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A 
Yara, Pedro Moreno e Alice, 
para que continuem a brincar, 
beber, olhar e mergulhar nas 
aguas do Pantanal. 





APRESENTA(:'AO 

, 0 NUPAUB/USP apresenta No Ritmo das Aguas do Pantanal, 

resultado .de tres anos de pesquisa realizada par urna equipe interdisciplmar 

da Universidade Federal do Mato Grosso, sob a coorden~ao da Dra. 

Carolina Joana da Silva. 0 objetivo do referido projeto, financiado pelo IDRC 

- INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTER - do Canad1 foi 0 estudo da 

relar;:ao ,entre as popul~0es ribeirinhas pantaneiras e as flutuar;:Qes hfdricas 

desse majestoso ecossistema Umido do Pantanal. As popular;:6es ribeirinhas de 

pequenos pescadores e criadores de gado foram escolhidas porque 

normalmente quando se fala de popular;:0es pantaneiras ha a tendencia de se 

referir somente aos grandes pecuaristas, muitos dos quais se auto-entitulam 

de "guardiaes do Pantanal". Como quase sempre acontece, as popular;:oes 

ribeirinhas, pouco visiveis · social e politicamente, sao esquecidas na 

formular;:ao e execur;:ao das politicas publicas. Ja o primeiro relat6rio de 

pesquisa publicado pelo NUPAUB em 1992 sob o tftulo: "Estrategias de 

Sobrevivencia de Comunidades Tradicionais no Pantanal Mato-grossense" 

tomou evidente a enorme bagagem de conhecimento que essas popul~oes 

possuem sabre as riqufssimas flora e fauna, bem coma sabre as conseqiiencias 

do regime de· enchentes do Pantanal sabre o modo tradicional de vida 

existente na regiao. 



0 conhecimento sobre as estrategias de sobrevivencia dessas 

popula~6es se toma ainda mais relevante quando se pensa em construir a 

Hidrovia Paraguai-Parana que, sem duvida, tera impactos importantes nao 

somente sobre o ecossistema, mas tambem sobre as popula~6es que af vivem. 

No Ritmo das Aguas do Pantanal apresenta ainda um outro 

grande desafio: o da pesquisa interdisciplinar, interligando areas das ciencias 

· humanas e das ciencias naturais para a produ~ao do conhecimento sobre as 

rela~oes homem-natureza. 

Prof. Dr. Antonio Carlos S. Diegues 

Coordenador Cientifico do NUP AUB-USP 
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"A paisagem e um registro de epoca e um 
documento da cultura." 

(Moraes, 1980) 

"Tudo tern seu tempo; tempo de pesai, tempo 
de plantti, tempo de colhe." 

(Seu Lino; pescador e agricultor, 1985) 

"Nos veve aqui no ritmo das tigua." 
(Seu Lino, pescador e agricultor, 1985) 
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INTRODU<;AO 

0 Pantanal de Mato Grosso, considerado uma das maiores areas 
alagaveis do mundo, e veiculado pelos meios de comuni~ como um santuario 

ecol6gico, onde animais vivem em harmonia e em profusao. Recentemente, face a 

esta riqueza biol6gica, a regiiio foi incorporada no roteiro turistico brasileiro e 

internacional, traduzindo na sua melhor expressao, o tmismo ecol6gico. 0 Pantanal 

chega quase a ser sinonimo de jacares sonolentos e de graciosas gar~ e tuiuius, 

coma mostrarn os ca:rtOes postais. Porem, quern siio os homens e as mulheres que Ia 

vivem? A depreender das informa~ oficiais e das repassadas pela midia, alem da 

sua riqueza biol6gica, o Pantanal e uma regiao propicia a ~ de gado, pela 

exisrencia de grandes extens(les de pastagens "naturais". Assim, o pouco que se sabe 

sabre OS homens que ai vivem e que sao grandes fazendeiros, proprietarios de 

imensos rebanhos de gado. 

Mas, esta regiao guarda uma grande imporrancia hist6rica 

desconhecida e apesar deste aparente vazio de homens e de hist6ria, o Pantanal de 

Mato Grosso foi territ6rio povoado par intimeros grupos indigenas (Paiguli, 

Guaikuru, Bororo e Guat6) que lutaram intensamente contra colonizadores 

espanh6is e portugueses desde o seculo XVI. Alguns grupos sobreviveram a guerra 

contra eles travada, e estiio atualmente ilhados em pequenas reservas: siio eles os 

Bororo, os Kadiweu (remanescentes dos Guaikuru) e os Guat6. 

Atualmente, alem das grandes fazendas de gado e das sociedades 

indigenas, existem no Pantanal pequenas comunidades que desenvolveram formas 

alternativas de sobrevivencia e formas de manejo do arnbiente que !hes propiciarn 

bastante autonomia com re~ ao sistema capitalista. 

Ha uma carac~ regiooal que distingue "ribeirinhos" e 

"pantaneiros"; ribeirinho significando a popula~ que vive a beira doo rioo, com 
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maior identifica\iio com a agua do que com a terra, e com atividade 

predominantemente pesqueira, apoiada pela agricultura de varzea e de terra fume. 

Ribeirinho, em termos locais, se op5e a categoria pantaneiro, que mais do que uma 

ligac;ao com um espac;o geogratico, descreve uma condi<;ao s6cio-econ6mica ligada a 
pobreza. 0 termo pantaneiro designa uma categoria social associada a grandes 

fazendas do Pantanal mato-grossense, ao gado numeroso e a riqueza. Mas, ha que 

salientar que muitos dos chamados ribeirinhos, quando encontram terras disponfveis 

nas areas alagaveis, sao na verdade, pantaneiros, no sentido da localiza<;ao 

geogratica e pela perceP\iio que tern do ambiente. 

Os pantaneiros reconhecem a importancia do regime de cheias e do 

ritmo das aguas para a renovac;ao da vida no Pantanal e para a preserva<;ao de seus 

ecossistemas. como e o caso dos pantaneiros de Mimoso. aqui denominados de 

mimoseanos, e dos pescadores do Rio Cuiaba abaixo. 

As enchentes, ao contrario, sao abordadas pela imprensa regional e 

pelo noticiario nacional, como verdadeiras tragedias que se sucedem anualmente. 

Isso porque o alvo da aten<;ao dos jornais sao os grandes fazendeiros, para quern as 

enchentes, se muito intensas, representam prejufzo em fun<;ao da perda de reses, por 

afogamento ou por falta de alimento. Os noticiarios apenas focalizam os segmentos 

mais pobres da popula<;ao pantaneira quando as enchentes atingem a dimensao de 

calamidade publica. 

Na realidade. as grandes cheias sao utilizadas pelos pecuaristas da 

regiao como instrumento de pressao as autoridades governamentais. para obter 

financiamentos. ou prorroga<;ao das dfvidas aos bancos estatais. As enchentes tern 

sido. pelo menos nas ultimas duas decadas. o argumento para criar polfticas publicas 

que sao formuladas desconhecendo 0 funcionamento dos diferentes ecossistemas 

existentes no Pantanal. bem como ignorando a~ popula<;Qes af residentes. A abertura 

de estradas e a constru<;ao de aterros para conter as cheias. sao exemplos de a<;6es 

atinentes a estas polfticas que trazem conseqtiencias para o modo de vida tradicional 

e irnpactos ambientais que comprometem a dinfunica dos ecossistemas. 

Apesar disso, pelo menos por enquanto, a pesca no Rio Cuiaba segue 

mantendo um importante papel economico na regiao, embora ja se observe um 
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declinio da proclutividade pesqueira. No entanto, em Mimosa, os impactos s6cio

ambientais da constrm;:ao de estradas ja estao mais acentuados .. 

Toclos pescadores entrevistados referiram-se a importfutcia do Rio 

Cuiab:i. tanto em termos hist6ricos, como em termos economicos, por ter sido este rio 

muito farto em peixes, e ainda ao seu papel ecol6gico, propiciado pelas inun~ 

peri6dicas no Pantanal. 

A proposta desta pesquisa intitulada: "Estrategias de Sobrevivencia 

de Comunidades Tradicionais no Pantanal Mato-grossense" e a de estudar as 

re~ existentes entre as comunidades tradicionais e os recursos naturais das areas 
alagaveis do Pantanal de Mato Grosso, especialmente no que diz respeito a maneira 

como tais comunidades convivem com as mudanl(as peri6di~ das condi~ 

ambientais destas areas, em funr;iio da variat;ao temporal do nivel d'agua. que 

estabelece-as fuses de enchente, cheia, vazante e estiagem, conforme o ciclo anual das 

aguas na regiao. 

Este estudo tambem visa analisar as estrategias de sobreviv&tcia que 

as comunidades alvo desenvolveram em virtude das recentes alteracOes -s6cio

ambientais na regiao do Pantanal, principalmente como conseqiiencia das formas 

atuais de ocupat;ao do solo e das aguas e do uso em grande escala dos recursos 

naturais aqui existentes. 

Para o desenvolvimento desta proposta foram escolhidas duas areas de 

estudo, que embora par~ espacialmente separadas, sao interdependentes em sua 

estrutura e funcionamento; nestas areas escolhidas vivem comunidades humanas, 

cujas atividades econ6micas e ritmos de vida foram adequadas as ~ 
temporais do niv~l d'agua. com suas fuses caracteristicamente diferenciadas, quais 

sejam: a enchente, cheia, vazante e estiagem. 

Um dos grupos escolhidos localiza-se em Mimosa, e de criadores de 

gado, e o outro e de pescadores que vivem as margens do Rio Cui.aha, entre as 

localidades de Vereda (Santo Anronio do Leverger) e Estirao Comprido (Barno de 

Melg~) organizados em reseivas de pescas. Embora separadas, ambas atividades 

econ6micas de sobrevivencia estno estritamente ligadas ao ritmo da agua do Rio 

Cuiaba e vem sofrendo impactos resultantes das al~ s6cio ambientais 
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provocadas pela polftica atual de ocupa910 do solo e das aguas. bem como pelo uso 

intensivo dos recursos biol6gicos e de outros recursos naturais ai existentes. 

A abordagem desta proposta baseou-se na analise do tempo, do espar;:o 

e de suas transformar;:aes. Espar;:os estes que foram desenhados atraves de milhares de 

anos pelos agentes climaticos e retrabalhados mais recentemente pela dinfunica da 

agua e da cultura humana. 

Primeiramente, procurou-se detectar as relar;:Oes homem/ ambiente 

atraves da caracteriza910 s6cio-ambiental preliminar das areas escolhidas. Utilizando 

elementos ecol6gicos. culturais e sociais, buscou-se a identificar;:ao das estrategias de 

sobrevivencia e dos problemas e conflitos enfrentados pelas comunidades estudadas. 

0 trabalbo de pesquisa foi realizado entre outubro de 1991 e maio de 

1993 atraves de varias viagens de campo, distribui~ entre Mimoso e algumas 

reservas pesqueiras - Volta Grande (ou Vereda), Limoeiro. Praia do Por;:o. Maravilha 

e Pedreira. 

No campo utilizaram-se os seguintes procedimentos: observa910 

participante, entrevistas livres - gravadas ou nao: procurou-se levantar algumas 

hist6rias de vida e perceber as categorias utilizadas para a descrir;:ao e compreensao 

do espar;:o e suas modificar;:aes. 

Foram consultadas as seguintes fontes e arquivos: NDHIR (Nucleo de 

Documenta9lo e Informa910 em Hist6ria Regional), o APMT (Arquivo PUblico do 

Estado de Mato Grosso), o cart6rio do municfpio de Santo Antonio, o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatfstica), a Funda910 Candido Rondon (em Cuiaba), o 

Cart6rio de Paz de Mimoso, o INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), o 

INCRA (Instituto Nacional de Colonizac;ao e Reforma Agraria). a Coordenadoria 

Estadual da Defesa Civil. o da Co16nia Z-1 de pescadores e a Hemeroteca da FUFMT. 

Na metodologia procurou-se fazer uma discussao que nao se 

confundisse com uma apresenta910 ou uma listagem de tecnicas de pesquisa. Atraves 

da bibliografia existente, procurou-se refletir sobre metodos que estivessem mais 

aproximados das necessidades deste estudo. Como este trabalho procura integrar 

metodos e tecnicas da ecologia e da antropologia nao se menosprezou a 

complexidade da tarefa de encontrar uma ponte entre as duas disciplinas. Os 
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metcxlos de pesquisa de campo foram dados pela Antropologia Social, empregando

se entrevistas baseadas em roteiros definidos para cada viagem de pesquisa, 

levantamento de dados estatisticos relacionados a natalidade e a mortalidade e ainda 

mapeamento das familias e genealogias. Da Ecologia, utilizaram-se a abOrdagem 

desCritiva no que se refere as diferentes unidades de paisagem percebidas pelas 

comunidades em estudo, e a abordagem funcional quanto a forma como estas 

comunidades percebem a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. Os dados 

foram obtidos pela o~, coleta e entrevistas baseadas em roteiros definidos 

para cada viagem de campo~ Na Antropologia e etnoecologia buscaram-se formas de 

interpretar os dados a partir da leitura que as populacOes alvo de estudo fazem de seu 

pr6prio ambiente, dassifica<;ao e ordena<;ao do esp~. 

0 Rio Cuiaba e suas areas alagaveis foram con~derados como um 

sistema integrado · sustentador de popul~ humanas distintas que manejam este 

ecossistema de forma diferenciada. Estils areas foram caracterizadas a partir da 

percep<;ao que os pantaneiros (ribeirinhos e mimoseanos) tern do meio em que 

vivem, com o apoio da bibliografia existente e dos conhecimentos ecol6gicos e 

hist6ricos da coordenadora deste projeto, que nasceu na regiao. 

Buscou-se, tambem, resgatar a hist6ria da ocup~o do Pantanal, a 

partir das sociedades indigenas que ai viviam, tais como os Guat6, os Paiaguii, os 

Guaikuru e os Bororo. _ Procurou-se tambem compreender o sistema de sesrriarias, 

extinto no seculo XIX, pela Lei de Terras de 1850, mas que persiste em ·Mato 

Grosso. o que e cada vez mais problematico para as comunidades que ocupam terras 

em regime comunal. A complexidade desta situac;ao advem da alterac;ao das forc;as 

produtivas e do atual padrao juridico de propriedade da terra. 

Buscou-se fazer uma reflexao acerca das comunidades estudadas, no 

que diz respeito a sua organiza~, rel~ com a sociedade abrangente, usos e 

conhecimerito do ~. al~ advindas das mudan~ ecol6gicas, sociais e 

econdmicas que as afetam mais diretamente .. 

Na primeira etapa da pesquisa foram feitos estudos preliminares 

procurando caracterizar as areas numa perspectiva s6cio - ambiental, identificando 

os problemas e conflitos com os quais, as comunidades se defrontam. 
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Na segunda etapa da pesquisa foi estudada a fase da vazante (abril

junho), buscando-se a compreensao das atividades desenvolvidas e a produtividade 

que este periodo apresenta, tanto como resultado do investimento do trabalho 

humano como da disponibilidade de recursos naturais. Na agricultura observou-se o 

USO do espa\:O, area, produtos pJantados, prepara<;:ao da terra, instrumentos de 

produ<;:ao e das pragas que incidem na lavoura. Na cria<;:ao de gado foram observadas 

variaveis como o espa\:O utilizado, manejo, alimentac;:ao, principais doern;:as, etc. Na 

pesca verificou-se tambem o uso do espa\:O, tecnicas e instrurnentos de pesca, 

influencia da lua e produtividade da fase. Foram identificadas, ainda, inumeras 

variaveis da categoria "pescador", quais sejam: redeiros, pescadores para frigorificos, 

pescadores sem terra,_pescadores agricultores, pescadores que tomam conta de terras 

alheias, pescadores temporarios, que se assalariam em periodos menos rentaveis da 

pescaria em atividades altemativas. 

Na terceira etapa foram pesquisadas as fases da estiagem e da 

enchente, com rela<;:ao as modifica\:Oes ambientais e as atividades humanas 

desenvolvidas neste periodo. Durante esta fase da pesquisa revelou-se, com bastante 

enfase, 0 processo de empobrecimento dos pescadores e dos pantaneiros de Mimoso, 

em conseqiiencia dos processos economicos e politicos que afetam os que vivem na 

regiao. 

Na publicac;:ao (DA SILVA e SILVA, 1992) referente aos trabalhos de 

campo realizados entre outubro e fevereiro de 1991, apresentaram-se os resultados 

preliminares da pesquisa, com a caracterizac;:ao do Rio Cuiaba e suas areas alagaveis, 

sua geomorfologia, unidades de recursos: fez-se a primeira aproximac;:ao com a 

organizac;:ao social e economica de mimoseanos e pescadores e identificaram-se os 

principais problemas vividos por eles, tais como a construc;:ao de aterros, alagamento 

pennanente de uma parte das terras de Mimoso. sobre-pesca, pesca predat6ria, 

turismo, etc. 

No relat6rio relativo a fase da vazante (abril a junho) descreveu-se 

minuciosamente o manejo do gado em Mimoso, incluindo classifica\:6es locais de 

idade, identificac;:ao e tratamento de doen\:3S, alimentac;:ao do rebanho, ea festa de 

Santo Antonio. Esta e uma das festas realizadas na vazante, fase que apresenta um 
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alto grau de sociabilidade dos mimoseanos combinada com uma grande 

disponibilidade de recursos. Os quintais foram percebidos como importantes 

unidades de recursos gerados pelcf trabalho feminino, atraves do plantio de fruteiras e 

da cria¢o de animais domesticos, em especial, porcos e galinhas. 

Com re~o a pesca, no rio Cuiaba e areas alagaveis, descreveu-se o 

uso' do ~. tecnicas e instrumentos de pesca, movimen~o dos peixes e 

obten¢o de iscas. Uma das preocup~ centrais deste segundo relat6rio foi 

compreender como eram desenvolvidas as atividades econ6micas ea produtividade 

apresentada nesta fase. 

No terceiro relat6rio procurou-se evidenciar alguns aspectos, ligados 

ao Rio Cuiaba e a Mimoso, que se referem ao escasseamento de ~ursos naturais e 

ao aumento das dificuldades de sobrevivencia dos grupos sociais analisados. Estas 

dificuldades estlio estritamente ligadas ao processo hist6rico ocorrido na regiao, 

principalmente as decorrentes da concentrac;ao de terras e as mudani;as ocorridas no 

regime de ocup~o das mesmas. A grande disponibilidade de terras em Mato 

Grosso antes da decada de 60 e seguida por um processo de expulsao dos moradores 

de beira-rio ou a limi~o ao acesso de terras agriculturaveis; em Mimoso, as terras 

da sesmaria de Morro Redondo esiao sendo progressivamente parceladas, 

individualizadas e privatizadas concomitantemente a chegada de migrimtes. Aqui a 

mudanc;;a na forma de oc~o comei.;a a inviabiliz.ar o modelo tradicional do 

manejo do gado praticado pelos mimoseanos e a esgotar as pastagens locais. 

Paralelamente, os recursos do Rio Cuiaba. pela expl~ intensiva, pela ac;ao 

depredat6ria de redeiros e frigorificos de grande porte siio comprometidos em sua 

disponibilidade de peixes; este processo coincide com o surgimento da pesca 

profissional provocada pela perda de acesso dos ribeirinhos a terra. 

Dando continuidade a proposta de estudar as re~ do homem com 

o meio ambiente, observou-se a pesca no periodo da seca e do inicio da enchente, a 

movimen~ dos peixes e estrategias para sua captura, incluindo a ceva. 

