correntes e cadeados para manter o interior das 

residências protegido.  

Os encontros entre pescadores e onças não raramente terminam no abate do animal, 

tamanho o perigo que o mesmo pode representar para a vida de quem sobrevive dos recursos 

naturais pantaneiros. A seguir, um diálogo entre Negré e Cláudio Pézinho, dois pescadores, 

que narram um encontro com uma onça no Pantanal: 

 

Aí cheguemo lá “ que que foi Claudio?’rapaz e se essa onça mata vocês, mas dava tempo porque  nós 

cheguemo primeiro que ela 

Negré- mas aí vocês atiraro no susto, né? 

Pezinho   - Vai ai demoro três dias...no susto não, Negré! Eu vi, eu vi que ela ficou atravessada, eu vi o 

subaco dela. Meu pai disse “não acerta na cabeça, essa mundiça dessa onça!” E eu sempre fiquei 

pensando naquilo, porque a balinha (de revólver calibre) 22 não vai entrar na  cabeça duma onça. Ela 

bate e sai e ela bate e não entra. 

Negré – quando ela faz assim (frange a testa) junta um monte de couro 

Pezinho -  Não entra ela resbala. Balinha 22,né?agora se for uma bala mais pesada entra. Três dia se 

passaram...hmm esse véio tá vivo até hoje...pegou o cavalo e foi lá... tá lá ela inchada. Matou, pegou 

debaixo do subaco dela. 22 uma balinha, ce sabe a balinha de 22,  desse tamainzinho,  assim. Tava uns 

30 metro longe, ela se enroscou no meio de um... ou tava fraca. Matei num susto! 

Negré-  Meu pai falava que se você atirar numa onça de enfiado assim da ponta da costela do lado da 

cabeça, não vinga! Ele falou, ele não morre na hora, mas não vinga.  

Pezinho –Na barriga, no bucho também.  

 

O uso de armas de fogos não é algo deliberado entre os ribeirinhos da Barra do São 

Lourenço, uma vez que a grande maioria dos moradores da comunidade não as possuem. Por 

outro lado, como pode-se observar no relato anterior, a onça foi abatida através de um disparo 

de espingarda calibre 22.  

 

4.3 CONHECIMENTOS RIBEIRINHOS SOBRE A FLORA PANTANEIRA 

 

Neste tópico abordarei o conhecimento dos ribeirinhos da comunidade Barra do São 

Lourenço sobre a flora pantaneira. Enquanto o plantio de hortaliças e algumas raízes 

representam um complemento à dieta alimentar, alguns ribeirinhos reconhecem o potencial 

oferecido pelo Pantanal, comparando-o como uma verdadeira farmácia natural para a o 

tratamento de uma série de enfermidades. 
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Tal reconhecimento do entendimento do pantaneiro sobre o universo vegetal na 

planície alagada já foi antecipado por Banducci (2007) em sua pesquisa junto aos peões da 

Nhecolândia. Segundo o autor, mesmo com as mudanças nos hábitos e saberes regionais, 

muitos desses conhecimentos tradicionais ainda se mantêm bastante preservados e sendo 

aplicados no uso das plantas no cotidiano, como exemplo, a construção de casas com troncos 

de carandá ou bocaiúva, cobertura de acuri, itens de utilidade doméstica como vassoura da 

inflorescência do carandá, lenha entre tantas outras utilidades.  

Da mesma forma, o autor considera muito amplo o conhecimento das propriedades 

medicinais de ervas e plantas da região, sendo seu uso bastante difundido no Pantanal, uma 

vez que os pantaneiros encontram alívio, através dos vegetais, paras moléstias que os 

acometem (BANDUCCI, 2007, p. 96). 

O estudo das plantas por populações tradicionais e povos indígenas tem gerado maior 

atenção de pesquisadores da ciência antropológica. Os trabalhos têm enfocado as formas de 

classificação e os usos dos vegetais em uma dimensão cosmológica nos mais diversos 

contextos etnográficos, assim como suas devidas aplicações.  

A pesquisa realizada pela antropóloga Joana Cabral de Oliveira (2006) sobre as formas 

de classificação das plantas cultivadas e domesticadas pelos índios Wajãpi do Amapari,  

buscou compreender o modo como as taxonomias êmicas eram por eles estruturadas em seus 

locais de uso, incluindo as relações sociais, as formas de transmissão, o manejo agrícola e a 

cosmologia (2006, p. 08)37. 

O estudo de Silveira (2011) analisou a relação dos pesquisadores na área de 

biodiversidade e as comunidades locais (indígenas e ribeirinhas) envolvidas no processo de 

desenvolvimento de projetos propostos tanto pelo universo acadêmico, quanto pelo terceiro 

setor na Amazônia.  Nesse mesmo trabalho, o autor dedicou uma parte à análise da ontologia 

das plantas medicinais coletadas em um projeto sobre fitoterápicos realizado pela 

Universidade Federal do Amazonas.  