Apresentou-se ainda, em estagio exploratOOo, uma primeira aproxim~ do sisterna 

c~cat6rio que os pescadores fazem dos peixes. Foram percebidos, tambem, os 

conflitos entre pescadores, entre estes e turistas, com a legisla¢o, etc. Com rela¢o a 
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Mimoso prosseguiu-se na observac;:ao do manejo do gado, alimentar;:ao, 

produtividade, etc. 0 uso comunal dos pastos, fonte de conflitos. nesta fase da 

pesquisa, apresentou-se como um problema bastante complexo . 

Neste trabalho, apresentam-se as atividades humanas desenvolvidas 

pelos pescadores do Rio Cuiabti abaixo e pelos pantaneiros de Mimoso, durante todo 

o ciclo das aguas - seca, enchente, cheia e vazante. Procurou-se revelar todo o 

processo que vivem ambas comunidades, tanto no que se refere as modificac;:aes 

naturais, como as modificac;:aes de cunho hist6rico. econ6mico e polftico. 

Esta publicar;:ao, embora represente o fechamento de um ciclo de 

trabalho, nao representa, no entanto, o esgotamento de todas as possibilidades de 

pesquisa sobre o tema. Ao contrano. parece mais ter sido uma alx:rtura de caminhos 

e de possibilidades de estudos. A importfuicia desta pesquisa, a nosso ver, reside na 

abertura de temas a serem ainda explorados e na abertura de um caminho 

interdisciplinar a ser trilhado. 
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METODOLOGIA 

Neste trabalho, adotou-se a proposta de estabelecer uma ponte entre a 

Ecologia e a Antropologia. para produzir um estudo interdisciplinar que proporcione 

uma visao mais integral clas fonnas pelas quais as sociedades interagem com a 

natureza. Buscaram-se os principios em ~ entre natureza e cultura e sua mutua 

determin~o. 

A proposta interdisciplinar, nova na academia, ainda produz 

conhe.cimentos muito incipientes, e nao tern metodologias muito desenvolviclas. A 

artic~ e o dialogo entre duas ou mais disciplinas e uma tarefa complexa na 

medida em que a hist6ria clas ciencias e a hist6ria do saber compartimentado e cada 

vez mais especializado. A interci,isciplinariedade e uma tarefa a ser realiz:ada, talvez a 

longo prazo, para restabelecer uma mutua inteligibilidade entre as ciencias. 

Atraves clas leituras de autores representantes clas escolas da ecologia 

cultural e da etnobiologia, pOde-se ter uma visao bastante ampla do que se produziu 

· em torno do problematico conhecimento do homem em re~ com a natureza. Ora 

os estudos privilegiam aspectos s6cio-culturais, ora privilegiam a rel~o. 

interpreta<;ao e conhe.cimento do meio ambiente. No primeiro caso, ignoram-se as 

rel~ com a natureza e no segundo, dificilmente chega-se a um pequeno 

vislumbre de quern sao esses homens estudados, como se organizam, o que pensam, 

o que sentem. 

Nesta pesquisa utilizaram-se os procedimentos metodol6gicos dados 

pela Antropologia para a pesquisa_ de campo. Foi adotado o metodo da pesquisa 

participante para a coleta de dados; elementos tais como entrevistas dirigiclas e/ou 

livres, levantamento de dados estatisticos sobre natalidade e moctalidade foram 

· re.alizados como suporte. Da Ecologia. utilizaram-se sua abordagem descritiva no 

que se refere as diferentes unidades percebiclas pelas comunidades em estudo, e a 
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abordagem funcional no que se refere a forma como estas comunidades percebem a 

estrutura e funcionamento dos ecossistemas. 

Procurou-se dar prioridade, na coleta de dados, a interpretac;:ao e a 
leitura que pantaneiros, mimoseanos e pescadores, fazem de seu meio ambiente, bem 

como de suas modificac;:6es, embora nao tenham sido desprezados dados hist6ricos, 

demognificos, da organizac;:ao social e politica dos grupos pesquisados. 

A ecologia norteou a descric;:iio dos espac;:os "naturais" e modificados 

no que se refere a forma, conteudo e mudanc;:as temporais ai observadas. Da 

Antropologia, veio a compreensao de como os grupos sociais analisados organizam

se para ocupar, modificar e sobreviver nestes espac;:os. 

Os trabalhos de campo eram precedidos de discuss6es e planejamento 

das atividades que seriam desenvolvidas. Das discuss6es participavam a antrop6loga, 

a ec6loga e os estagiarios, estudantes dos Cursos de Biologia, Pedagogia, Servic;:o 

Social e Hist6ria. Os estudos desenvolvidos anteriormente na area, pela ec6loga 

responsavel pelo projeto e a sua vivencia por ter nascido e vivido na regiao nortearam 

os passos e os roteiros de campo. 

Nas leituras das falas contidas nas transcric;:6es, distinguiam-se, a 
princfpio, noc;:6es, ideias, descric;:6es, comportamentos e atitudes que encontravam eco 

em bases ou fundamentos da Ecologia ou Antropologia. T6picos dos dois campos de 

conhecimento, tais como sucessao ecol6gica, estabilidade de pulso, morfologia de 

rios, unidades de recursos, introduc;:ao de especies, biocidas, estrategias de pesca, 

conservac;:ao de iscas, poliatividade, reaproveitamento. reciclagem, dependencia da 

agua, organizac;:ao do espac;:o, noc;:6es de tenit6rio, posse da terra, conflitos sociais, 

relac;:6es de trabalho, uso e organizac;:ao do espac;:o, variac;:iio temporal da produc;:ao 

eram identificados e durante a redac;:iio, discutidos. No decorrer dos trabalhos de 

campo, muito das observac;:Oes e conclus5es, que a princfpio poderiam parecer ser de 

um campo especifico de conhecimento, seja da Antropologia ou Ecologia, vinham de 

am bas as areas. 

Assim, a conduc;:no, as analises e conclus6es deste trabalho sao 

resultantes, em prirneiro lugar, do reconhecimento da necessidade de uma 

abordagem interdisciplinar para um melhor entendimento da sobrevivencia de 

popu1ac;:6es humanas em ecossistemas frageis e complexos, como o Pantanal de Mato 
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Grosso. 0 esforl(O das duas disciplinas em _apreender, respeitar, questionar e 

principalmente abandonar ideias pre-concebidas sobre os campos de conhecimento 

envolvidos e o trabalho proposto concorreram para uma efetiva interpene~ da 

Ecologia e Antropologia. Os estudos especfficos contratados para este trabalho, 

atraves das assessorias das historiadoras Elizabeth Madureira Siqueira e de Maria de 

Fatima Gomes Costa, complementaram o quadro, para uma an:ilise mais abrangente 

dos problemas encontrados. 

Nas viagens de campo procedeu-se a observar;ao das atividades, 

realizaram-se entrevistas com pessoas escolhidas aleatoriamente, enquanto pessoas 

chaves - pelo conhecimento ou idade - foram sistematicamente entrevistadas. Na 

o~, em geral, priorizava-se o entendimento das atividades e da organizacao 

destas em consonancia ao ciclo das aguas. Foram coletadas plantas_e peixes, citados 

· pelos entrevistados, para posterior identifi~o. Procurou-se documentar 

fotograficamente todas as viagens de campo de maneira que h:i uma documentar;ao 

visual que demonstra as ~ de paisagem e de atividades humanas. Uma 

pequena porcentagem das entrevistas foi registrada em fitas cassete que perfazem 

cerca de 20 horas. 

Neste trabalho, as falas dos informantes e termos regionais foram 

colocadas entre aspas e/ou em it:ilico. Os nomes cientfficos dos peixes e das plantas 

nao foram colocados com a frequencia em que foram citados, para facilitar a leitura 

Ainda, optou-se por omitir, na maioria das vezes, os nomes dos pescadores, quando 

as circunstancias em que foram citados poderiam ser comprometedoras, em funr;ao 

de conflitos entre as reservas de pesca e com o IBAMA (JNsmuro BRASIIEIRO oo MEio 

AMBIENIB E DOS RECURSa> NATURAIS RE.Nov AVEIS ). 

0 recorte temporal e bastante amplo, pois parte do seculo XVIII, com 

os primeiros embates de colonizadores com as sociedades indfgenas dos rios Cuiaba, 

S!\o Lourenl(O e Paraguai, passa pelo seculo XIX. com a doar;ao da Sesmaria de 

Morro Redondo (Mimoso) a Joaquina Gomes, para momentos mais recentes, tais 

como a institucionali:zar;ao das reservas de pesca ao longo do rio Cuiaba, ha cerca de 

10 anos. Em principio, poder-se-ia dizer que ambos os grupos terao marcos 

temporais distintos, em fun~ de suas especificidades hist6ricas. &te tratamento 

diacronico revelou justamente a dinamica dos dois grupos, que est:i intimamente 
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relacionada com o espm;:o e suas modifica!;:5es -naturais ou provocadas pela m;:ao 

humana - e com o ritmo das aguas - cheia e vazante - e ainda com as polfticas de 

terra (que nao rem uma figura jurfdica para terras comunais) e economicas mais 

amplas. Dito em outras palavras, o desempenho que estas comunidades assumem 

esta relacionado com os ritmos da natureza e com politicas que sao elaboradas a 
distfulcia e que terrninam por atingi-las. 

Nesta pesquisa, procurou-se interpretar o Rio Cuiab:i e suas areas 
alagaveis como um sistema integrado, que sustenta popula!;:5es distintas, que 

manejam de forma diferenciada esses ambientes. 

Toda atividade produtiva no rio e na area alagavel e dependente de 

subsfdios energeticos "fomecidos pelas enchentes. Desta forma, todas as a!;:5es que 

interfiram na relat;ao entre o rio e a area alagavel e na variat;ao do nivel d'agua, 

afetarao a produtividade destas areas. Procurou-se ver de que forma essas 

modifica!;:5es ambientais comprometem a reprodut;ao da vida humana neste esp~o. 

No decorrer do trabalho, observaram-se elementos que possibilitam a 

utilizat;ao dos conceitos da etnociencia, que apontam para o estudo de processos de 

produt;ao e transmissao de conhecimento das popula~ locais sobre o meio com o 

qual' interagem, e que corresponde na Antropologia a pesquisa etnocientifica. 

D'AMBROSIO (1990) assinala que, atualmente, o prefixo "etno" nao tern apenas a 

conota~o de delimitar "campos" de conhecimentos popular hom6logos as 
disciplinas cientfficas (etnomatematica, etnobiologia, etnoecologia), mas que 

representa algo mais amplo, que se refere ao contexto cultural. incluindo assim a 

linguagem, jargao, c6digos de comportamento. mitos e simbolos. 

A etnobiologia compreende o estudo do conhecimento e das 

conceitua!;:5es desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da biologia, assim 

como do papel de cren~ e de adap~5es do homem a determinados ambientes 

(POSEY, 1986). Para VAYDA & RAPPAPORT (1968) a etnoecologia e considerada no 

contexto da Ecologia Cultural, tendo como objetivo a apresenta!;:ao dos pontos de 

vista dos povos sobre seu meio e sobre as formas de se relacionar com o mesmo. 

A etnobiologia desenvolveu uma metodologia eficiente para trabalhar 

com as categorias e classifica!;:5es e formas de manejo do ambiente. Para tal, trabalha 

com o conceito de cultura como um instrumental para compreender o que se prop6e. 
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A identifi~o de ecozonas pelo Indios Kayap6 constitui um exemplo 

de diferencia¢o de areas ecol6gicas reconhecidas em outros grupos culturais (POSEY, 

1983) e contribuiu para superar as gen~ ecol6gicas dos ecossistemas 

tropicais, consideradas por Moran (1990), condi~ limitantes a compreensao 

destes. Diferente da Amazooia, o termo Pantanal engloba um conjunto de diferentes 

fei~ de pantanais, cuja existencia e reconhecida pelos pantaneiros e corroborada 

em muitos estudos (PEREIRA, 1944; CORREAFlLHO (1946); SANCHES (1977); FRANCO 

&PINHEIRO (1982); ALVARENGA et alii (1984); e ADAMOLI (1981). 

&sas diferencas nao favorecem uma ocupa¢o distinta para esses 

pantanais e 0 estabelecirnento de programas de desenvolvimento adequados a regiiio. 

No entanto, algumas comunidades tradicionais que ocupam as are,as alagaveis no 

Pantanal, tern a perce~o niio s6 dos diferentes pantanais, como tamrem de zonas 

ecol6gicas e unidades de recursos, dos quais obtem sua sobrevivencia, atraves da 

pesca, pecuaria, extrativismo e agricultura de subsisrencia. 

&tudos que abordam conceitos de tipologias de zonas ecol6gicas e 

intera~ entre as zonas por indios e caboclos, na Amazonia, evidenciam um 

conhecimento extraordinario da estrutura, funcionamento e manejo dos sistemas 

amazonicos (PARKER et alli, 1983). Os .estudos etnoecol6gicos desenvolvidos na 

Amazonia foram realizados, em sua maioria, com· sociedades indigenas (POSEY, 

1983 e 1986; HILDEBRAND, 1986; entre outros) e alguns com comunidades caboclas 

(POSEY et a/li, 1984; PARKER et alli, 1983). 

No Pantanal, DA SILVA (1990) observou quatro zonas ecol6gicas bem

definidas, utilizadas e manejadas de forma diferenciada pelru! comunidades que 

sobrevivem destas areas e nelas identificam im1meras unidades de recursos. No Lago 

Coari, na Amazonia, PARKER et a/Ii (1983) observa 40 tipos diferentes de unidades 

de recursos, "lugares de fartura", cuja produtividade e devida as condi~ naturais 

OU a maniputai;ao antr6pica. 

Nesta pesquisa, a identifi~ de zonas ecol6gicas e unidades de 

recursos, assim como seu manejo, ganharam alguns contomos e se apresentaram 

como caminho a ser seguido a fun de obter a sua descri~o. funcionamento e 

indicadores de sustentabilidade, na presen~ de· atividades antr6picas que possam 

gerar conflitos e ame.acas a sua continuidade. 
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Nern o ambiente nem a organiza~o social foram vistos como 

determinantes. P6de-se observar que as rela~ dos grupos estudados com o meio 

em que vivem e diniimica e que se altera historicamente. Mesmo quando a natureza 

se imp0e com a for9<1 de seus ritmos extremamente pronunciados, como ocorre no 

Pantanal, os grupos revelaram habilidade ou criatividade para encontrar novas 

solu96es para sobreviverem. Por este motivo, de certa forma, procurou-se evitar 

trabalhar com o conceito de adapta~o, na medida em que este significa uma 

maleabilidade do homem, um moldar-se a natureza. 0 que se viu, ao contrario, foi 

uma natureza, evidente ponto de partida para qualquer solu<;:ao de sobrevivencia, de 

certa maneira construida e manejada com vistas a obten~o de recursos e 

maximiza~o de energia. As rela96es com o ambiente revelaram-se mais como 

escolhas culturais do que simplesmente comportamentos racionais ou respostas 

adaptativas. Entre os mimoseanos, a rela~o com o meio traduz muito mais uma 

intermedi~o simb6lica, dada pelo gado, do que comportamentos utilitarios ou 

pragmaticos. 

No entanto, os novos ritmos imprimidos ao capitalismo, 

consubstanciados em polfticas publicas e economicas. atingem os lugares mais 

remotos, tomando diffcil ou inviabilizando a reprodu~o dos modos de vida das 

comunidades estudadas, como vem ocorrendo com todas formas altemativas de 

sobrevi vencia neste pais. 

As politicas publicas, que viabilizam a constru~o de estradas, 

amea9am as complexas e frageis areas umidas, ate agora, de alguma maneira 

preservadas ou mesmo parcialmente construfdas pelas popula96es que ai viveram 

tradicionalmen te. 

Esses pontos estao sendo levantados com o objetivo de salientar que, 

apesar de se ter estudado intensivamente mimoseanos e pescadores em seus modos 

de vida particulares e em seu ambiente, procurou-se -ver as articula96es com o 

processo de globaliza~o, guardando um cuidado metodol6gico de nao os encarar 

como comunidades insulares em total desvinc~o com processos mais gerais que 

atingem o pais. 
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1 

CARACTERIZA{:AO AMBIENTAL 

DAAREADEESTIIDO 

1.1. Localizat;ao 

0 rio Cui.aha locali7.a-se na margem esquercla do Rio Paraguai, na 

por~o central cla America do Sul. Sua bacia esta compreendicla ~ntre 14° e 17° de 

Lat. Sule 53° e 57°50' de Long. W., drenando uma area emimacla de 100.000 km2
, o 

que significa cerca de 20% cla bacia do Alto Paraguai. Da cabeceira a foz, abrange 

cerca de 828 Km, percorridos em sua maior extensao na dire¢o Norte-Sul, mudando 

para Leste-Oeste, no curso inferior (fig.· 1 ). 

No seu alto curso, recebe os rios Manso e Casca, ambos pela margem 

esquercla. A jusante cla cidade de Santo Anronio de Leverger, quando se abrem 3s 
grandes planicies alagaveis do Pantanal do Mato Grosso, recebe pela margem 

esquercla OS rios Arica - A~u OU Grande - e 0 Arica Mirirn. Pr6ximo a ciclade de 

Barao de Melg~ apresenta um bra~ secundiirio, o rio Piraim, que circuncla uma 

ilha. 0 rio Cassange e "corixos" menores cla margem direita drenam as aguas do rio 

Cuiaba durante a cheia, em dire;llo ao rio Paraguai. 0 rio Cuiaba, em Pocone, entre 

a Ilha Camargo e Porto Jofre, recebe pela margem ·esquercla seus principais 

tributarios cla planicie, os rios Sao Lauren~ e o Piquiri (BRASIL, 1972). 
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FIGURA 1- I..oca1iza¢o da area de estudo (em.drculo) na BaciaHidrognifica 
· do Rio Cuiba, no Pantanal do Mato Grosso. 
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1.2. Geologia e Geomorf ologia 

0 alto curso da bacia do rio CuiaM drena rochas da Fonn~o 

Diamantino, constituidas de ard6seas, argilitos e arenitos. Ja as planicies alagaveis 

drenam a Fonna9fio Pantanal, caracterizada por sedimentos do Quatem::irio; os 

sedirnentos sao arenosos, silticos argilosos, argilo-arenosos e areno-=conglomeraticos 

semkonsolidados e inconsolidados (BARROS et a/Ii, 1982). 

A Bacia do rio CuiaM percorre, em grande parte, as unidades 

geomorfol6gicas da Depressao Cuiabana e as Planfcies e Pantanais do Mato Grosso. 

A incipiencia de dados da geologia hist6rica impede uma descri9fio ~bre a origem e 

desenvolvimento da Bacia do rio CuiaM. 

A Depressao Cuiabana compreende uma area reOaixada entre o 

Pianalto dos Guimaraes e a Provincia Serrana. Estreita-se do sul para norte ate a 

altura do paralelo 15, quando entao amplia-se para leste, acompanhando o vale do 

rio Manso. Limita-se ao sul com as Planicies e Pantanais do Mato Grosso e a oeste, 

noroeste e norte, com a Provincia Serrana. Sua topografia apresenta inclina9fio norte

sul, com altimetria entre 200 metros, no limite sul e 450 metros, no alto vale dos rios 

CuiaM e Manso (BARROS et alli, 1982). 

Os relevos citados, foram modelados em litologias do Grupo CuiaM, 

constitufdas por metagraunvacas, metac6rseos, filitos, filito ardoseanos, quartzitos e 

conglomerados que se apresentam encobertos por materiais argilo-arenosos, 

recobertos por vegeta9fio serrana arb6rea aberta e, secundariamente, pela unidade de 

savana parque. Os fundos dos vales sao cobertos por matas de galerias. Na parte 

sudoeste da depressao o relevo e mais dissecado, desenvolvendo uma cobertura 

detrftica, constituindo wn pavimento com blocos de quartzos e quartizitos. Nesta 

area, as rochas do Grupo Cuiaba estao representadas principalmente por filitos e 

filitos quartiziticos, que sao determinantes no dimensionamento da drenagem e do 

relevo da area. Aparecem fonnas agu~ baixas como a pequena area posicionada 

ao sul da contluencia do rio Manso com o rio CuiaM, nos arredores da localidade de 

Arruda. Ao Norte da depressao, nas escarpas meridionais da Serra Azul, ocorre um 

conjunto de relevo com fonnas convexas. A leste e sudoeste da cidade de Cuiaoo 
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ocorrem extensas areas de relevo piano. Estas formas de relevo foram moldadas em 

rochas do Grupo Cuiaba e. principalmente, em sedimentos quatemarios (BARROS et 

alli, 1982). 

A unidade Planfcies e Pantanais do Mato Grosso caracteriza-se como 

uma extensa planfcie de acumula9ao, configurada como um enorme anfiteatro 

(VALVERDE, 1972) de topografia bastante plana e regularmente submetida a 

inunda96es, cuja rede de drenagem e comandada pelo rio Paraguai (FRANCO & 

PINHEIRO, 1982), sendo considerada, na faixa de latitude onde ocorre, a mais ampla e 

complexa planfcie de inundac;iio conhecida (WII.JIELMY. 1958). 

A area de estudo localiza-se dentro da unidade geomorfologica · 

Planfcies e Pantanais do Mato Grosso, caracterizadas como areas de acumulac;iio 

inundaveis do tipo pouco timido, timido e areas de planfcies lacustre e planfcie 

fltivio-lacustre (ALVARENGA et alli, 1984). 

Atualmente, o rio Cuiaba apresenta-se canalizado entre vales no alto 

curso, meandrico no curso mOOio e formando quase um delta no inferior. Em Santo 

Antonio de Leverger, 24 Km a jusante de Cuiaba, o rio com~ a desenvolver 

extensas areas alagaveis que se alongam ate a foz. 

A morfologia do rio Cuiaba sera abordada neste estudo considerando 

o conjunto das unidades de paisagens, os habitais para comunidades aquaticas e as 

unidades de recursos para os pantaneiros (pescadores e mimoseanos) . As principais 

unidades de paisagem identificadas sao: canais (rio principal, sangradouros ou 

c6rregos, corixos e antigos leitos de rio), dique marginal (barranco), areas alagaveis 

(largo, varzeas e baixada), e baias. 

• Canal.Principal 

0 rio Cuiaba e seus tributarios apresentam, a montante da cidade de 

Cuiaba, diversas cachoeiras ea jusante, no trecho ate Santo Antonio de Leverger, 

algumas corredeiras; a partir desta cidade, seu leito se amplia, formando imensas 

areas alagaveis. 
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Como e um rio de curso meandrico, altema processos naturais de 

erosao e de deposil(iio. A erosao ocorre nas curvas convexas, ocasionando a form~o 

de po\:OS atraves do aprofundamento de seu leito. 0 solo dai retirado e depositado, a 

jusante, formando imensas praias e baixios - bancos de areia. Porem, as atividades 

antr6picas decorrentes da minera\(iio no rio Cuiaba, principalmente de retirada de 

areia, tern afetado a movimenta\(iio, a extensilo ea qualidade das praias e dos baixios, 

alem de diminuir a profundidade dos po\:08, o que compromete a atividade pesqueira. 

No canal principal, podem-se distinguir diferentes bi6topos, tais coma 

corredeiras, remansos, baixios (bancos de areia), po\:08 (pontos mais profundos do 

rio, localizados nas curvas concavas) e praias. Estas unidades silo descritas pelos 

pescadores e consideradas coma unidades de recurso e podem ser escolhidas coma 

areas adequadas para delirnitar as reservas de pesca, comae 0 caso dos p<)\:OS: 

"Normalmen!e voce escolhe o Lugar do po~o. 
Lugar fiuuio, onde TUJrmalmente o peixe para em maio. 
Voce sonda 0 Lugar muito tempo, olharuio OTUie e mais 
f acil fazer a reserva." 

(pescador da Maravilha, dez. 91) 

Os recantos ou remansos, silo considerados lugares especuus, 

associados a reprodul(iio das piraputangas. Este conjunto e explicado da seguinte 

form a: 

"Porque ela (a piraputanga) niio desova como 
outros peixes. Ela desova naquele Lugar de recanto. 
Vamos supor que aqui tern um rio, aqui tern um saliio 
que e uma boca do outro rio que ja entupiu. Entiio eles 
aproveitam e aqui eles desovam, a senhora chega 
naquele Lugar eta vermelho dele assim." 

(Pescador de Mimoso, dez. 91) 

• Sangradouros 

Sao c6rregos que apresentam diques marginais pouco desenvolvidos e 

cobertos com mata ciliar. Podem ligar baias a rios e rios a rios, desempenhando 

importante papel coma corredores de migra~o para os peixes, na vanmte ou na 

19 



enchente. E o caso dos sangradouros Croara e Varador que ligam as bafas Acurizal e 

Porto de Fora, ao rio Cuiab:i. 

• Corixos 

Sao canais naturais, com escoamento tempor:irio, que se destacam na 

planfcie alagavel; sao pouco profundos e mais au menos estreitos, nao apresentando 

diques marginais. 

Os corix.os funcionam coma habitats importantes para o 

desenvolvimento dos filhotes de peixes, no perfodo da estiagem, enquanto que na 

vazante e na enchente servem coma corrector de migrat;ao, para as peixes. Como 

conseqi.iencia, observa-se na vazante, grandes agrupamentos de aves predando as 

peixes que tentam retomar ao rio. 

• Antigos Leitos do Rio Cuiaba 

Como o rio Cuiab:i e um rio meandrico, sofre, no seu 

desenvolvimento, mudan~ no curso principal, procurando abrir novas caminhos e 

abandonando partes de seu leito tradicional. A reserva pesqueira de Volta Grande 

localiza-se justamente em um nova trecho do rio Cuiab:i. que surgiu em 1974 

durante uma grande enchente. Com esta alterac;ao do leito, formou-se um por;o 

profundo que e utilizado intensamente par uma comunidade pesqueira de Volta 

Grande, que agrega cerca de cem pescadores. 

Os trechos abandonados do Rio Cuiab:i quando em curvas, se 

transformam em lagoas marginais - "oxbow lakes" - e quando retos e alongados, ao 

contr:irio, permanecem secos durante a estiagem. 0 fato das aguas provenientes das 

chuvas e do rio - via sangradouros e extravasamento do dique marginal

preencherem estes antigos leitos, antes de espalharem-se pelas areas alagaveis, faz 

com que as trechos abandonados desempenhem importante papel na prevent;ao de 
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inunda9(Jes, atuando como zonas tampao. Muitos destes anti.gos canais funcionam 

como importantes corredores inigrat6rios de peixes durante as cheias. 

• Diques Margi,nais 

Os diques marginais, ou barrancos, apresentam solos argilosos, do 

ti.po hidrom6rfico, que sao fertilizados anualmente pelas cheias do rio Cuiaba. 

Estas areas sao cobertas por matas ciliares, que apresentam muitas 

lianas e cip6s, entremeados com as arvores. Destaca-se nesta paisagem o saranzal, 

bi6topo de vanos indivfduos da mesma especie. Localmente, o nome sara e atribuido 

a tres especies de plantas. Estas plantas constituem unidades de recursos pelos 

pescadores, uma vez que como fruteiras que se debru~ nas marge!ls do rio, atraem 

os peixes que delas se alimentam. 0 sara contribui para a diminuic;ac> do 

assoreamento do rio, na medida em que coloniza os novos sedimentos que sao 

depositados nas margens do rio Cuiaba. 

A saida das.aguas do rio Cuiabii, ocorre inicialmente pelas "bocas" -

foz das pequenas drenagens, como c6rregos ou sangradouros - que dao acesso as 
baias e areas alagaveis. Na cheia, as aguas ultrapassam os diques marginais em 

dire-;ao as planicies alagaveis. Com o retorno ao leito principal na vazante, estas que 

foram intensamente fertilizadas, sao utilizadas para a agricultura. 

As bocas coristituem importantes unidades de recursos para os 

pescadores, principalmente no periodo da vazante, quando as aguas retornam das 

baias e das areas alagaveis em dire-;ao ao rio, carreando grande fluxo de peixes para 

o canal principal. Segundo FERRAZ DE LIMA (1981), nestas areas concentram-se os 

peixes carnivoros para forragear e os pescadores para aguardar a subida dos peixes. 

porque 

Para os pescadores, bcx:a e 

"( ... ) o Lugar onde o peixe entra quando vai 
para a bafa, e 0 canal estreito de 4 a 5 metros de 
largura". (pescadocda Maravilha, dez. 91) 

Essas importantes unidades de recurso estno seriamente am~. 
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"( ... ) o pessoal sabe que ali vai ser a saida do 
peixe, coloca tela. A tela na saida. lsso impede, 
atrapalha muito a pescaria... Bafas que flea assim 
denJro da fazenda, fazendeiro manda fechar. Nao tem 
condiqoes. Acaba com o peixe pra ca". 

(pescador da Maravilha, dez. 91) 

Os pescadores procuram resolver os problemas de fechamento das 

bocas. atraves dos fiscais do IBAMA (INsmuroB1wm.EIRoPARA o MEro AMBIENrE). Eles 

afirmam que: 

"( .. .) todo ano tern problema com o fiscal para 
ir desentupir boca que esta entupida. Todo ano tern 
isso::. entiio fiscal tem obrig(lfiio de ir la e liberar 
aquela boca". (ibidem) 

As conseqtiencias ambientais e econ6micas dos fechamentos das 

bocas afetam os pescadores, sobretudo na vazante: 

"T odo ano tern isso ... Morre demais de peixe e 
aqui para cima n6s flea prejudicado ... Tudo comeqo 
de seca ta havendo isso." (ibidem) 

• Bafas 

Nas planfcies alagaveis pelo rio Cuiaba podem ser observadas 

inumeras "bafas" - lagoas de fonnas circulares, semicirculares, elfpticas, piriformes 

ou irregulares, de dimens6es variando de dezenas a centenas de metros, podendo ser 

perenes ou tempor:irias, e apresentar-se em diferentes esragios evolutivos, inclusive 

do porno de vista tr6fico (DASILVA,. 1990). 

AB' SABER (1988) categorizou as bafas do Pantanal em cinco grandes 

grupos: as lagoas pequenas do cone aluvial do Taquari, no Pantanal de Nhecolandia; 

as lagoas pequenas do tipo ferradura (oxbow lakes) coma as do rio Paraguai, ao norte 

e ao sul de Corumba e as do rio Cuiaba, ao norte e sul de Santo Antonio de Leverger; 

as lagoas grandes das bordas das serrarias fronteiric;:as. coma a Lagoa Mandiore; as 
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lagoas circulares do Pantanal de Paiaguas e as lagoas "anomalas" da planicie 

alagavel do rio Cuiaba e da jun~o deste com o rio Sao Loureni;:o, tais como Baia 

Chacorore e Sinha Mariana. 

Nas areas alagaveis marginais ao rio Cuiab:i e grande o numero de 

baias do tipo oxbow lakes e baias formadas por depress6es mais profundas na 

planicie. Entre as prirneiras, esrao as Baia do Angical, Baia da Bauva, Baia da 

Maravilha e outras; do ultimo tipo esrao as Baias Grande, Inharanha, Joao Lemos e 

da 1.aranja. 

Os pescadores reconhecem a importfulcia das baias como unidades de 

reprodm;ao e de alimentac;:ao. No dizer deles, 

"(. .. ) o peixe vai na bafa desova. La tem as 
frutas. E la que eles criam. La que eles viio alimentar.e 
safrem gordD de la". (pescador da Maraviiha, 91) 

Das baias que se situam entre as cidades de Santo Antonio de 

Leverger e Barao de Melgac;:o, destacam-se as baias de Chacorore e Sinha Mariana. 

no mesmo sistema e de Acurizal e Porto de Fora, em outro conjunto de baias. Estas 

baias sao exaustivamente utilizadas para pesca. Todas sao conectadas ao rio Cuiaba. 

atraves de sangradouros, e se comunicam entre si, durante as cheias, pela planicie 

alagavel, a Baia Chacorore com a Baia Sinha - Mariana e a Baia Acurizal com a 

Baia Porto de Fora. 

A Baia Sinha Mariana e alimentada pelo rio Mutum e se constitui em 

um alargamento deste rio: suas aguas sao de colora<;:ao escura, o que favorece a 

penetra<;:ao de luz em quase toda sua profundidade. enquanto a Baia Chacorore, por 

ser mais rasa. apresenta-se tfubi~. de cor esbranquic;:ada. em func;:ao da ressuspensao 

do sedimento pelo vento. A Baia de Chacorore apresenta extensas areas alagaveis 

que, ap6s a grande cheia de 1974, ficaram permanentemente alagadas (DA SILVA & 

AGUEIREDO. SHIFT). 
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• Areas Alagaveis (Largo, Baixada e Varzea) 

As are.as alagaveis no rio Cuiabii ocorrem a partir da cidade de Santo 

Antonio de Leverger, a jusante da cidade de Cuiaoo. Estas areas se ampliam a 
medida em que se aproximam do curso inferior., 

As areas alagaveis sao areas periodicamente inundadas pelo 

SObrefluxo lateral de rios e lagos e/OU pela precipi~O direta OU pela agua 

subterriinea, resultando num ambiente fisico-quimico. que leva a biota a responder 

com adaptar;oes morfol6gicas, anatomicas, fisiol6gicas e/ou etol6gicas e a produzir 

estruturas de comunidades caracterfsticas para estes sistemas. A area alagavel 

constitui a zona de transil;iio teJTestre!aqufztica - "aquatic/terrestrial transition zone" 

- (ATIZ), porque alterna ambientes aquaticos e terrestres. estabelecendo diferen\:US 

com o sistema de rios de planfcies alagaveis, os quais incluem habitats 

pennanentemente 16ticos (canal principal), permanentemente lenticos e areas 

alagavel. (JUNK et alli, 1989). Estes autores mostram a importiincia destas areas, que 

alternam uma fase aquatica e uma fase terrestre, como fonte de produ~o organica 

para a bacia hidrogriifica como um todo, diferenciando da abordagem que considera 

a cabeceira do rio a fonte, como os autores que sustentam o conceito de "river 

continuum". 

A alta produtividade dos ecossistemas alagaveis deve-se ao fato de se 

manterem em estado de desenvolvimento precoce. pela chamada estabilidade de 

pulso. representada pela flutuai;iio do nfvel d'agua (MARGALEF, 1968 & ODUM, 1985). 

Na area de estudo, entre Santo Antonio de Leverger e Barao de 

Melgar;o, as are.as alagaveis sao denominadas de "varzeas Oil baixadas". Os aluvi6es 

atuais depositados nas planfcies marginais favoreceram a sua utiliza~o para o 

estabelecimento de pequenas rO\:US. denominadas "ro1_;as de praias". No periodo da 

estiagem, quando as aguas se retraem, a area e colonizada por plantas herbiice.as e 

cultivada por plantas de ciclo de vida curto. Na cheia, as comunidades de macr6fitas 

aquaticas sao altamente beneficiadas pela expansao da fase aquatica da area alagavel. 

As are.as alagaveis apresentam importantes unidades de recursos para 

os pescadores, como por exemplo as fruteiras nativas. Para os pescadores, a 
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"mannelada, roncador, sardinheira, sarii, 
morangwnho siio fruteira que pe.:xe gosta ... 0 pacu, a 
peraputanga s6 come fruta." (pescador de Mirnoso. 
dez. 91). 

1.3. Variafiio Anual do Rio Cuiaba 

0 rio Cuiab:i pocle ser considerado um rio sazonal, na medida em que 

a flutuac;ao temporal do seu nfvel tern sido predizfvel durante muitos anos. A 

flutuac;ao anual do rio Cuiab:i, em Cuiab:i, no periodo de 1933 a 1990 foi de 6,47 

metros. o nivel maximo d'agua atingido foi de 10,87 metros, em 18/03(74, enquanto 

o nivel minimo foi de 0,40 metro, em setembro de 1987. (Coordena<;ao da Defesa 

. Civil - Mf). A media deste periodo tern sido 4,32 metros. Os niveis mais elevados 

sao alcan~OS geralmente no mes de fevereiro e ffilll\X) e OS mais baixos, em agosto 

· e setembro (Fig. 2). 

A regiao do Pantanal e relativamente plana com uma inclina<;ao de 

25cm/Km na ciire;ao leste-oeste e de 03 cm/Km, no sentido Norte-Sul, resultando 

num escoamento mais rapido no oeste-leste, o que provoca um barramento no 

escoamento das aguas do rio Paraguai ~ C?nseqiientemente o alagamento da area 
(CARVALHO, 1986). 

Os fatores de ordem natural que causam as enchentes peri6dicas 

anuais e/ou excepcionais com certa ciclicidade, sao as chuvas peri6dicas anuais 

regulares que caem na bacia do rio Paraguai, principalmente nos seus afluentes 

superiores. a uniformidade topognifica, os fracos desniveis do relevo e a 

predominancia de litologias sedimentares recentes. (v AL VERDE, 1972; AL v ARENGA et 

alli, 1984). 

Em Mato Grosw, as cheias no rio Cuiab:i, em Cuiaba, Santo Antanio 

de Leverger e Barno de Melgaeo e no rio Paragmu, na regiao de caceres, ocorrem 

durante o periodo mais chuvoso, ou seja, de janeiro a inareo, e atingem a cidade de 

Corumhi, em Mato Gr<>Sw do Sul, em abril, maio e junho, ap6s o ~ das chuvas, 

devido a lenta drenagem do Pantarial. Assim; em alguns rios do Sul do Pantanal, 

ocorrem dm;; picos de enchente, o primeiro de fevereiro a mareo, proporcionado 

pelas chuvas locais e o segundo, em junho, pelas aguas que chegam das cabeceiras. 
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FIGURA 2 - Variarwio do Divel d'3gua do rio Cuiahi, em Cuiaba. 
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Baseando-se na varim;ao anual do nfvel d'agua das bafas Acurizal e 

Porto de Fora, alimentadas pelo rio Cuiab:i, DA SILVA (1990), dividiu este ciclo 

hidrol6gico em quatro fases: enchente (outubro a dezembro), cheia (janeiro a man;o), 

vazante (abril a junho) e estiagem (julho a setembro). Vanos processos ecol6gicos 

sao fortemente influenciados por esta variai;fto, tais como a ciclagem de nutrientes, a 

sucessao ecol6gica e os ciclos biol6gicos. Segundo FERRAZ DE LIMA (1981) o ciclo 

biol6gico dos peixes, da desova a alevinagem, esra altamente dependente das 

varim;:6es bi6ticas e abi6ticas impostas pelas en ch en tes. Para SIL v A (1985) a variai;ao 

estacional do volume de alimento ingerido pelo pacu esta relacionada a flutum;ao do 

nfvel d'agua na regiao. 