As plantas e os conhecimentos coletados são da comunidade ribeirinha Nossa Senhora 

de Nazaré, localizada no município de Careiro Castanho, no Lago Purupuru, na região do Alto 

Amazonas. Os ribeirinhos dessa comunidade possuem um amplo conhecimento sobre 

diversas espécies de plantas e animais, o que inclui ervas medicinais que são utilizadas para o 

tratamento de diversas problemas de saúde: gripes, resfriados, ferimentos etc. Segundo 

                                                 
37 Entrevista da pesquisadora Joana Cabral de Oliveira no Programa Fala, Doutor, realizada na TV Unifesp na 

qual ela trata sobre sua pesquisa <https://www.youtube.com/watch?v=DI92BF1y7aU> Acessado em 07/05/2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=DI92BF1y7aU
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Silveira, esse conhecimento se origina na experimentação cotidiana com entidades e lugares 

que integram o mundo ribeirinho: 

A maioria das famílias possui jiraus no quintal das casas, onde as mulheres cultivam 

suas plantas; e outras espécies são coletadas pelos homens na mata. A preparação e 

aplicação dos “remédios caseiros” são atividades, em grande medida, realizadas 

pelas mulheres. Por outro lado, o modo de uso das plantas medicinais e a indicação 

terapêutica é um conhecimento compartilhado por homens e mulheres ( SILVEIRA, 

2011, 139). 

Ou seja, o que Silveira expõe é que a produção do conhecimento tradicional dos 

ribeirinhos de Careiro Castanho se dá na experimentação de aspectos que fazem parte de seu 

mundo e condiz a uma “curiosidade intelectual” que emerge no exercício de “co-habitação” 

com as espécies vegetais que estão em seu meio (SILVEIRA, 2011, 139).   

 

4.4 FARMÁCIA RIBEIRINHA 

 

A eficácia medicinal das espécies vegetais do Pantanal é um conhecimento 

amplamente difundido entre os ribeirinhos da Barra do São Lourenço. Mulheres, homens e 

crianças reconhecem o poder de cura de cada erva assim como os locais e as melhores épocas 

para encontrá-las. Assim, o mundo natural proporciona ao ribeirinho possibilidades de 

tratamento para diversas doenças ou qualquer tipo de mal-estar que afete o corpo.  

Em minha passagem pela Escola Jatobazinho, em 2012, atestei pessoalmente a 

eficácia dos conhecimentos, quando fui acometido por uma infecção urinária. As cozinheiras 

da escola prontamente me ofereceram o chá de “quebra-pedra” largamente utilizado em terras 

pantaneiras para o tratamento de distúrbios renais e urinários. Aceitei o tratamento e obtive 

melhora no meu quadro de infecção urinária.  

A pesquisa de campo me oportunizou observar alguns exemplares das ervas 

medicinais utilizadas pelos ribeirinhos e suas respectivas aplicações. Minha principal 

informante sobre o assunto foi Dona Zefa que, nas entrevistas, me possibilitou compreender 

uma outra dimensão do saber pantaneiro sobre o universo vegetal. 

Aspecto a ser sublinhado é que toda essa farmacopeia me foi revelada no espaço 

doméstico ribeirinho, mais especificamente na cozinha. Dona Zefa quando interpelada sobre a 

farmacopeia ribeirinha, abaixava a cabeça por alguns segundos segurando o queixo, 

resgatando em sua memória as ervas e suas respectivas aplicações. Assim que se recordava, 
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vinha em sua fala, como numa espécie de prescrição médica, o uso, o modo de preparo, além 

do local e épocas onde é possível colher a erva. 

Para iniciar esta incursão ao saber dos moradores da Barra do São Lourenço sobre as 

ervas medicinais, podemos tratar de um caso específico narrado por Dona Zefa. Comentei 

com Dona Zefa sobre a minha experiência com as ervas medicinais no Pantanal, como 

narrado acima. A narrativa permitiu que a mesma se sentisse à vontade para me explicar, em 

detalhes, como se deu o tratamento de uma crise renal sofrida por Elias, seu filho: 

Então esse Elias aí também foi problema de rim. Curado com esse aí o quebra-pedra. 

Tem o caninha-do-brejo, não sei se você já ouviu falar...Era quebra-pedra, caninha-

do-brejo, folha de abacate, casca de coco daquele que você tira água (...), aquele tem 

que tá maduro. Foi por isso que eu curei Elias do problema do rim. Por que Elias 

inchava, dava um tempo internava com problema no rim. Eu dava graças a Deus, foi 

curado com esses remédio caseiro mesmo. Eu dava direto pra ele, ele não tomava 

água, a água dele era só esse, quando saiu do hospital. Fazia o chá dele. 