Alem da variai;fto anual do nfvel da agua, o rio Cuiab:i apresenta, 

como o rio Paraguai, uma variai;fto plurianual, que caracteriza perfooos de anos, nos 

quais os nfveis maxi.mos e mfnimos ficam mais elevados. Grandes extens6es de areas 
alagaveis no Pantanal tomam-se alagadas, por cerca de 10 a 15 anos, enquanto dura 

0 ciclo plurianual de aguas altas . Estas areas, voltam a secar, no pr6ximo ciclo 

plurianual de seca. Estes ambientes com maiores extens6es de areas 
pennanentemente alagadas e os perfodos com picos de cheia mais elevados sao 

percebidos pelos pantaneiros, assim como as modifica96es ecol6gicas derivadas 

destas varia96es. 

Esta percep<;:lio fica muito clara no discurso dos moradores de 

Mimoso, que acompanham com preocupai;ao essas mudan<;:as que alteram 

profundamente seu modo de vida. Seu Moreno, por exemplo, que se mudou para 

Mimoso em 1955, conta que quando chegou, 

"( ... ) esse local era wn largo. Agora moro na 
beira do mato. Dava pra enxergar wn cavaleiro a 2,5 
Km de dist/incia ... Tudo era largo de M imoso, seco de 
{ado a {ado." (dez.91) 
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1.4. No Ritmo das Aguas 

As primeiras chuvas anuais, que caem nas cabeceiras do rio Cuiaba e 

de seus tributarios e na area de estudo, com~ nos Ultimas dias de setembro ou no 

infcio de outubro. As chuvas que podem ocorrer simulraneas ou altemadamente, 

provocam alterac.;6es no nfvel da agua do rio Cuiaba, caracterizadas pelo sobe e desce 

das aguas. Estas oscilac.;6es sao denominadas localmente de " repiquetes" e marcam 0 

inicio das enchentes. 

0 pulso da enchente e sua consolidac,;ao na cheia produzem mudanc;as 

significativas nas unidades de paisagem, na dinfunica dos processos ecol6gicos e 

biol6gicos e no modo de vida dos pantaneiros (DA SILVA, 1990). As principais 

mudanc;as ecol6gicas observadas na passagem dos periodos enchente-cheia/vazante

estiagem, por esta autora, nas baias Acurizal e Porto de Fora e suas areas alagaveis 

podem ser assim resumidas: os valores da transparencia. da condutividade eletrica, 

da concentrac;:ao de crucio e porassio, coluna de agua. da biomassa das macr6fitas 

aquaticas e das taxas de perda de biomassa sao maiores na fase das aguas altas 

enquanto na vazante e estiagem aumentam as concentrac.;6es das formas 

nitrogenadas, fosfatadas e dos silicatos na coluna de agua. 

0 rio Cuiaba apresenta uma variac;:ao anual na quantidade de carga 

sedimentar transportada, o que se reflete em aguas mais rurbidas na enchente e cheia 

e mais claras, na vazante e estiagem, ainda que a transparencia observada, na ctecada 

de 60, anterior a fase atual de minerar;ao intensa, nao seja alcanc,;ada. 

Diferentes do rio, as baias da area de estudo. com excec,;ao da Baia de 

Sinha Mariana. apresentam-se completamente tillbidas. na estiagem. A perda da 

transparencia e determinada pela baixa profundidade das aguas das bafas e pela 

presenc;a de ventos fortes; estas condic.;6es causam a ressuspensao do sedimento, 

favorecendo a mistura total das aguas e, em conseqtiencia. a sua turbidez (DA SIL VA, 

1990). 

Na fase aquatica das areas alagaveis (periodos de enchente e cheia) 

ocorre a expansao das comunidades de macr6fitas aqmiticas, que colonizam os novas 

espac,;os abertos pelo aumento da extensao da area coberta com agua. Porem na 

vazante e estiagem, quando as aguas se retraem, as macr6fitas aquaticas ficam 
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restritas as are.as permanentemente aquaticas (baias) sendo substituidas por plantas 

herbaceas terrestres, de Cicio de vida Curto, de crescimento rapido e produtoras de 

muitas sementes que aproveitam os nutrientes ai depositados, para se estabelecerem 

com sucesso. 

A oferta de alimentos para OS peixes frugfvoros e maior na epoca da 

cheia. quando as aguas alcani;am as plantas herbaceas, arbustos e arvores, em 

frutificai;ao. Segundo SILVA (1985) no perfodo da enchente, as sementes e os frutos 

constituem os itens mais importantes na dieta alimentar do pacu nas areas alagaveis. 

As protefnas obtidas nestas estruturas de plantas sao armazenadas como reservas de 

gorduras para investir em processos reprodutivos e migrat6rios que se realizam no 

rio durante a estiagem quando os recursos alimentares para os peixes herbfvoros 

escasseiam. 

A importfulcia desta variac;ao sobre a comunidade de peixes, 

principalmente no que se refere a disponibilidade de alimento e as fuses da 

reproduc;ao, e conhecida pelos pescadores e utilizada como meio de sobrevivencia em 

areas alagaveis do Pantanal. 

"Agora em dezembro tern a pimenta, a quina. Pimenta ea p1imeira, 

marmelada ea ultima, em fevereiro. (pescador de Mimosa, dez. 91) 

No perfodo das cheias, OS peixes fazem migrac;ao tr6fica para as areas 

alagadas e, de acordo com 0 pescador de Mimosa, "nas aguas e a epoca da 

marmelada, a came do pacu e mais gostosa; ai tern marmelada pode ir que pega dois, 

tres pacu" (dez. 91). 

A disponibilidade de unidades de recursos para os pescadores varia no 

espac;:o e no tempo, em func;ao da dinamica anual das aguas. Na enchente e cheia, as 

"fruteiras" constituem a unidade de recursos mais importante, distribufdas nas 

margens dos rios bafas e nas areas alagaveis. No perfodo das aguas baixas, as "bocas" 

constituem uma importante unidade de recurso, principalmente na vazante, enquanto 

que na estiagem os "poc;:os" tern a preferencia dos pescadores. 

A vazante no Pantanal do Mato Grosso caracteriza-se pelo refluxo das 

aguas, das areas aiagaveis, para OS ecossistemas permanentemente aquaticos, OU seja, 
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OS rios e as baias. A saida das aguas para 0 rio Cuiaba e seus afluentes, na area de 

estudo, inicialmente ocorre via diques marginais e, posteriormente, pelos 

sangradouros, corixos e vazantes. 

Esta fuse tern um grande significado ecol6gico para os escossistemas 

pantaneiros, na medida que grande parte da matena organica produzida na fase da 

enchente e transportada para os rios. Extensas ilhas de macr6fitas aquaticas, 

denominadas regionalmente de "camalotes", sao transportadas para a jusante do 

local de produ~o, nos principais rios que drenam o Pantanal. Estas ilhas 

transportam, alem dos nutrientes na biomassa, sementes. individuos de plantas e 

animais para outros sistemas. 

A contribui¢o dos "camalotes" no transporte de nutrientes, e 

organismos, foi descrita, na fase da vazante, para duas baias no Pantanal por DA 

SILVA (1990), que verificou a quantidade de biomassa e seu valor em termos dos 

nutrientes. Alem disso, estes "camalotes" transportam sementes de diversas especies 

de arvores e de rametes de macr6fitas aquaticas, o que indica a importancia destes 

"camalotes" na migra¢o de elementos da flora e da fauna desenvolvidos nas areas 
alagaveis e baias para outros ecossistemas. 

A vazante que tambem e marcada fortemente pelo retomo dos peixes 

ao rio Cuiaba, quando ocorre a "lufada"- constitui o fenomeno biol6gico que 

caracteriza a migra~ao concentrada dos peixes das areas alagaveis para os rios (DA 

SILVA, 1990). A migra¢o e feita, no sentido das areas alagaveis, bafas, sangradouros, 

bocas para o rio Cuiaba. FERRAZ DE LIMA (1981), descreve esta migra¢o coma a 

saida de peixes de forma ainda nao organizada em cardumes definitivos. Os peixes 

movimentam-se desordenadamente. tomando a pesca racil e produtiva. Para OS 

pescadores, 

"( ... ) de maio para ca, vem 0 pacu em grande 
quantidade, a piraputanga ... Ate hora de aproveitar e 
jogar a ceva pra eles parar". 

(pescador da Maravilha, dez. 91) 

Dessa forma, nas "bocas", nas baias e no Rio Cuiaro, intensificam-se 

as atividades pesqueiras, em fun¢o do infcio da subida dos peixes. 
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Por ou.tro lado, as aves piscfvoras agrupam-se de forma concentrada, 

ao Ion go dos sangradouros, corixos, vazantes e rios, no desfrute dos peixes. Muda-se 

a paisagem do Rio Cuiaro. A mata ciliar deste rio fica pontuada de branco, pela 

presen~ marcante das gar~ que habitam o Pantanal e que das arvores visualizam 

suas presas nas aguas, agora mais transparentes. 

Mimoso, enquanto area que integra as areas alagaveis do Rio Cuiaro, 

apresenta durante a vazante caracteristicas que variam bastante entre o infcio e o 

final desta fase. As unidades de paisagem aqui identificadas, as bafas (areas 

permanentemente aquaticas), a area alagavel, ou largo, a morraria, abrangendo o 

Sope do morros, OU fralda, a encosta e picos dos morros, sofrem altera<(Oes 

significativas durante a fase de vazante. Da mesma maneira, as atividades humanas 

modificam-se em func;;Uo das alter~6es ambientais, sobretudo as atividades ligadas a 
pecuaria. 

As baias Chacorore e Sinha Mariana apresentam, na vazante, 

extensoes menores; o rio Mutum, que se alarga para formar a baia Sinha-Mariana, os 

sangradouros que se conectam com o rio Cuiaro e o pr6prio rio, tamrem se 

transformam; o nfvel d'agua diminui, ea direc;;Uo da agua inverte-se no sentido do rio 

Cuiaro. 

Nas areas alagaveis de Mimoso, ou seja, no largo, onde estao as 

pastagens naturais, as modifica<;:6es ambientais processam-se muito rapidarnente, 

durante a fuse de vazante. Com a passagem de apenas um mes, entre maio e junho 

(1992), o largo se ampliou de forma significativa, ea agua se retraiu entre 50 e 100 

metros. 

As "vazantes". pequenas drenagens temporarias na area alagavel de 

Mimoso, comei;:am a ter destaque, nesta fuse, na paisagem do largo, assim como 

varias lagoas de cerca de 10 por 20 metros, ou pouco mais, e ~s - depress6es mais 

profundas desta unidade, pois as aguas, ao se retrafrem, concentram-se nestas 

unidades morfol6gicas me11ores, favorecendo o superpovoamento de peixes e em 

conseqiiencia de aves. 

0 camalote - bancos ou individuos de macr6fitas aquaticas, tambem 

conhecido como aguape, principalmente a Eichhornia crassipes e a Eichhornia 

azurea, diminuiram significativamente. no periodo observado, e persistiram nos 
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ambientes permanentemente aquaticos e na area do aterro, pennanentemente 

inundada ap6s a cheia de 1974. 

Nos meses secos, OS pantaneiros de Mimoso trazem, para as areas 
alagaveis, as reses e ou seus rebanhos que por ventura foram retirados durante a 

ultima cheia. Entretanto, o pasto ainda esra brotando e bastante ralo e, de acordo com 

os moradores, alcani;ara seu apogeu um pouco antes do infcio das chuvas, entre 

agosto e setembro. Nestas pastagens predomina o capirn-mimoso, que coloniza as 

terras alagaveis ainda umedecidas. 0 gado volta para o largo, no infcio da vazante, 

para beneficiar-se das pastagens nativas dos campos de Mimoso. 

A "fralda" do morro, ou "firme" onde os mimoseanos constr6em suas 

casas e denominam de "cercado", cresce em tennos de importfulcia, como unidade 

de prodm;:ao, na vazante, pois neste perfodo os laranjais que af se desenvolvem, 

alcanr;arn o maximo de produtividade e seus frutos sao comercializados. A maioria 

dos criadores manrem 0 gado, quando em pequenas quantidades, nos "cercados", no 

"firme", durante as chuvas. Os que possuem rebanhos maiores necessitam transferi

los para outros locais de sua propriedade ou, quando nao as tern, podem arrendar 

terras no "largo". 

A encosta e o pico da "morraria", durante a fuse de vazante, mesmo 

nao sendo area alagavel. sofre altera\:6es em sua cobertura vegetal; as matas semi

deciduas que cobrem a morraria, com~am a senescer suas folhas, dando um tom 

marrom a paisagem, que se acentua na estiagem. Esta unidade ate bem pouco tempo 

atnis constituia-se, no perfodo chuvoso, um born rerugio para o gado, ou vias de 

acesso para outras areas. Atualmente. a constru~o das cercas que individualizaram 

as propriedades, inviabilizou o acesso do gado aos morros. 

0 "largo" - a area alagavel em Mimoso - mostra 0 seu apogeu em area 
disponfvel para o pasto na estiagem. No entanto, as pastagens logo com~am a 

apresentar sinais de ressecamento, for\:30do o gado a se distanciar da "fralda" a 
procura de melhores pastagens. Os animais silvestres, como as aves e os jacares, que 

na vazante eram vistos em grande quantidade, estao agora quase ausentes. Os 

anirnais domesticos, como os porcos, que no inicio da vazante encontravam as 

condii;oes ideais de solos alagados para "mariscar" (mergulho em busca de alirnento 

no alagado), limitam-se, nesta fuse, quase que apenas aos quintais. 
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0 algodao do campo, considerado uma planta invasora pelo 

pantaneiros, coloniza rapidamente, na estiagem, as areas alagaveis, ocupando, neste 

periodo, extensfies consideraveis, o que demanda no inicio da enchente um esfor\(o 

extra no seu controle, atraves da capina. 

Nos quintais, localizados na "fralda", no periodo da estiagem, 

destacasse a flora~o das mangueiras e dos cajueiros. A explosao dos frut0s do caju 

acontece com a primeira chuva forte, chamada regionalmente de "chuva do caju". 

Com o inicio das chuvas, tambem frutificam em grande quantidade as mangueiras, 

que sao importante fonte de proteinas para as pessoas e os animais. 

As matas semi-deciduas, que cobrem as morrarias que circundam 

Mimoso, encontram, na estiagem, sua condi\(i'io mais extrema de seca. Apresentam

se quase que totalmente desfolhadas, dando a paisagem uma fisionomia com 

predominiincia de tons pasreis. Estas unidades de paisagem s6 voltam a adquirir seus 

tons esverdeados com as primeiras chuvas, que em 1992 cairam no final de 

setembro. 

As aguas dos c6rregos e corixos localizados na estrada de acesso a 

Mimoso, na estiagem, perdem movimento, transparencia e mudam de car, tomando

se paradas e "barrentas", com tons marrons indicando presen\(a de bacterias 

ferruginosas. A transforma\(i'io destas condi\(6es acontece com os primeiros 

repiquetes, que ctao infcio a um nova ciclo das aguas. 
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HISTORICO DA 0CUPA{:tiO 

A datar;:ao mais antiga da ocupar;:ao humana em Mato Grosso, de 

8.000 anos, foi obtida par uma equipe de arque6logos franceses ~a Serra de Sao 

Geronimo, no· municfpio de Rondon6polis. Apesar da incipiencia de estudos 

arqueoI6gicos em Mato Grosso, este dado demonstra a antigiiidade da preseni;a 

humana na area, embora novas pesquisas possam vir a trazer mais esclarecimentos 

sabre este fato. 

As primeiras entradas de bandeirantes na regiao de Cuiaba ocorreram 

a partir de 1718, com o objetivo de capturar i'.ndios para escravizar. 0 massacre dos 

fndios Bororo - conhecidos coma Coxiponeses - pela bandeira chefiada par Pires da 

Cunha, tomou-se celebre emblema da valentia desses aventureiros e marco do infcio 

da hist6ria oficial de Mato Grosso. No ano seguinte, Pascoal Moreira Cabral 

descobriu o ouro que trouxe um contingente populacional atraido pela possibilidade 

de riqueza facil das minas. 

Mato Grosso, entlio provfncia de Sao Paulo, passara a partir da 

descoberta do ouro, a viver um longo perfodo de guerras. As sociedades indfgenas 

existentes entre os rios Paraguai, Sao l..ouren\;O e Cuiaba - Bororo, Paiagmi, Guat6, 

Guailruru, principalmente, e Kayap6 que faziam incurs6es neste territ6rio, passam a 

ser perseguidas e guerreadas, coma se fossem intrusas em seu pr6prio territ6rio. 

Quanta maim a proximidade das minas, maior a ferocidade com que eram tratadas. 

Par este motivo, os Paiagua, que navegavam os rios Paraguai e Cuiaba foram 

violentamente perseguidos no seculo XVIII. Estes, por sua vez, moveram freqiientes 

ataques aos bandeirantes, viajantes e moradores da Vila de Born Jesus de Cuiaba. 
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Durante o seculo XVIII, inumeraveis bandeiras foram expedidas com 

o objetivo de capturar escravos indigenas, bem como de povoar e explorar recursos 

naturais, principalmente o ouro. 1 Via de regra, bandeiras ou expedic;5es que se 

defrontassem com os Paiagua eram derrotadas, sobretudo quando atravessavam o 

Pantanal ou navegavam pelo Rio Paraguai ou pelo Rio Cuiaba abaixo. 

Alem das guerras com as sociedades indigenas que obstavam a 

ocupac;ao dos portugueses, estes tambem estiveram no mesmo perfodo, envolvidos 

em embates com os espanh6is. Na verdade, o que mais importava na regiao, nao era 

o ouro, que logo revela-se em qu_antidade insignificante, mas a consolidac;fto e 

ampliac;ao das fronteiras nacionais, disputadas com a America Espanhola 

(VOLPATO, 1987). 

2.1. Os Paiagua e os Guaikuru 

As primeiras noticias sobre sociedades indigenas que habitavam o 

Pantanais do Mato Grosso silo dadas por Alvar Nunes Cabeza de Vaca, no ano de 

1542, quando foi governador do Rio da Prata. Seu objetivo era .utilizar as sociedades 

indigenas ai existentes como aliados dos espanh6is, na guerra por limites territoriais, 

bem como no processo de colonizac;fto. 

Cabeza de Vaca, ao chegar em Assunc;ao. atual capital do Paraguai, 

recebera informac;5es de constantes ataques dos Guaikuru. Juntamente com os 

Guarani, aliados dos espanh6is, tenta infrutiferamente estabelecer contato com os 

Guaikuru e como resultado, decretou-se uma guerra contra os mesmos. Deste 

primeiro embate, resultaram quatrocentos prisioneiros. 

1 
- Os grupos indigenas localizados fora da regiao do Pantanal e do Rio Cuiabi abaixo niio serao aqui 

discutidos, mesmo que tivessem mantido algum tipo de re~ com os colonizadores, pois isso fugiria 
ao prop6sito deste trabalho. Apenas a titulo de exemplo, os Paresi foram duramente perseguidos com o 
objetivo de serem escraviz.ados, (MELGA<;:O, 1949), os Apiaka tiveram uma importancia muito grande 
em termos de suporte e abastecimento de bandeiras, mon~Cies, viajantes e comerciantes (ROBER1D, 
1987: 11 ess). 
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"( ... ) Assim, aos primeiros c/aroes do novo dia, 
estavam em volta do povoado dos guaicurus. Dava para 
qualquer um perceber, no entanto, que os guaranis 
morriam de medo dos guaicurus, parecendo-lhes /altar 
coragem para ir sobre o inimigo. Este temor aumentou 
aintia mais q11ando rompeu o dia e os guaicurtis 
despertaram com seu costumeiro ritual de tocar 
tambores e conclamarem as outras T!afi5es a virem se 
juntar a eles, que eram poucos, mas valentes, sendo 
senhores de todas aquelas terras e de toda a C11fa que 
por ali havia." (Cabeza de Vaca, 1987:159) 

0 de.5enlace da cena descrita por Cabeza de Vaca e um ataque 

violento aos Guaikuru recem despertos, que rem todas suas casas queimadas. Cabeza 

de Vaca descreveu o espanto que tomou conta dos Guaikuru quando viram o cavalo 

pela primeira vez, e em conseqiiencia, fugiram amedrontados para as montanhas. 

Um dos prisioneiros do govemador foi enviado a seu povo para propor 

um tratado de paz e, 

"( ... ) cerca de vinte fndios foram os primeiros a 
cruzar e vieram ante o govemador ... dizendo 
que .. .Sempre haviam vencido e maltratado os 
derrotados, n11nca aparecendo quern os derrotasse. Mas 
que agora, finalmente, haviam encontrado quern era 
mais forte do que eles, e assim vinham se entregar como 
escravos, para servir aos espanMis". (ibidem: 163) 

Este porem e apenas um capftulo das relaryres interetnicas dos 

Guaikuru~ pois estes, durante muito tempo, serviram de barreira a fi~o, tanto de 

espanh6is coma de portugueses em uma vasta por<;ao de terras do Pantanais do Mato 

Grosso. 

As primeiras notfcias dos Paiagua datam de meados do seculo XVI e 

tambem sao dadas por Cabeza de Vaca, que propae um tratado de paz, por eles 

recusadb, o que determinou o inicio de uma guerra. 

Durante todo 0 seculo XVII, OS espanh6is travaram guerra contra OS 

Guaikuru e contra os Paiagua (SIQUEIRA JR, s/d.: 106). Ambos grupos aliaram-se, 

para fazer face ao inimigo comum; os Guaikuru ja haviam se familiarizado com os 

cavalos e com eles tomaram-se temiveis guerreiros, ao passo que os Paiagua eram 
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excelentes canoeiros. A combina~o das duas habilidades resultou em ataques 

constantes contra os espanhois, pelo !ado da America espanhola, e contra os 

portugueses, pelo !ado brasileiro. 

"Abaixo desta barra habitam os gentios 
Paiaguases, cujas as suas morcuias siio sempre andarem 
embarcados e niio terem domidlio certo, niio mais que 
como corsarios rio abaixo, e acima ... Este gentio consta 
de lotes graruies, que demandam todos 11nidos de muita 
gente, e os cavaleiros chamados Guaic11rus 
companheiros e amigos como eles andam por terra, e os 
ditos pelos rios, de quais e q11ais mais ma/ hiio de 
fazer." (Campos. 1981: 183) 

Barao -de Melga~o relata um dos primeiros ataques conhecidos dos 

Paiagua, ocorrido em 1728: 

'Vindo do sertiio dos Parecis, 11ma porqiio de 
bandeirantes e descendo o Rio Paragriai embarcados 
em carwas, com muito gentio que daquela naqiio 
traziam, foram destroqados pelos Paiagua ... ninguem 
escapou ... " (1949: 220) 

Em 1731, 

"( ... )em consequencia de uma carta do capitiio 
general dirigida ao Senado da Camara de C11iaba, 
datado de 26 de jullw de 1730, dizendo que em virtude 
da Regia Provisiio de 15 de dezembro de 1728 tinha 
sido decidido em Junta, na vi/a de Santos, que sefizesse 
guerra comra aquele g1!1J!io, ficando escral'os os que 
fossem aprisionados, apromou-se tuna expediqiio para 
bater o mesmo gemio." (Melgac;:o, 1949: 223) 

E, 
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"( ... ) saiu a annada no mes de abril, ao mando 
do brigadeiro Antonio de Almeida Lara; compunha-se 
de 30 canoas de guerra e 50 de bagagens, e levava 400 
lwmens (brancos, pardos e pretos), duas pe~as de 
artilharia, dois pedreiros. Desceu ate as campanhas 
onde habitava o gentio Guaicurus abaixo da bocaina do 
Paraguai. At se /hes saiu, em 11ma manhii, o Paiagua em 
grande chusma de canoas, que se /hes niio pode fazer 
ntlmero, e o Guaicuru por terra com exercito de 
cavalaria formado, desafiando 11/lS e outros aos nossos 
com acenos e a/gazarras... Niio quis o brigadeiro 
of ender a estes (Tabatingas) e vo/tou para cima ate o 
distrito dos Guaicurus, e mandando fazer amizade e 
neg6cio, chegaram alg1111S, que entraram em paz. 
Teruio-os seguros, o brigadeiro prendeu a um de/es, que 
tro_uxe consigo, e aos demais mandou cortar as miios e 
as ore/has , dizeruio-/hes que f ossem mostrar aos seus 
caciques, e aos Paiaguds, seus amigos." 

(Melga~o, 1949: 2234) 

Ao que tudo indica, os portugueses foram derrotados nesta batalha. 

Em 1.734 ha um primeiro relato de vit6ria sabre os Paiaguli, onde 600 fndios foram 

mortos e 266 foram aprisionados. 

Os ataques dos Paiagua relatados passam a ser mais raros a partir da 

metade do secu.lo XIX, embora persistam men0es de ataques de "gentios" e 

"bdrbaros" ate o final deste seculo, sem identificar,;ao dos atacantes. Por exemplo, em 

1779, 

"para reprimir as continuadas correrias dos 
Indios nas paragens do distrito de CuiaM, onde haviam 
matado 20 pessoas, v.pediu-se da dita vi/a uma 
bandeira de 80 lwmens a qua/ recolheu-se no ano 
seguinte, tendo ma/ desempenhado still tarefa. Trouxe 
contudo, cinco Indios adu/tos, oito mu/heres e oito 
cria~as." (Melga~o, 1949: 280) 

Os Paiagrui e os Guaikuru romperam sua alian~ em 1.768, o que 

resultou em um enfraquecimento do poderio relico de ambos. Apesar disso, os 

Guaikuru continuaram atacando e calcula-se que mataram, em menos de um seculo, · 

cerca de quatro mil portugueses (SIQUEIRA JR, s/d:l07). Em 1791, um Tratado de 

Paz, os declara stlditos da Corna Portuguesa (ibidem). 

39 



Quanta aos Paiagmi, pela for<;a numerica e belica que lhes era 

atribuida, fica um tanto dificil entender o processo de sua extin~o, sobretudo porque 

na maior parte dos registros de confrontos com os colonizadores os Paiagmi saem 

vencedores. Ha ai um misterio a ser decifrado, ou entao o montante da popula~ao 

Paiagmi foi superestimada para justificar as sucessivas derrotas dos portugueses. A 

quebra da alian<;a com os Guaikuru pode ter contribuido para o enfraquecimento e 

exterminio dos Paiagua. 

MOUTINHO (1869: 194) afirmou que em meados do seculo XIX. os 

Paiagua viviam no Chaco Paraguaio e atribuiu sua extin~o, no Brasil, a guerra que 

travaram contra OS Guaikuru. em finais do seculo XVIII. Joaquim de Almeida de 

Louzada, refor<;a a informa~o de Moutinho, e acrescenta que os Paiagua estavam 

muito reduzidos e aldeados no Paraguai. (Relat6rio do Presidente da Provincia da 

Matto Grosso, 1841-1851). 

De sua organ~o social e politica nada se soube. Nenhum registro 

etnografico foi feito de sua cultura e no dizer de ROBERTO ( 1987: 13): 

"Hoje os Paiagua siio apenas um nome, alias, 
nome do Palacio do Governo de Mato Grosso". 

2.2. Os Guat6 

As men~5es aos Guat6, no seculo XVIII sao raras. Bern cedo, em 

1725, aparecem coma "indios domesticos", supondo-se a partir disso, que nao se 

confrontaram diretamente com as frentes colonizadoras de Mato Grosso. 

"(. .. ) enquanto o Gentio Guat6 teve forr;as, 
nunca Paiaguti fez aventuras, por ser eles acossados e 
viveram temerosos; e como os Guat6 estavam acabados 
pelos brancos os destrufrem, ja os Paiaguti tinham 
ganges, e que assim como os brancos tivessem acabado 
os Guat6, fossem tambem acabar os Paiaguti." 

(Anais do Senado da Climara de Cuiab<i: 9. 
Apud Siqueira, 1992: 51) 
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Antigos habitantes das margens dos rios Sao Lourenc;:o e Paraguai, 

moravam, aparentemente, em habitac;:6es flutuantes que se deslocavam no leito de 

ambos os rios. 

Moutinho descreveu-os, em meados do seculo XIX, em situa<;:ao de 

quase mendicancia e vivendo da troca: 

"Logo que conseguem abordar a.o vapor, pedem 
tudo qtte veem, e f azem troca de pel/es de O!lfa, veado, 
lontra, ariranha e outros animaes; de arcos e frechas; 
de grande variedade de ptissaros, por aguardente, famo, 
facas e outros pequenos objetos .. " 

(Moutinho, 1869: 180) 

Os Guat6 foram descritos par REGO (1897) e par M?UTINHO (1869) 

como-afaveis, ciosos de suas mulheres e poligfunicos. 

"Estii.o completamente mansos e silo 
irwjfensivos; entretanto por ocasiiio da invasiio 
paraguaia, atacariio a carwa em que fagia Manoel 
Passavinte com sua famflia e fizerii.o-lhe 1un destror;o 
lwrrivel". (Moutinho, 1869:181) 

Este· ataque foi um revide a alguma ofensa cometida pelo personagem 

citado, porem o autor nao esclarece seu tear. 

Em meados do seculo XIX, LOUZADA (Relat6rio de Presidente de 

Provincia. ibidem) calcula que sejam apenas 500 almas e atualmente constituem-se 

em apenas algmnas familias que vivem pr6ximas a CorumOO.. 

2.3. Os Bororo 

Confonne vao cessando os ataques dos Guaikuru e dos Paiagua, as 

hostilidades entre os colonizadores e os Bororo, na regiao de Cuiaba. com~ a 

tomar vulto. Os Kayap6 entram tamrem em cena. porem mais episodicamente, 

atacando moradores de Cuiaba e da Chapada dos Guimaraes. 
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0 territ6rio tradicional dos Bororo era muito extenso, e abrangia 

desde o rio Parana ate as fronteiras com a Bolivia. 

Em fins do seculo XVIII e durante todo o seculo XIX, as relai;5es com 

os fndios tomam-se muito mais agressivas e imimeras bandeiras sao organizadas 

com o objetivo de vingani;a aos ataques ou entao para l1- obtern;:ao de escravos. Nao se 

tratava diretamente da disputa do territ6rio, uma vez que a populai;ilo "branca" era 

ainda rarefeita em Mato Grosso (Tabela I). 

Tabela I - Quadro da Populai;ao em MT 

LOCAL 1791 1792 1793 

CuiaM 11.163 fi consta fi consta -
M.Grosso 22.637 23.077 23.922 

Fonte: Apontamentos Cronol6gicos de Mato Grosso, 
Melgac;o, 1949 e Peraro, 1992. 

1872 

11.053 

60.417 

Observa-se que o crescimento desta popula¢o de um ano para outro 

foi insignificante.2
• A diminuii;ilo populacional em 1872. em relai;ilo a 1753, pocie 

ser atribuida a epidemia de varfola, que ocorreu em 1867 e ceifou, de acordo com 

MOUTINHO (1869), cerca de seis mil vidas e, ainda, a guerra do Paraguai. 

Porem, os grupos indfgenas "amigos" ou conquistados eram engajados 

em bandeiras, nos trabalhos de minerai;ao e nas ror;as. como estravos e como 

soldados dos exercitos de defesa contra os espanh6is. Alem disso, eram 

extremamente importantes nas expedii;5es de desbravamento de territ6rios 

desconhecidos pelos colonizadores. Os fndios capturados pelas bandeiras eram 

imediatamente escravizados. 

As bandeiras, portanto, tinham objetivos muito claros: explorar 

riquezas minerais, exterminar os povos que se interpunham ao avani;o colonizador, 

punir aqueles que !hes resistiam atraves da guerra e capturar escravos. 

2 
- Melga~o afinna que 3/4, ou mais, desta populayao e composta de negros e mesti1;os, "de muitas 

diferentes especies" (1949: 292). 
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Preferencialmente os homens adultoS eram mortos, enquanto as mulheres e crianc;as 

eram cativadas. 

Pode-se imaginar a complexidade das rel~aes interetnicas no seculo 

XIX: em primeiro lugar, eram os Indios que af viviam que conheciam o territ6rio e 

todos os recursos naturais necessarios a sobrevivencia em tal regiao; par outro lado, 

coma resistiam a usurpac,;ao de seu territ6rio, eram guerreados pelos portugueses. 

E neste quadro que entram os Bororo, cuja hist6ria expressa essa 

contradic.;ao.3 Parte desta nac.;ao, ja no seculo XVIII, aliou-se aos portugueses, 

integrou bandeiras de "ca~a" a outros grupos indfgenas, trabalhou em fazendas. Sao 

conhecidos, atualmente, coma Bororo da Campanha e do Ca~, em referenda aos 

locais em que viviam. Atualmente sao dados coma extintos. 

Os Bororo orientais, que viviam na margem oriental do Rio Paraguai, 

nos rios Cuiaro e Sao Lourem;o, porem, resistiram a ocupac,;ao ~e seu territ6rio, 

durante todo seculo XlX e os relatos de seus ataques na regiao de Cuiaro sao fartos, 

neste perfodo. 

Esta parc,;ao do territ6rio Bororo tinha um significado especial para 

eles. 0 chamado Morro de Santo Antonio, no municfpio de Santo Antonio de 

Leverger. e designado par eles, de Toroari. De acordo com o mito Bororo, e deste 

morro que a vida ressurge ap6s o Diluvio Universal. 

A pr6pria palavra Cuiab:i, capital de Mato Grosso, parece ser 

proveniente da lingua Bororo. lkuia, quer dizer flecha arpao e pa, lugar. Ilatiapa, 

seria, de acordo com ALBISETTI e VENTIJRELLI (1962, vol. I: 610). lugar onde se pesca 

com flecha arpao, ou lugar onde h:i flecha arpao. Nao e dificil perceber que com o 

aportuguesamento da palavra, lkuiapa passou a ser pronunciada coma Cuiaba. 

Quanta ao top6nimo da principal bafa das areas alagaveis do Rio 

Cuiab:i, a de Chacorore, tambem tern evidente origem na lingua Bororo, embora seja 

diffcil estabelecer precisamente seu significado. Entre outras, e possfvel arriscar tres 

tradu~: 

3 
- E importante Iembrar que a prirneira bandeira a chegar na regiao, a de Pires de Campos, massacrou 

uma aldeia Bororo localizada em Sao Gom;a.lo, a 1 Okm de Cuiab;i, em 1718. 
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a) a - ko - roreu (superffcie, alimento, pescador e ca~dor, 

respectivamente), que poderia ser traduzida coma o lugar onde 

pescadores e ca~dores tiram comida. 

b) a - ko - roredu - (superffcie, liquido. movimento sem caminhar), 

isto e, agua que tern ondas 

c) ako - roredu - (canto, movimento sem carninhar), que poderia ser 

traduzido coma rumor das ondas, ou lugar onde as ondas can tam. 

Portanto, akororeu ou akororedu teriam sido abrasileirados coma 

Acorore; porem nao foi possfvel encontrar o significado do prefixo cha. 

0 tinico ataque Bororo, na regiao de Mimosa, registrado oficialmente, 

foi em Chacorore, np ano de 1830. (MELGA<;:O, 1949: 342); em represalia, foram 

massacrados par uma bandeira e algumas mulheres e crian~ foram capturadas e 

trazidas para Cuiaba. 

Apenas em finais do seculo XIX OS Bororo foram vencidos nesta 

guerra. Os sobreviventes foram aldeados em duas col6nias militares, a de Tereza 

Cristina (Rio Sao Louren\:O) e a de Isabel (na foz do Piquiri). Atualmente, vivem em 

reservas indfgenas, no Posto lndfgena Gomes Carneiro. Tadarimana, Gar~ e na area 

indfgena Perigara, pr6xima a Mimosa.4 

2.4. Mimoso 

Ao que tudo indica, a colonizm;:ao da regiao de Mimosa e tardia, com 

rela\:1io a Mato Grosso, e ocorre apenas em finais do seculo XVIII e infcio do XIX. E 
possfvel que isso tenha acontecido em fun\:1io do modelo de ocup~o de Mato 

Grosso ter sido baseado em atividades do extrativismo do ouro, que e encontrado em 

abunctancia na regiao de Cuiaba. Junta iis minas ocorre uma especie de povoamento 

natural, acompanhado da cri~o de gado, agricultura em pequena escala e engenhos 

4 
- Para maiores detalhes sobre a politica indigena no periodo ver BARROS, E. (1989) e sobre a cultura 

Bororo, ver VIER1LER (1982) e ALBISSETI1 e VENTURELLI (1962). 
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de a\(ticar; estas atividades produtivas formam, na verdade, uma rede de apoio a 
minerac;ao. 

A penetra¢o na regiao de Mimosa tambem ocorreu mais tarde devido 

a presen~ de sociedades indigenas fortes e belicosas, coma foi dito, tais coma os 

Bororo, os Paiagua e OS Guaikuru, que serviram de barreira a fix~o dos brancos 

nos ermos dos pantanais. Apenas em finais do seculo XVIII, o Pantanal passa a ser 

uma possibilidade concreta de nucleos de colonizac;ao, uma vez que os principais 

grupos indigenas que ai viviam foram extintos ou demasiadamente enfraquecidos. 

Em func;ao destas duas causas, o interesse par riquezas minerais ea 

barreira das sociedades indigenas, o Pantanal nao se constituiu em atrativo irnediato 

ao povoamento definitivo. 

Talvez tenha sido o pr6prio gado, em seu incessant~ caminhar, que 

tenha "puxado" OS homens para 0 Pantanal5 
. Se e verdade a hip6t~ de que 0 gado 

levou o homem para o Pantanal, uma vez que este inicialmente nao tinha maiores 

atrativos, isto seria uma explicac;ao da enonne importfulcia que este assume para a 

populac;ao pantaneira ea grande interrelac;ao entre o homem e o boi." E certo que o 

pais tern uma tradic;ao de pecuana, sobretudo em regiaes tais coma o Nordeste, e e 
certo que muitas vezes as patas do boi alargaram fronteiras economicas. 