Dona Zefa ainda discorre sobre a maneira e o momento que aprendeu a realizar este 

preparo de talos, folhas e cascas para disfunções renais: 

Quando ele internou ninguém conhecia ele, inchado ele. Quando internou ele nós 

ficou desesperado. Até a pressão (arterial) dele levantou. Aí quando eu tava no 

hospital tinha uma velha que foi visitar a neta dela que tava no hospital. Aí fiquei 

conversando com ela. Ela perguntou “O que que foi com seu filho?” Eu falei que era 

rim. Aí começou a me ensinar, né. “Faz isso pra ele. Mas eu vou deixar anotado pra 

você pra você não esquecer.” Aí depois ela foi. Aí no outro dia, na hora da visita, ela 

trouxe tudo pra mim. Aí ele saiu e ficou bem.  

Interessante notar que o aprendizado de uma nova receita se deu no ambiente 

hospitalar, e apesar de ter recebido o atendimento médico, Dona Zefa não abriu mão dos 

conhecimentos tradicionais associados à utilização de ervas medicinais para o tratamento da 

disfunção renal da qual padecia seu filho.  Além do mais, percebe-se uma troca de saberes 

entre mulheres, de caráter solidário em um momento de dificuldade. 

Dando continuidade às aplicações de algumas ervas, podemos afirmar que os remédios 

caseiros são eficazes para o tratamento de verminoses. O Paratudo, segundo dona Zefa, é  

demais de bom pra verme. (...) Ce pode ver, você tá sem vontade de comer você toma ele, 

come muito bem. Ou seja, além eliminar os vermes o paratudo restaura o apetite.  

Dona Zefa aponta ainda que a raiz do fedegoso é constantemente utilizada pelos 

ribeirinhos para o combate a verminoses em crianças. Em suas palavras A raiz do fedegoso, a 
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semente dele você torra como se tivesse torrando café. Meu Deus do céu! Criança fica muito 

bonito, sem verme sem nada.  

Assim como a raiz do fedegoso, as sementes da abóbora, segundo dona Zefa, também 

possuem propriedades que combatem os vermes: 

Assim aturma, esses dias mostramo esses dias...torra ele e hora que ele tiver 

torradinho aí cê abre a casquinha dele e ele tem um miolinho né, aí dá aquele 

miolinho pra criança comer. Eu dei muito pra Elias comer. Mas eu achei que isso 

tudo essas coisas que eu di pra ele foi bom, por que nos teste do quartel...eu falei pra 

Sid será que ele vai passar? Ele tomou esses remediãopra esses problema de 

rim...ainda bem, graças a Deus. Mas esses remédio aqui do  mato é muito bom. 

Nesta fala, é perceptível que Dona Zefa atribui a boa saúde de seu filho aos remédios 

caseiros por ela ministrados a seu filho. Esses remedião, na visão de Zefafavoreceram ao seu 

filho sucesso no aspecto profissional, tendo como consequência a aprovação de Elias nos 

testes de admissão do Exército Brasileiro. 

Para problemas estomacais, a folha de boldo é a mais utilizada pelos moradores da 

Barra do São Lourenço, principalmente para aliviar os sintomas de azia ou má digestão: 

A folha do boldo também é bom pro estomago. Boldo ou hortelã, a turma fala boldo. 

Mas também tem o boldo e tem a hortelã. Tem dois. Tem um que a folha dele é 

redondinho e fofinho. Até ali na casa de seu Sebastião tem ele. E tem o outro que a 

folha é grande. Mas eu acho o melhor o fofinho, mas bão assim pra melhorar o 

estomago rápido, o fofinho é melhor. E tem hortelãzinho que tem folha redonda 

assim pequenininho. Esse é muito bom pro estomago A turma fala que é o hortelã 

paraguaio mas é bem pequenininho. 

Por conta de consumirem a água do rio, os ribeirinhos da Barra do São Lourenço estão 

vulneráveis a beber água contaminada causa principal de uma série de doenças que os 

acometem. Para tal, os ribeirinhos também recorrem às ervas medicinais para a cura dessas 

doenças. A folha da goiabeira já é bom pra diarreia. Esse é bom esse a gente toma também. 

Talvez melhor é aquele brotinho dele, socar pra tirar aquela água, mas se não tiver o 

brotinho a folha mesmo é bom. 

Para a prevenção ou tratamento de diabetes dona Zefa recomenda três ervas, a folha de 

chapéu-de-ouro, a folha da cancerosa e as folhas do ipê-roxo. A folha do chapéu de couro é 

difícil de ser encontrada, sendo mais facilmente colhida na época de cheia. A Cancerosa e a 

folha do Ipê-roxo são ervas consideradas boas pro sangue 
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E aquela ipê roxa você conhece ela? Puxa mas nos tomamos dele...diz que é bom 

pro sangue né? Nós sempre toma ele no tereré. Diz que é pra limpar o sangue. Nós 

sempre toma ele no tereré. Diz que ele é bom pra diabete. Nós de vez em quando  

em quando toma ele, diz que tem na beira de morro, né. Daí a gente tira a casca dele 

pra tomar. Da rocha, né? Já tem várias espécie de cor, né tem roxa, tem amarela, tem 

rosinha as flor dele (...) 