As primeiras noticias de produc;ao economica, em moldes industriais 

no Pantanal, datam em meados do seculo XIX na fazenda de Descalvados, pr6x.imo 

a Caceres, onde se produzia extrato e caldo de came. Ex.istem evidencias de que a 

mao-de-obra utilizada em Descalvados era fundamentalmente indigena, em 

particular dos Bororo. (VIER1LER, 1990:50) 

0 Pantanal foi preponderantemente ocupado par grandes fazendas de 

cria~o extensiva do gado, mas traz em seu bojo, no entanto, bols6es de uso 

diferenciado do espa\(O. Sao remanescentes de antigos quilombos, de comunidades 

camponesas que se fonnaram a partir de sesmarias doadas em finais do seculo XVIII 

e XIX e, em hip6tese, de grupos indigenas semi-dispersos, coma por exemplo, os 

Guat6. 

s -Os primeirosrebanhos bovinos entraram em Mato Grosso, a partirde 1737. (Borges, 1991: 84) 
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2.5. Sesmarias em Mato Grosso 

A concessao de sesmarias a quern se dispusesse a trabalhar na terra e 

institui93.o antiga, com origem em Portugal do seculo XIII. A distribuic;ao de terras 

ficava a cargo de delegados municipais que eram em mimero de seis. Estes eram 

chamados de sesmeiros, e a sexta parte do produto tirado da terra - a sesma - era 

utilizada para pagar a taxa referente ao uso da terra. A area padrao das sesmarias 

portuguesas era de 6.500 kil6metros quadrados. 

Esta institui93.o portuguesa atravessa o periodo medieval e na idade 

modema e adaptada as col6nias de Portugal coma forma de garantir a coloniza93.o. 

No Brasil, passa a ser utilizada a partir de 1532 e a primeira sesmaria foi doada na 

capitania de Sao Vicente. Apenas tinha acesso a terra. por intermedio de doac;6es 

oficiais. quern comprovadamente pudesse nela trabalhar. Issa significava, em outros 

termos, um privilegio restrito a quern tivesse um certo mimero de escravos. 0 regime 

de sesmarias e a escravidiio andam de maos dadas e uma e retlexo e alimenta a outra 

Em Mato Grosso, as primeiras doac;6es de sesmarias foram feitas a 

partir de 1727, duas decadas antes de sua transforma98.0 em capitania independente, 

o que ocorreu em maio de 1748. Ravia uma distin93.o entre as medidas permitidas 

para terras de lavoura (1.089 ha) e as destinadas aos "campos de criaqao" (13.068 

ha), mas sabe-se que em Mato Grosso; muitas vezes esta extensao era extrapolada. 

Ravia dificuldades evidentes para realizar as medic;6es e para controlar a quantidade 

de terms apossadas pelo requerente. 

0 processo para a obten93.o de sesmarias era bastante complexo, e 

VIRGil..10 CORREA FILHO ( 1923) descreve-o da seguinte forma: 

"Para obte-la o pretendente apresentava a sua 
petiqiio ao Capitiio General, que a remetia, para ser 
infonnada, ao Senado da Camara do Districto em que 
se achassem as terras, e ao Provedor M6r da Real 
Fazenda, que, ouvido o Procurador da mesma e da 
Coroa, mandava o requerente justijicar que niio possufa 
nenhuma outra sesmaria, e que dispunha de recursos 
para cultivar o que pedia" (1923: 39) 
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Se nao houvesse contestar;:ao, ainda assim a doa¢o era condicionada 

ao efetivo cultivo da terra e ao pagamento de taxas. Deve ser acrescentado que a 

doar;iio de sesmarias favorereu fortemente a existencia dos latifilndios, tanto mato

grossense, coma brasileiros em geral. 

De acordo com BANDEIRA (1988), as sesmarias em Mato Grosso 

foram requeridas em torno de micleos mineradores, seguindo o curso dos rios ou de 

estradas, com os seguintes eixos: Cuiaba-Caceres-Vila Bela, Cuiaba-Vila Boa de 

Goias, Cuiaba-Diamantino. Provavelmente irradiaram-se depois para regi6es mais 

interiores do estado, comae o caso especffico das sesmarias pr6ximas a Mimosa. 

Com a Independencia do Brasil, em 1822, foram sustadas as doa~ 

de sesmarias, o ·que coincidiu com a proibir;:llo do trAfico negreiro. A nova 

regulamentar;:ao para uso de terras apareceu apenas em 1850, com a Lei das Terras, 

quando enrao se definiu que as propriedades somente poderi~ ser adquiridas 

mediante a compra e a venda. Por esta lei, extinguiram-se as medidas estipuladas 

para as sesmarias, o que favorereu a institucionalizar;iio dos latifilndios. 

E o que ocorreu com as sesmarias, ja que juridicamente elas deixaram 

de existir? Regulamentaram-se as que estavam devidamente cultivadas, com as taxas 

e documentos em dia, atraves de um processo de revalidar;:llo e a uma nova medir;iio. 

Nas regi6es cafeeiras do sul do pafs houve uma grande pressao neste sentido e 

efetivamente se instituiu o regime de propriedade privada, uma vez que as terras 

eram mais valorizadas. Quanta a Mato Grosso, depreende-se pelos relat6rios do 

Presidente de Provfncia que houve uma tentativa de aplicar a Lei de Terras, mas nao 

com o mesmo rigor existente na regiao do cafe, uma vez que aqui a pressao sabre 

terras nao era tao forte e ainda havia um volume grande de terras devolutas. 

Em 1859, atraves do decreto 2.092, foi criada a Repartir;:llo Especial 

de Terras, com o objetivo de implementar a lei recem-criada, mas os processos de 

revalidar;iio das sesmarias eram tao complexos e demorados, que de acordo com 

VIRGfLIOCORREAALHO (1923), poucos foram OS beneficiados. 

Em finais do seculo XIX, a pressao sabre a terra intensificou-se com a 

mudan~ das for~ produtivas. 0 fim da escravidllo negra ea politica de imigrar;:ao 

de estrangeiros coroaram o sistema de propriedade privada da terra e dificultaram o 

seu acesso a pequenos proprietarios, negros libertos e antigos posseiros. Esse 
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processo reverberou em Mato Grosso bem mais tarde, ja na decada de 60 deste 

seculo, com a retomada do ideal do bandeirantismo e da Marcha para o Oeste, que 

havia se iniciado, na decada de 40, durante o governo de Vargas. Com a polftica de 

migra<;ao e programas de desenvolvimento regionais, tais como o PIN (PRooRAMA DE 

INrEGRA<;:AO NACTONAL) na decada de 70 e 0 POLONOROESIB, na decada de 80, 

aumentaram com violencia as press6es sobre a terra valorizada 

Mas, paradoxalmente, ainda persiste de uma forma bastante 

pronunciada o regime de sesmarias adquiridas no seculo XIX, ao redor de Cuiaba, 

no municfpio de Santo Antonio de Leverger (Morro Grande e na regiao de Arica), 

em Livramento, em Jangada e Acorizal. 

Apenas recentemente, e provavelmente com mais intensidade a partir 

da decada de 80, atgumas antigas sesmarias dividiram-se e foram vendidas a 

particulares, parcial ou totalmente. 

0 que e interessante notar e a inversao que se da no processo de 

mudanc;:a das forc;:as produtivas; se inicialmente os sesmeiros podiam ser 

considerados parte de uma elite da provfncia de Mato Grosso, na medida em que 

eram senhores de escravos e podiam requerer terras, com a introdu<;ao do trabalho 

livre e com o parcelamento das antigas sesmarias (atraves das linhas de 

descendencia), houve um empobrecimento progressivo das familias que af viviam, 

causado pela diminui<;ao da capacidade de suporte dos solos, e uma crescente 

dificuldade em sobreviver as novas forc;:as do capital ea polftica economica. 

E exatamente este o contexto de Mimosa, ou da Sesmaria de Morro 

Redondo, com alguns agravantes que veremos a seguir. Morro Redondo, de acordo 

com os moradores faz divisa com as sesmarias de Morro do Meio e Mimoso (figura 

03). 
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JITGURA.l - Lcca1.izatiO das Sesmarias na Regiio de Mimoso. 
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2.6. A Sesmaria de Morro Redondo 

De acordo com a pesquisa re.alizada no Arquivo Pllblico de Mato 

Grosso (APMf), as solicitm;:oes de sesmarias nesta regiao ocorreram entre 1806 (a 

mais antiga) e 1822, a primeira no Ribeirao Mutum e a segunda no Morro de 

ltacolomi. (lata Sesmaria 1821 a 1826, APMT). Embora nao se possa considerar este 

aspecto da pesquisa como concluido, estas datas ref~ a hip6tese de ocupa<;ao 

mais tardia da regiao de Mimosa. 

Neste segundo processo, o requerente e Jose da Silva do Nascimento, 

casado com uma filha de Joaquina Gomes, a ancestral mais antiga dos mimoseanos. 

lsto permite supor que Joaquina Gomes j:i morava no local ha mais tempo. 

A Sesmaria de Morro Redondo, de acordo com VIVEIROS de CASTRO 

(1958), foi medida apenas em 1841, ou seja, no "intermezzo" do fim das concess5es e 

pouco antes da lei de terras. Os 13.068 hectares foram aviventados judicialmente em 

1893, a pedido do Marechal Rondon, filho da terra. Esta sesmaria pertenceu 

inicialmente a Joao Lucas Evangelista, casado com Joaquina Gomes, ambos bisav6s 

matemos de Rondon. Por motivos de ''familia", de acordo com Rondon, Joao Lucas 

a vendeu a Luis Barata, seu amigo, com a condi9Ao de que ap6s sua partida para Sao 

Paulo, este a repassasse para Joaquina Gomes, a quern de direito pertencia. 

Rondon afirma que seu bisav6 era bandeirante, verslio nao 

compartilhada com um morador de Mimosa que acredita que ele tenha sido mais um 

aventureiro de car:iter discutivel, do que um bandeirante. Rondon evidentemente nao 

estava interessado em abrir feridas do passado, e estas tampouco dizem respeito a 

este trabalho, mas o fato de colocar-se como bandeirante e significativo, uma vez que 

ele mesmo valorizava e sentia-se como um destes "her6is". Joaquina Gomes e tida 

como mesti9a dos extintos Bororo da Campanha e dela descendem quase todos os 

mimoseanos. 

A partir de nova medi9Ao, em 1893, e feita a partilha de Morro 

Redondo entre os 12 filhos de Joaquina Gomes. No dizer de Rondon: 
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"Assim se passa em Mimosa esta cousa 
assombrosa: siio todos donos de suas terras, sem 
contudo de/a poderem dispor, e vivem em perfeita 
harmonia, em torno de 1un ponto convergente que sou 
eu." (Apud Viveiros de Castro, 1958: 25) 

Esta frase merece atencrao par vanos motivos. Esta perfeita harmonia 

significa que nao houve o parcelamento das terras de Morro Redondo. o que 

eventualmente podia acontecer com os herdeiros de sesmarias. Maso que parece ter 

sido mais comum era a partilha oficial sem o parcelamento das terras. Dito de outra 
'· maneira, as terras eram usadas comunalmente entre os herdeiros. Mimosa esra neste 

momenta alterando_este padrao de USO do espa90 COffiO se vera mais a frente. 

Voltando a frase de Rondon, no "em torno de um ponto convergente 

que sou eu": Rondon nasceu em Mimosa e af ficou ate par volta de seus 07 anos, 

quando foi estudar em Cuiaba e daf foi para o Rio de Janeiro, cumprir o destino 

previsto par seu pai. 6rtao de pai e mae, foi criado par um tio e nunca mais voltou a 

morar em Mimosa, que eventualmente visitava. Seu lastro com Mimosa resumiu-se a 

uma vasta correspondencia que manteve com seus moradores, em especial com 

Prudente Gon9alves de Queiroz, responsavel pelo recolhimento das taxas que !hes 

cram enviadas, a titulo de impasto territorial. 

Quando nasceu, em 1865, as terras ja estavam medidas ha 14 anos, e 

provavelmente Morro Redondo fosse sesmaria ha mais tempo. For~ da 

personalidade, ou da necessidade do mito, de todos os entrevistados em Mimosa, 

apenas um pocie lembrar-se de Joaquina Gomes e de Joao Lucas Evangelista. A 

mem6ria dos mimoseanos apagou-se. 0 marco e Rondon: foi Rondon quern "deu as 

rerras". Rondon quern recomendou que "a gente se casasse apenas enrre nos", 

Rondon quern recomendou que as "ten-as niio se dividissem". Rondon virou mito de 

origem, her6i mftico, apesar de nao ter morado em Mimosa, ou talvez par isso. 

Bandeira (1988) e o Grupo de Pesquisa sabre o Negro apontam para 

esta mesma realidade em Nossa Senhora do Livramento, qual seja, a do esfor90 

destas comunidades para manter as terras inteiras, sem serem parceladas, do padrao 

de uso comunal da term. da endogamia. E provavel que este seja um padriio comum 

as comunidades descendentes das sesmarias do seculo XIX. Par que enrao em 

Mimosa foi necessario inventar um her6i criador? 
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Interessante e notar que a visao do her6i mitico sabre os mimoseanos 

talvez nao fosse muito positiva. No livro "Rondon Conta sua Vida" (1958), ele relata 

um peclido de seu pai a um tio antes de morrer: 

"Mano Manoel Rodrigues, sinto-me muito 
doente. Penso no primeiro fillw que vou ter. Posso 
morrer Wiles que ele nast;a. Meu irmiio, se isso 
acontecer, niio o deixe em Mimosa. Mande-o buscar, a 
Jim de o salvar da triste ignoroncia em que jazem os 
fl/hos dos mimoseanos. Aqui em Mimoso, sero um 
vaqueiro ignorante; ( ... )". 

(Viveiros de Castro, 1958:28) (grifos nossos) 

Este tema e retomado tamrem em correspondencia a Prudente 

Gonc;:alves de Queiroz, citado acima, quando relembra que seu pai, ao recomendar 

que nao fosse deixado em Mimosa, "teve wnafeliz prenwni<;iio" (carta de 1950). 

2. 7. Os Pescadores do Rio Cuiaba 

Qual seria a origem dos pescadores do rio Cuiaba? Qual a origem das 

atividades pesqueiras enquanto atividade profissional? Ha quanta tempo remonta este 

envolvimento com o rio ? Estas perguntas foram respondidas atraves de documentos 

e bibliografia, mas a mem6ria dos pescadores foi fundamental para o entendimento 

dessas questaes. 

A composic;:ao etnica dos pescadores e uma mescla de Indios e negros. 

Uma reserva de pesca, em especial, a Maravilha (Santo Antonio de Leverger) e 

composta sobretudo por negros, enquanto nas outras que foram pesquisadas notou-se 

que ha uma predominancia de mesti~. A maioria quase que absoluta de pescadores 

das reservas de pesca observadas e oriunda de familias da regiao de Cuiaba, mais 

especificamente do Rio Cuiaba abaixo.6 Apenas um pescador apresentou-se como 

proveniente do Parana e estava trabalhando na reserva Porto do Engenho (Sto. 

Antonio de Leverger). 

6 
- A cidade de Cuiaba separa o Rio Cuiaba. em Rio Cuiab3. abaixo e o Rio Cuiaba. acirna. 

52 



0 grupo social estudado ainda apresenta uma linguagem com fortes 

tons regionais - o falar cuiabano - bastante diluido na cidade de Cuiaba por causa 

das pressaes dos imigrantes que ridicularizam esta linguagem local. 0 falar cuiabano 

tern uma entonar;ao, ou canto, muito particular, express6es muitos regionais. A sua 

pronuncia de alguns sons - tais como o "ch" e o "j" - assemelha-se a dos vizinhos 

Bororo, respectivamente como "tche", "dje". Este falar esra restrito atualmente nas 

regiaes ribeirinhas e mais interioranas do estado, com ocupat;ao mais antiga, onde 

permane.ce um modo de vida mais tradicional, que foi menos esmagado por nao ter 

sido alvo preferencial das politicas desenvolvimentistas, tal como ocorreu nas regiaes 

da BR-364, que liga Mato Grosso a Rondonia (Projeto POLONOROESTE) e mais ao 

norte. 

PERARO (1992: 40), em seu trabalho de demografia de Cuiab:i em 

finais do seculo XIX, atraves do censo de 1872, na repartit;ao da J?OPular;ao livre e 

escrava. por atividades produtivas, detecta 343 pessoas que foram registradas como 

pescadores, das quais 11 eram escravas. Estes numeros denotam uma pequena 

parcela da populat;ao adulta produtiva mais dedicada a pesca, frente aos 4.943 

agricultores registrados no mesmo censo, num conjunto da populat;ao da Par6quia do 

Senhor Born Jesus de Cuiaba que perfazia cerca de 11.053 pessoas (ibidem: 33). 

Porem os primeiros registros de pescadores datam de 1751, talvez em 

uma localidade pr6xima da Baia Chacorore, no Rio Cuiab:i ou pr6xima a Baia 

Mandiore, no Rio Paraguai, onde ocorrem quatro grandes baias no Pantanal. 

Antonio Rolim de Moura, primeiro govemador de Mato Grosso, em um relato de 

viagem no Rio Cuiab:i abaixo, escreveu que: 

"Era aquele Pantanal muito diferente dos 
outros; porque tudo ba(as muito largas, e limpas, e 
como bastante altura da tigua. Para passar de umas 
as outras se atravessavam peda~os, que estavam 
cobertos de capim, e aguape, o que lhe servia de 
divisiio. Naqueles dias passei quatro ba[as, todas 
largas; mas na ultima pareceu, que estava no Porto 
de Lisboa pela sua largura, e ainda pelas ondas, que 
fazia; o que niio deixou de dar algum cuidado; (. .. )A 
niio o haver por divertimento se podia marchar ali 
pela pequena larguesa, e alegria das ba(as, cujas 
margens ofereciam a vista um belo pals. A illtima 
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era a maior de todas; de/a entrei num sangradouro, 
que me conduziu outra vez ao rio, onde vi ja 
choupanas de pescadores." (Moura, 1751: 27-28) 

1..amentavelmente, ambos documentos mencionados nao oferecem 

mais detalhes sobre estes pescadores, como viviam e se tinham outras atividades de 

subsisrencia, o que e bem provavel, como abaixo ficara mais claro. No caso especffico 

de "choupanas de pescadores" avistadas por Rollin de Moura, seria legitimo 

perguntar se nao seriam habita~ de indigenas com tradic;:ao na pesca. 

Pode-se supor que as comunidades pesqueiras do Rio Cuiaba 

formaram-se, principalmente, a partir_ da abolic;:ao de escravatura, quando um 

contingente negro foi liberto e, sem terras ou possibilidade de adquiri-las, instalou-se 

pr6ximo as margens do rio Cuiaba, combinando atividades agricolas com a pesca. 

Com o aumento da populac;:lio regional e valorizac;:ao das terras de beira-rio, 

provavelmente houve uma especializa\iio da atividade pesqueira, forc;:ada pela perda 

da posse da terra. 

Existem evidencias de que algumas comunidades de pesca sao 

descendentes de antigos donas de sesmarias, a exemplo de Varginha (cerca de 10 km 

da sede do municfpio de Santo Antonio de Leverger), cujas terras foram parceladas 

ao longo das linhas de descendencia; e possfvel que estes fac;:am parte da parcela dos 

atuais pescadores com terra, em oposic;:lio a primeira categoria, que ficou sem terras. 

Foi comum em Mato Grosso, ap6s a abolic;:ao, escravos libertos continuarem a viver 

nos domfnios de seus antigos senhores em sistema de servidao (BANDEIRA, 1988) e, 

eventualmente ap6s a morte destes, herdarem a terra. com ou sem titulac;:ao: sao 

comuns os processos de herdeiros contestando a presenc;:a de ex-escravos nestas 

terras. 

A presenc;:a indigena, na configurm;:ao etnica dos pescadores, pode ser 

explicada pela pr6pria violencia do processo de contato entre Indios e colonizadores. 