Concordo com Banducci (2007) que entende que no Pantanal da Nhecolândia homens, 

animais e plantas estão inseridos no mesmo universo indiviso, cujas partes interligadas 

exercem influência mútua sobre o curso de suas existências. No caso da Barra do São 

Lourenço, são mulheres, homens, crianças, animais, plantas, rios e a paisagem articulados em 

uma trama de continuidades entre o que é o humano e o não-humano.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou identificar e compreender a relação do ribeirinho da 

comunidade Barra do São Lourenço com o mundo natural. A tarefa se revelou bastante 

complexa diante das limitações que me foram impostas pela intensa cheia que ocorreu no ano 

de 2014 no Pantanal e afetou diretamente os ribeirinhos da região pesquisada.  Desse modo, 

algumas adequações durante a pesquisa foram necessárias para se conseguir atingir, mesmo 

que parcialmente, o objetivo de entender o modo como os moradores da Barra do São 

Lourenço lidam com o meio ambiente pantaneiro. 

Diante das inúmeras tentativas dos gestores das áreas protegidas existentes no  

Pantanal do Mato Grosso do Sul em descaracterizar a condição de “tradicionalidade” dos 

moradores da comunidade Barra do São Lourenço, estudos como este, que contempla  o 

histórico e o tipo de ocupação da região do Alto Pantanal, tornam-se importantes  por 

evidenciar o modo de vida e a relação com o ambiente de povos indígenas e populações 

ribeirinhas, pautados em práticas legadas pela cultura e pela longa tradição de convívio dessas 

populações com a natureza pantaneira. Neste trabalho, pude observar, através do estudo do 

histórico de formação da Comunidade Barra do São Lourenço, que os aterros construídos 

historicamente pelos índios Guató continuam sendo utilizados pelos atuais moradores da 

região, além de empregarem técnicas e conhecimentos legados por seus antepassados na lida 

com o ambiente regional. 

A complexidade dos conflitos entre áreas protegidas e a Comunidade Barra do São 

Lourenço também merece uma análise mais aprofundada, especialmente no tocante aos 

direitos territoriais. Ainda são poucos os trabalhos acadêmicos que apresentam um ponto de 

vista crítico sobre a questão, que tragam maior visibilidade à situação vulnerável em que 

vivem os ribeirinhos e que apontem alternativas para resolução dos problemas 

socioambientais que os afetam diretamente, tais como escassez de território, dificuldade de 

acesso aos recursos naturais necessários à reprodução de sua vida comunitária, tais como 

madeira, palha, frutos, sementes, entre outros. 

A pesquisa também observou que a pesca e coleta de iscas desempenham papéis 

centrais/ possuem alta relevância no cotidiano dos ribeirinhos da Barra do São Lourenço, 

principalmente por organizar a rotina de trabalho da comunidade sua principal fonte de 

sustento. Assim, a sobrevivência dos ribeirinhos da Barra do São Lourenço depende, ainda 
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que não exclusivamente, da atividade pesqueira e da comercialização das iscas vivas ao 

empreendimento turístico.  

O conhecimento dos ribeirinhos da Barra do São Lourenço sobre os animais e plantas 

revelou ser amplo. Os animais possuem funções específicas no cotidiano dos ribeirinhos, que 

convivem direta e constantemente com a fauna local, conhecendo seus hábitos e 

comportamentos. As plantas, especialmente as ervas medicinais, são constantemente 

utilizadas para o tratamento de doenças que acometem os ribeirinhos.  

A intenção inicial do projeto era a de realizar um estudo classificatório dos animais e 

plantas a partir da percepção dos ribeirinhos sobre a biodiversidade pantaneira, porém, este 

levantamento requer um período maior de tempo em campo, para a coleta de informações, o 

que não foi possível nas condições em que foi desenvolvido este trabalho. Como tal, este 

estudo constitui-se numa primeira abordagem empírica, com nuances interpretativas, para um 

estudo de maior profundidade sobre as populações tradicionais do Alto Pantanal em sua 

relação com a natureza. O tema se revelou bastante rico e de abordagem urgente, 

principalmente após contato direto com essas populações em campo e a percepção de sua 

condição de vulnerabilidade em meio a uma conjuntura de interesses diversos que não os 

contempla, e até mesmo merecendo continuidade e aprofundamento em pesquisas sociais e 

culturais subsequentes.  
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