O seculo XVIlI foi de uma violencia talvez sem precedentes no Brasil; com a 

chegada dos bandeirantes .e com a descoberta do ouro as sociedades indigenas que, 

como ja foi mencionado, se interpunham mais diretamente a ocupac;:ao dos "brancos" 

foram simplesmente varridas. Nao era raro a escravizac;:ao de indios que eram 

capturados. No seculo XIX, OS brancos trataram de conquistar a ultima parcela do 

territ6rio Bororo; estes, resistiam a escravidao e a ocupac;:ao, e como resultado desta 
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resisrencia, foram perseguidos por forr;as militares oficiais e por forr;as paramilitares, 

integradas por moradores da Chapada dos Guimaraes e de Cuiaba. 

Os homens, guerreiros da nar,:ao Bororo, eram mortos e suas mulheres 

e filhos eram trazidos para Cuiaba e "doados" para familias cuiabanas. Foram 

provavelmente escravizados e/ou incorporados como agregados, o que no seculo XIX 

significava quase a mesma coisa. 

Os estudos da demografia de Cuiaba ainda sao muito incipientes, mas 

PERARO (1992) que esta desenvolvendo uma pesquisa neste sentido, atraves de 

registros de nascimento, pOde localizar a chegada de mulheres e crianr;as que foram 

capturadas e "doadas" para familias cuiabanas. A pesquisadora chegou a este 

resultado justapondo os relatos de expedi~ punitivas e suas datas, aos batismos e 

registros de crianr;as maiores e sem pai. 

Moutinho, em viagem a Cuiaba. observou a chegada de uma bandeira 

punitiva relata que:. 

"Presenceamos a chegada em Cuyaba de duas 
d'essas bandeiras que conseguirao batel-os, 
aprehetu:iendo algumas mu/heres que apresentaviio uma 
ferocidade incr{vel. 

Duas raparigas de 14 a 16 anos despediiio 
ollzares tiio chammejantes, que ninguem ousava toca
las. E eram be/las entretanto, assim mesmo ferozes. 

Recu.sariio a princfpio toda a sorte de 
alimentos; depois foriio-se acostumando e hoje estiio 
lindas e bem civilizadas, empregadas como creadas em 
casas de fam{[ias". (1869: 191) 

2.8. Processos Socio-Economicos Ligados a 
Pesca Artesanal 

Resta compreender os processos s6cicrecon0micos envolvidos na 

consolidat,:ao da pesca artesanal, como uma atividade produtiva que atinge 

significar,:ao em termos comerciais. Esses processos parecem estar associados a uma 

preocupat,:ao do governo provincial com a rentabilidade econ0mica da pesca e com 

processos mais gerais que envolvem pescadores, tais como a desativat,:ao das usinas. 
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Em finais do seculo XIX e infcio do XX. houve grande preocupa<;:ao de 

que os recursos naturais do estado de Mato Grosso, entre os quais o pescado, fossem 

explorados empresarialmente. De acordo com CAS1RO e GALETrn (1994), as 

autoridades pensavam que: 

"( ... ) a piscosidade do Rio Cuiaba nada 
valia enquanto niio fossem aproveitados os seus 
produtos dentro da dinamica do mercado 
capitalista. 0 Jato da pesca atender somente as 
necessidades imediatas de alimenta<;iio, sem que 
qualquer empresa tirasse proveito disto, era 
considerado uma marca distintiva de uma 
sociedade retr6grada e arcaica. Empresas de 
diferentes tipos poderiam ser organizadas a partir 
da p-esca: extrar;iio de azeite, tanto para consumo 
como para fabricar sabiio; fabricar;iio de cola; 
conservas de peixes; peixes em barris; peixes 
salgados; frigorificar;iio, etc." 

(Castro & Galetti. 1994) 

Assim sendo, em julho de 1923, dando continuidade a essa 

preocupa<;:ao, o governo promulga a Lei 892. oferendo vantagens para quern se 

interessasse em estabelecer uma industria de peixe em conserva. Nova lei, com o 

mesmo intento e votada nos anos 50 (CAS1RO & GALETI1, 1994). 

Ao que tudo indica, no entanto, ainda nlio havia condii;Qes estruturais 

para a pesca comercial e tampouco para a industrializa<;:ao do pescado, pois ainda 

estavam sendo gestadas mudani;as a nfvel das fori;as produtivas que apenas a partir 

de 1960 viriam tomar a forma atual. 

2.9. As Usinas de A~car 

Ap6s a abertura da navega<;:ao do Rio Paraguai, com o final da guerra 

do Paraguai, antigos engenhos, nas margens do Rio Cuiaba, transformararn-se em 

usinas de a\(ucar, atraves da importa<;:ao de equipamentos europeus. Embora as 

usinas nlio fossem de grande porte, tinham a capacidade para atender a demanda do 

mercado interno de Mato Grosso. 
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Apesar da modernizac;:ao na forma de produzir o m;ucar, inicialmente 

as usinas apoiaram-se no trabalho escravo e, de acordo com SIQUEIRA, em um 

"( ... ) grande nUniero de trabalhadores livres 
pobres que, ou moravam na pr6pria fazenda - os 
arranchados - ou residiam em suas imediQf6es." 

(1992: 81) 

De acordo com a autora, depois da Abolic;iio da &cravatura, o regime 

de trabalho prosseguiu com as mesmas caracterfsticas do escravocrata; os coroneis 

mantinham sob violento controle os trabalhadores que, embora assalariados, 

prendiam-se as usinas atraves das teias tecidas pela divida nos barrac5es. Como OS 

salarios eram baixos e o pr~ das mercadorias altissimos, o trabalh~dor continuava 

sendo escravo do coronel. 

"( ... ) os trabalhadores das usinas eram 
arregimentados entre gente Izumi/de presa pela polfcia e 
trocada pelo delegado de Polfcia com os donos das 
usinas por sacas de GfUcar ... Deus pennita que triunfe 
logo a legalidade para podennos extinguir essa nova 
escravidiio no Rio Abaixo." (Mendorn;:a, 1973: 137) 

Este sistema evidentemente provocava fugas constantes, que eram 

revidadas por perseguir;Qes e os que eram recapturados eram submetidos a castigos 

ffsicos e varias modalidades de punir;Qes. 

"Quando um camaradafoge, o patriio o manda 
perseguir por trabalho, mas se 0 fugitivo for preso, e 
debitado para com a usina em 20&000 mil reis diarios 
(ou mais) por cada dia perdido de cada um dos 
perseguidos. Acontece, no entanto, que de ordinario o 
fugitivo e morto, OU porque resiste, OU por vingallfa dos 
que lhe viio ao enca[fo. Se o desventurado e preso, 
levam-no para a usina onde, a/em da pesada d{vida 
acima mencionada, sofre um castigo de vinte, trinta ou 
quarenta dias de trabalhos forr;ados, de dia e 
suportando, durante a noite, o supl{cio do tronco, 
encerrado dentro de 1un quarto, para que com menos 
facilidade, se our;am seus gemidos." 

(Vicenzi, s/d: 83) 
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VICENZI, um padre que visitou as usinas no inicio do seculo, indignou

se com as condi\;OeS de trabalho e com a violencia reinantes, registrou que: 

"As usinas tern grandes armamentos e 
muni~oes, e por isso os govemos. politiqueiros e 
comodistas sentem-se impotentes para reprimir-lhes os 
excessos. Como disse ainda a pouco, cometem-se nas 
usinas, lwmicidios muito a miUdtJ sendo os caddveres 
enterrados clandestinamente. Se alguim, auJoridade ou 
niio, inquirir sobre o paradeiro da v(tima, respondem
lhe imperturbavelmente quefugiu ... " (ibidem: 138) 

0 pleno poder dos "coroneis" perdurou ate 1930 com o advento do 

governo de Gerulio Vargas. Os estados receberam interventores com o objetivo, entre 

outros, de diminuir- o poder das oligarquias existentes. Em Mato Grosso, o 

interventor nomeado, Mena Barreto. perseguiu e mesmo prendeu usineiros, impondo 

a ad09fio do salario minirno e registro no Ministerio do Trabalho (SIQUEIRA, 1992: 

85). 

E irnportante registrar que as usinas de a~ucar eram estrategicamente 

instaladas as margens do Rio Cuiab:i, entao muito utilizado para a navegac,;ao, o que 

facilitava o transporte do a~ucar e eventualmente da aguardente7 
• 0 Rio Cuiab:i era 

ainda o suporte de uin intenso comercio que abastecia sitiantes e as usinas. 

Nas usinas, alem do plantio da cana (que tambem era comprada de 

estabelecirnentos vizinhos), outros produtos agricolas eram cultivados com o objetivo 

de suprir necessidades de patraes e trabalhadores. 

De acordo com SIQUEIRA (1992) o poder dos coroneis foi fortemente 

abalado por volta de 1940, com a organizac,;ao de sindicatos e associa\;OeS de defesa e 

ainda com a criac.;ao do Estatuto da Lavoura Canavieira, atraves do decreto-lei No 

3855 de 1941. Estes fatores, aliados as pressaes ja mencionadas sobre os coron6is e 

ainda a abertura da estrada de rodagem ligando Cuiab:i a Sao Paulo, que trouxe 

consigo o a~ucar paulista, promoveu a decadencia das refinarias mato-grossenses. 

7 
- Em 1908 existiam 5 usinas de m;:ucar, no Rio Cuiaba, em 1914, seis ( Sao Gom;:alo, Conceii;:ao, 

Aricl, Flexas ,Itaici e a de Ressaca); em 1920 sao reportadas 9, com o acrescimo das usinas de 
Maravilha, Sao Miguel, Sao Sebastiiio e Tamanctare, sem referencias a de Ressaca (localizada no Rio 
Paraguai). 
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0 que importa aqui, e 0 relato dos pescadores sobre 0 assunto, 0 que 

demonstra uma mem6ria recente. Os pescadores valorizam a epoca das usinas, para 

eles sinonimo de trabalho, abundfulcia e acesso a terra. 

Vejam-se os relatos de dois pescadores, que trabalharam em uma 

usina, viram sua decadencia e hoje pescam na reserva de Limoeiro e cuidam das 

terras para um proprietario que ma! conhecem. E importante retomar estes relatos, 

porque havia algumas duvidas referentes ao surgimento dos pescadores profissionais 

ea relar;:ao que parecia estreita entre os "redeiros", empregados de usinas e as atuais 

reservas de pesca. 

Os pescadores afirmam que a pesca, enquanto atividade comercial 

significativa, tern apenas cerca de trinta anos, portanto teria se iniciado por volta de 

1960, talvez um pouco antes. Haveria af um intersticio de vinte anos'mais ou menos, 

entre a decadencia~das usinas e o surgimento da pesca profissional .. 

Isto poderia ser explicado, talvez, pela provavel continuidade da 

ocup~o das terras de beira-rio por antigos empregados e agregados das usinas. 

"A beira de rio era cheio de rocinha, n0s tinha 
de tudo aqui. Por mais pobre que fosse a genie tinha o 
que comer." A mudanfa veio de 10 anos para ca. 0 
povo esta cada vez mais pobre. Essa imensidao de terra 
podia dar de comer pra tanta genie." (set. 1992) 

De acordo com seu Sinha, de Limoeiro, a pesca profissional e 

resultado do empobrecimento das condii;_:5es de vida dos moradores de beira-rio. A 

perda de terras, ou da possibilidade de ocupa-las, perda de emprego, fez com que as 

pessoas tivessem que voltar-se para a pesca, como unica altemativa de sobrevivencia. 

Durante o periodo das usinas, ainda com base nos relatos dos 

pescadores, todos tinham direito a plantar nas terras dos patr5es, o que assegurava 

que "tivessem sua plantazinha", e ainda de acordo um pescador, 

"Anter ninguem vivia s6 de peixe, vendia 
quando sobrava. Tinha outros meios - porco, rocinha, 
galinha. Nossos govemanles tiraram nossas 
condU;iies. Dutra epoca todo mundo tinha sua praia 
para plantar." (dez. 1992) 
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A visao que eles rem da lei de usucapiao e completamente inesperada. 

Ele prossegue dizendo que: 

"( ... ) os tubaroes tomaram conta das terras 
(referindo-se a crescente pobreza dos moradores das 
margens do Rio Cuiaba), os gavernantes criaram uma 
lei para o pobre que serviu de ma[ (1LSucapilio). 
Qualquer wn niio deixa alguemficar mais de dois anos. 
Antes qualquer wn encontrava uma terra pra cuidar." 

(idem) 

A depreender dos relatos, ate recentemente as margens do Rio Cuiaba 

eram intensamente habitadas por pequenos sitiantes e posseiros. As TC¥LS de praia, 

beneficiadas pela il_!unda~o peri6dica, promoviam o sustento das familias 

ribeirinhas, aliadas ao cultivo de cana, nos diques marginais. e a sua venda para as 

usinas. Os batel5es - barcos movidos com zinga - passavam anualmente vendendo 

sapatos, querosene, tecidos, etc, e os pagamentos eram realizados com a colheita do 

ano seguinte em que fa?iam as compras, com o dinheiro das venda da cana ou enmo 

com parte dela mesma ou dos produtos das fC¥1S, o que implicava em um sistema de 

trocas nao monetarizadas.8 As festas deste perfodo sao descritas como grandes 

acontecirnentos que reuniam muitas pessoas e tudo "era de grar;a, ate o ciga1TO". 

Em resumo, com a desativa¢o das usinas e parcelamento das terras 

das antigas sesmarias houve um empobrecimento economico da regiao, mas nao um 

impedirnento de que as categorias sociais citadas continuassem vivendo nestas terras. 

Porem, com as conseqiiencias do movimento militar de 1964. que trouxe maior 

concentra¢o de terras e de renda, os moradores de beira-rio foram crescentemente 

perdendo suas condi90es de vida e a possibilidade de ocupar terras e delas subsistir. E 
neste cenario portanto que entra a pesca comercial, como uma forma encontrada para 

sobreviver sem os lai;os com a terra. 

Portanto, a maioria dos pescadores profissionais da area estudada, 

deve ser proveniente dessa massa de ex-agregados, ex-sitiantes e ex-posseiros que 

8 
- Nas chamadas "r01;as de praia" cultivavam nos diques marginais (barrancos) e nas v.irzeas (areas 

alagaveis) milho, batata doce, melancia, ab6bora, quiabo, fumo, etc. e hortali~, principalmente 
aquelas tradicionalrnente associadas aos pratos baseados em peixes, tais como cebolinha e coentro, e 
alface e tomate. 
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viviam ao longo do Rio CuiaM. A esse crescente empobrecimento ha, paralelamente, 

uma forte concentra9fio de terras nas maos de poucos, o que fai com que as margens 

do rio sejam hoje, em parte, formadas por grandes propriedades.9 Assim, a 

possibilidade de obter sua fonte de sobrevivencia de diferentes atividades decresce 

com a concentra9fio das terras e s6 resta, aos que moram na beira do rio, aumentar 

sua dependencia e conseqiientemente sua pressao sabre a pesca. 

2.10. Redeiros 

Resta agora refletir um pouco sobre os redeiros. Ficou 

suficientemente claro, durante a pesquisa. que as atuais reserva$ de pesca sao 

reminiscencias de antigos pontos de rede, que eram dominadas por "redeiros". Os . . 

redeiros eram os proprietarios de redes e contratavam - parentes ou nao - cerca de 

dez auxiliares que dividiam entre si as tarefas da pesca. 

Como o pescado era abundante no rio Cuiaba, a pesca com rede era 

altamente produtiva e permitia sua combina9fio com as atividades agricolas. 

A abundiincia de peixes ea facilidade da pesca parece ter incomodado 

a administra9fio provincial que ainda em 1854: 

"( ... ) proc11ro11 limitar a pesca no Rio C11iaM 
· atraves de cobr<Ulfa de taxas sabre cada rede l<Ulfada." 

(CASTRO&GALETI1, 1994) 

Porem com a legisla9fio mais recente. em 1971 (portaria 211n1. da 

SUDEPE), em fun9fio da diminui9fio do pescado, que proibiu o uso de redes e tornou a 

pesca artesanal obrigat6ria, punindo com sanr;Qes a primeira, os redeiros foram 

obrigados a redirecionar suas recnicas e estrategias de produ9fio. Ao que tudo indica, 

os atuais lideres das Reservas de Pesca participaram, como pescadores ou como 

9 
- Seu Nhonho disse que nesta epoca havia condi~ de navega~ de grandes barcos no Rio Cuiaba. 

Nesta altura da conversa ele diz que nao siio as~ de praia que secam o rio. "Hoje ninguem mais faz 
e o rio esta seco". Esta referenda e feita fuce a as~ entre o desmatamento das matas ciliares ea 
dirninui~ do nivel da 3.gua no Rio Cuiaba. Freqiientemente os grandes proprietarios e a mfdia 
insinuam que estes desmatamentos estao relacionados a antiga ocilp~ das margens do Rio Cuiaba 
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parentes dos ex-redeiros, da fuse dominada pelos "redeiros", de onde pode ter 

advindo sua lideram;a. As pr6prias reservas de pesca, ou grande parte delas, foram 

criadas a partir da tradi~O de pontos de lan~ento de redes, OS quais sao do ponto 

de vista ecol6gico, as areas mais propfcias para a pesca no rio, ou seja, unidades de 

fartura. 
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3 

RELA(:<JES COM 0 AMBIENI'E E MANEfOS 

ENTRE OS p ANI'ANEIROS DE MIMoso 

A Sesmaria de Morro Redondo, abrange alem de Mimoso, tres 

"bairros" chamados de Ximbuva, Barreiro Grandee Mata Verde, que distinguem-se 

ligeiramente do nucleo (Mimoso), considerado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatistica (IBGE), como urbano. 

Mimoso, ou sesmaria de Morro Redondo, no municfpio de Santo 

Antonio de Leverger e limftrofe com Barao de Melga90, tern seu nome derivado do 

capim nativo que cobre o largo (area alagavel) e situa-se nas margens da Baia de 

Chacorore. Mimoso. refere-se mais ao nucleo da sesmaria e situa-se na fralda do 

Morro Redondo, onde esra construida a igreja de Santo Antonio, a escola Santa 

Claudina, em homenagem a mae de Rondon, o posto telef6nico que foi construfdo 

homenageando Rondon, considerado o pai das telecomunica9(ies. Alem das 

moradias ai existentes, cerca de trinta, o restrito comercio local concentra-se nesta 

area, em como um pequeno restaurante que atende a turistas e eventuais 

pesquisadores. Duas "vendas" fornecem alguns generos de primeira necessidade, 

velas, latarias, gas engarrafado e uma delas, abate uma ou duas reses por semana e 

comercializa carne bovina, que deve ser encomendada com antecedencia. 

Como foi dito anteriormente, a regiao de Mimoso e composta por 

unidades de paisagem identificadas pelos mimoseanos: a morraria (encosta, pico ea 

fralda do morro), a area alagavel ea bafa propriamente dita, com diferentes usos. 

A morraria da regiao, encosta e pico, conserva parcialmente as matas 

semidecfduas, embora algurnas especies de madeira nobre estejam esgotadas, a 

fisionomia de mata da mata e mantida. Esta unidade de paisagem e utilizada para 

retirada de madeira, de plantas medicinais e para fuga do gado durante as cheias. A 
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fralda do morro (sope), ou ''finne" tern apenas entre 200 a 300 metros de largura. 0 

''finne" nao e alagavel, mas nos picas das grandes cheias pode ser inundado e 

receber agua are pr6ximo das casas, ficando restrito a uma faixa de cerca de 50 

metros. A fralda do morro e onde 

"tern que por a casa e o cercadinho. para por o 
cavalo e tern que por a vaca nele". 

(Senhor Moreno, morador de Mimosa, dez. 91) 

0 ''finne" guarda uma grande importfulcia na vida dos moradores de 

Mimosa, pois alem de abrigar a casa e o cercado, e o t1nico espm;:o disponfvel para o 

plantio de r~, para os quintais onde cultivam :irvores frutiferas e eventualmente 

pequenas hortas e onde criam porcos e galinhas. E neste exiguo espa90, refiigio do 

gado no perfodo das cheias, que cuidam de seu rebanho e, tambem, plantam 

gramfneas. As vacas que estao fomecendo leite, OU que tenham bezerros recem 

nascidos geralmente sao mantidas fechadas na fralda do morro. 

0 gado concentra-se em alguns pontos. na fralda do morro, para 

dormir. em frente ao largo, nos finais de tarde. Os pantaneiros de Mimosa chamam 

estes lugares de "dormidores". Em geral, as reses procuram esses locais sem serem 

para af levados, por habito,' de forma que a partir das 16 ou 17 horas, principalmente 

em frente a escola e ao posto telef6nico ha uma enorme concentrac;:lio delas, e 

dependendo do periodo do ano, as pessoas transitam com muita dificuldade. Este 

movimento cessa apenas no auge da seca quando os rebanhos afastam-se, em dire.c;:lio 

a baia do Chacorore, a procura de melhores pastagens. 

As posses das familias nucleares. no ''fi1me" (fralda da morraria), sao 

separadas umas das outras, atraves de cercas de arame farpado ou liso. As casas sao 

construfdas no sope dos morros, com uma distfulcia irregular umas das outras. A 

porta da frente sempre descortina-se para o largo, o que permite que as mulheres 

mantenham uma atenc;:lio constante sabre os maridos e filhos que esrao na "Iida" com 

O gado, OU trabalhando nas pastagens, na area alagavel. 

A area alagavel, OU "largo", utilizada de forma comunal, e coberta 

pelo capim mimosa, nativo da regiao, considerado uma forrageira de excelente 

64 



qualidade, o que favorece a manutenr;ao da pecufilia. No entanto, este padrao de uso 

da terra vem se alterando, conforme ficani claro mais adiante. 

A partir de outubro ou novembro ate mar~, esta area fica inundada e 

volta a ser utilizada apenas no periodo da vazante, quando as gramfneas renascem. 

Neste perfodo o largo e intensamente povoado de aves, jacares, porcos e pelo gado. 

A disponibilidade de terras na area alagavel, ainda que de USO 

comunal, estabelece difereni;as significativas entre os moradores de Mimosa; os 

moradores do largo demonstram maior abundfulcia em terrnos alimentares e tern 

maior numero de reses, enquanto nos outros "bairros", as familias parecem ser mais 

pobres e ha preseni;.:a de migrantes. 

Ximbuva quase nao tern pastagens e, algumas vezes, as casas ficam 

tao pr6ximas e "espremidas" entre os morros que e impraticavel a ciiac;ao de gado e 

quase inviabiliza a agricultura por falta de terrenos cultivaveis. Neste local, observa

se a preseni;.:a de uma mata ciliar que margeia um c6rrego. Entre o largo de Mimosa 

e Ximbuva, em area tambem alagavel, existem vanos bosques de cambara (Vochysia 

divergens) que substitufram o capim mimosa. 

Com exre;:ao de uma familia que possui um rebanho de cerca de 40 

cabei;as, as outras tern ate duas, ou nenhuma res. Aqui ha uma familia de 

paranaenses, que diz ter recebido dais hectares de um "doutor" que reside em Barllo 

de Melga~; o casal alegou nao lembrar-se do name do benfeitor. 

Mata Verde, atras do morro do Meio, nao e alagavel e apresenta-se 

recoberta de vegetar;ao de cerrado. Mata Verde era antigo refilgio do gado durante as 

cheias, mas com o aumento da populai;;ao e, principalmente, pelo processo de cercar 

as posses, deixou de se-lo. Algumas das familias daf vivem em situac;ao de bastante 

pobreza e uma familia de migrantes tern um padrao de uso da terra e de manejo do 

gado bastante diferenciado dos mimoseanos. Tambem em Mata Verde ainda persiste 

o fabrico de farinha, rapadura, redes, panelas de barro e apas. 

A Associa9iio de Moradores de Mimosa, com sede em Mata Verde, 

criada recentemente, aparenta ser um forte instrumento polftico, que quando nas 

maos de novas moradores, contrap0e-se a lideran93 tradicional dos mimoseanos. 

Assim, novas fori;as politicas se op6em ao estabelecido. No perfodo da pesquisa a 

atividade mais aparente da Associac;ao era a manuteni;;ao de um trator que e alugado 
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para os que preparam a terra. Embora o uso do arado de tra~o animal seja 

preponderante, observou-se que algumas familias ja utilizam o trator. Constataram

se pelo menos duas situa<;:Oes de atraso na abertura de m;as porque o trator estava 

quebrado. Pooe-se testemunhar, tamocm, vanas reclamac;:Oes quanto ao p~o da 

diaria do mesmo, que estava se equiparando a de tratores de fazendas. que tamocm 

eram alugados. 

Em Barreiro Grande, depois de Mata Verde, ocorre uma grande 

extensao de area alagavel, com algumas poucas casas isoladas e distantes entre si. 

Foi em Barreiro Grande que se registraraffi dois relatos de ataques de 

grupos indfgenas. 1 Em um dos ataques, uma familia teria sido morta e suas ca~ 

espetadas em mour6es da cerca que contornava a casa. 0 informante nao soube 

precisar a data nem Q nome do grupo qtie atacou, porem o habito de decepar ca~ 

poderia ser atribuido aos Paiagua, conforme alguns relatos do seculo XVIII. Em 

outra feita, um menino foi trucidado quando foi buscar agua em um c6rrego; os pais 

percebendo que ele estava demorando para voltar, depois de procura-lo, encontraram 

apenas flechas e o corpo todo esquartejado. 

3.1. Parentesco em Mimoso 

Na area de estudo estao cadastradas 450 familias, divididas entre os 

povoados de Mata Verde, Ximbuva, Barreiro Grandee de Mimoso. 

Antes de entrar na analise do parentesco propriamente dito, e 

interessante observar as listas dos sobrenomes das familias que slio tradicionais em 

Mimoso e tentar dai obter algumas conclus6es. Os sobrenomes listados a seguir 

fazem parte de um estoque que vem se diversificando recentemente. em fun~o da 

exogamia causada pela migra~o intensa dos mimoseanos para as cidades pr6ximas. 

1 
- Em geral os mirnoseanos dizem que nao havia nenhum grupo indfgena na area Porem, a!guns diz.em 

que enquanto o Marechal Rondon vivia, eles eram visitados freqiientemente pelos Bororo (cujo name 
desconh=n). 
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FAM/LIAS: 

*Evangelista 

*Arruda 

* Lucas Evangelista 

. * Paes de Barros 

* Caetano de Arruda 

* Ribeira de Moraes 

* Queiroz de Barros 

* Dias das Neves 

*Costa 

* Pinheiro Evangelista 

*Dias dos Santos 

* Arruda Brandao 

* Nunes de Castro 

* Pio Siqueira 

*Medeiros 

*Mariano da Silva 

* Taxis de Arruda 

* Feres de Campos 

* Brandao Pinheiro 

* Castro Pinheiro 

* Dias de Moura 

* Goni;alves de Queiroz 

* Evangelista de Barros 

* Dias de Moura 

*Leite de Sa 
* Silva Gomes 

* Nunes de Nazare 

*Rodrigues Pimenta 

* Queiroz das Neves 

*Correa da Silva 

Destes sobrenomes destacam-se os Lucas Evangelista, que 

reivindicam a descendencia de Rondon, e os Gon~ves de Queiroz. Ambas familias 

tern grande prestigio politico em Mirnoso. 

A maioria dos sobrenomes usados pelos mimoseanos sao. na verdade, 

sobrenomes comuns; todavia o que chama a aten~o. e o fato de serem os mesmos 

utilizados pelos cristiios novos, quando estes vieram para a America. logo ap6s o 

descobrimento. 
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T ABELA II - NUm.ero de Filhos por Familia que Sairam para Cuiaba 

FAMLIAS ENTREVISTADAS NO~RO DE F!LHOS EMCUIABA 

01 8 todos 
02 7 todos 
03 10 nenhum 
04 01 todos 
05 05 seis 
06 07 cinco 
07 11 um 
08 05 um 
09 06 nenhum 
10 04 nenhum 
11 02 uma 
12 - 07 quatro 
13 11 seis 
14 08 nenhum 
15 08 um 
16 04 cinco 
17 10 1res 
18 07 nenhum 
19 01 nenhum 
20 0 s/inform. 
21 ? dais 
22. 02 tres 
23 08 0 
24 0 1res 
25 07 

Total: 139 73 

lnvestigou-se tambem, coma parte deste processo de compreender a 

organiza~o do parentesco em Mimosa, a composi~o numerica das familias e, um 

dos elementos que sao fundamentais atualmente, a saida dos filhos para estudar e ou 

trabalhar em Cuiaba 

A media de filhos par casal, considerando-se 24 familias da 

amostragem com total de 139 filhos, e de 5,56%, uma media bastante alta, portanto. 
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Deste total, 48,9% sairam para morar em Cuiab:i, uma porcentagem ainda mais 

expressiva. 

• Transmissii.o de Nomes - Divisii.o do Espafo 

A transmissao de names segue o padrlio patrilinear da nossa 

sociedade; dito em outros termos, os sobrenomes patemos slio passados aos filhos e 

filhas, onde o sobrenome matemo segue o prenome e par sua vez e seguido pelo 

patemo. Com o casamento das filhas, em geral, a mulher adota o sobrenome da 

familia do marido e abandona o name paterno. Desse modo, a perpetua9lio de um 

sobrenome e dada pelo casamento dos filhos homens. 

Eventualmente, ocorrem exoo;:aes a esta regra, sobretudo em familias 

mais antigas, onde um sobrenome abandonado ha uma ou duas germ;aes reaparece e, 

ainda, eventualmente sao dados sobrenomes distintos aos filhos. 

A profundidade de mem6ria e relativamente curta abrangendo apenas 

duas gera90es ascendentes e no conjunto conhecem cinco gera90es; em termos de 

Ego, isso significa que se conhece os pais e av6s, filhos e filhos dos filhos. 

Pode-se afirmar com seguran~ que a organiza9lio familiar se da 

atraves de familias extensas. A patrilocalidade parece ser uma regra quanta ao 

padrao de residencia, porem observamos casos de uxorilocalidade. "Seu" Moreno e 

esposa. par exemplo, tern sete filhos, os quais vivem independentemente em suas 

casas, porem ao rector da casa patema, e dividindo pastas e a cria9lio de gado. 

Politicamente, os mimoseanos slio bastante anarquicos e contam com 

alguns lfderes de maior proeminencia polftica, e tudo parece funcionar com bastante 

ordem, sem polfcia, guardas, ou sem um controle mais estreito. As lideran~ de 

maior importfulcia sao descendentes das primeiras familias a se instalarem na 

sesmaria. 

O acesso a terra ocorre atraves do casamento, caso o conjuge nlio seja 

mimoseano. 0 direito e posteriormente repassado de pai a filho, ou filha se esta 
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casar-se com alguem de fora (DA SILVA & SILVA, 1992). A outra forma de acesso e 

atraves da compra dos direitos de posse, muito comum entre irmaos ou entiio par 

migrantes, coma e o caso de uma famflia de gauchos que mora no largo de Mimosa e 

de outros sulistas que moram em areas menos alagaveis, tais coma Ximbuva e Mata 

Verde. A perda total do direito a terra ocorre com a mudan~ definitiva dos mais 

velhos para a cidade; com isso, o direito de heran~ dos filhos e anulado. Isto se deve, 

em parte, a falta de titulll9lio das terras. 

Como uma parcela significativa de filhos de pais mimoseanos saem 

para estudar, ainda relativamente crian~. dificilmente voltam a viver em Mimosa. 

Tenninam trabalhando em Cuiab:i, capital de Mato Grosso, a cidade mais procurada 

par eles e, quando che~am a idade adulta, e comum que se casem e nao tenham mais 

interesse em refazer a vida junta a famflia patema em Mimosa. No entanto, eles 

manrem fortes vfnculos com suas origens, visitam-se freqiientemente e os mais 

velhos, par sua vez, nao concebem viver na cidade, apesar da insistencia dos filhos. 

0 casal Antonio e Antonia Maria Evangelista rem oito filhos, todos 

vivendo em Cuiab:i, a exce¢o do mais nova que mora em Brasilia. Seus filhos 

compuseram sua vida, seja par vfnculos empregaticios ou conjugais, de uma maneira 

que nem pensam em viver em Mimosa, mas o gado, a cria9lio de galinhas e parcos e 

mesmo a lavoura e toda dividida com "as crianr;as". Eles dizem que tudo o que tern 

sera dos filhos quando morrerem, inclusive as terras. 

Em geral, quando os mimoseanos sao perguntados sabre o montante 

do rebanho, respondem que rem "pouquinho" gado: logo esclarecem que um numero 

"x" de ca~ e do filho tal, um numero "y" e do outro, e assim par diante, mesmo 

que os filhos morem fora, em Cuiab:i. Aparentemente, as filhas mulheres, depois de 

casadas, nao participam da partilha do gado, recebendo-o porem indiretamente, 

atraves do marido. 

Em Mimosa ha uma forte separai;ao das atividades femininas e 

masculinas. 0 cuidado com o gado e tarefa eminentemente masculina. Enquanto o 

espar;o de circulll9lio dos homens e muito amplo, as mulheres restringem-se ao 

espar;o da casa e do quintal. Nao e raro mulheres de Mimosa que nao conhecem 
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Mata Verde ou Ximbuva; geralmente seus domfnios restringem-se apenas ao rector 

de suas moradias. 0 largo e ''freqiientado" apenas pelos homens que ai vao para 

manejar as pastagenS, cuidar de reses doentes OU pescar. 

Apesar desta limitat;ao espacial, as mulheres tern uma grande 

intluencia nas decis6es politicas tomadas pelos homens e dirigem filhos, casa e 

economia domestica com bastante rigor. Sao elas que cuidam, tamrem, dos filhos 

que saem para estudar e trabalhar. Apesar de nao se movimentarem muito dentro de 

Mimosa, freqiientam Cuiaba, onde geralmente tern casas; armazenam alimentos, 

daces e queijos que contribuem para a subsistencia dos filhos distantes. Seus relatos 

da falta que sentem e das dificuldades para mante-los sao comoventes, mas todas 

veem a saida dos filhos coma um ma! necessario. 

As casas rem tres ou quatro c6modos e sao construidas de alvenaria ou 

de pau a pique, uma e outra pintadas cuidadosamente. Como regra, a cozinha e 

separada do corpo da casa e, par vezes, trata-se de uma construt;ao muito simples, 

coberta de sape. Com algumas exce¢es, nao existe uma divisao rigorosa entre 

quartos e sala, pois esta tamrem faz as vezes de dormit6rio e alem da mesa. pode ter 

redes ou uma cama. Invariavelmente a sala e adomada com orat6rios e retratos 

antigos da familia. Cada familia tern um santo (cat6lico) de devo;:ao, cuja estampa ou 

imagem e colocada na parede ou em uma pequenina mesa onde eventualmente 

acendem velas. Na data de aniversario do santo a familia comemora com "cha com 

bolo", que consiste em bolos, cha mate, cafe. Em caso de promessa, a comemorat;ao 

e mais suntuosa, podendo durar de um a tres dias. com novenas. missa. e cururu. 

O mobiliario e simples, poucas casas tern sofa e apenas tres tern 

televisao, movida a bateria. Geralmente as visitas mais formais sao recebidas na sala, 

em volta de uma mesa. Oferece-se cafe, bebida que nao apreciam muito, masque e 

protocolar para OS de fora. Se a visita e fntima, vai diretamente para a cozinha onde, 

dependendo do horario, pode partilhar uma refei~o. 

Algumas familias rem fogao a gas, mas preferem a comida preparada 

nos fog6es de lenha, que dizem dar um melhor sabor. 0 arroz e feijao sao basicos em 

todas refeic;0es. sempre acompanhados com farinha de mandioca. 0 "quebra-torto", 
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uma refei~o matinal, e servido ainda pela madrugada para os que vao realizar 

tarefas pesadas, consiste do arroz com feijao, enriquecido com came seca socada com 

farinha, a pa<;oca. Sempre que podem, usam came bovina, pela qual tern especial 

predil~o, embora usem came suina, galinha e ovos. Nao apreciam muito o peixe, 

porem, eventualmente fazem uso dele, especialmente de pacupeva e de pacu, e com 

menor freqiiencia, de lob6s. 0 pao, pouqufssimo consumido, e substitufdo por 

bolinhos, assados ou fritos, de polvilho com farinha de mandioca, temperados com 

queijo e/ou erva-doce. 

Oassificam como verdura, o tomate, repolho, ab6bora e couve, mas 

estes sao muito poucos consumidos. 

Como bebida que complementa as refei~ mais !eves, pela manha, 

usam muito o cha mate. 0 guarana em p6 tern uma grande importfulcia. e apesar dos 

pr~os de mercado, que sao altos, usam-no largamente. Algumas famflias fazem uma 

mistura muito saborosa: compram ac;:ucar cristal e refinam em casa levando ao fogo 

e depois agregam folhas de figo e uma erva aromatica. que confere ao ac;:ucar um 

aroma muito particular e especial. 0 guarana, que deve ser ralado no momento que 

vai ser bebido, e colocado em um copo pequeno e temperado com a mistura. A agua 

deve ser colocada em tres etapas, pois o "guarana born, deve ter tres aguas". Para 

ralar o guarana eles geralmente dispaem de uma rabua. especialmente preparada 

para tal fim, onde uma grosa, um tipo de lima grossa. fica presa. Com o corpo 

afirmam a rabua em cima de uma mesa e com o auxilio das duas maos ralam o 

bastao. 

Quando perguntados sobre a origem do hlibito, respondem que e 

"coisa dos antigos". Sabe-se que o guarana foi difundido por grupos indigenas da 

Amazonia, e e amplamente utilizado na regiao de CuiaOO. 

MOlITINHO (1869: 209-212) refere-se ao uso generalizado do guarana 

em Mato Grosso e afirma que ele e o principal artigo de comercio entre Mato Grosso 

e o Para, no seculo XIX. 0 autor relata os perigos para chegar ate a regiao dos 

Maues, indios que comercializavam o produto. Atribuia-se os altos pr~ do 

guarana aos perigos enfrentados pelos viajarites. 
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3.2. A Agua e o Boi 

Os pantaneiros de Mimosa sobrevivem ha mais de um seculo em um 

ecossistema dominado pela presen<;a e fluxo das aguas. 

Os mimoseanos vivem proximos a rios, c6rregos e baias muito 

piscosos. Uma adaptm;ao rigorosa ao ambiente implicaria em que a alimenta<;:ao 

basica fosse o peixe. No entanto, o peixe que mais apreciam e o pacu. De acordo com 

Sebastiao, o dnico pescador profissional de Mimosa, se alguem oferecer um pintado 

isso se constituira em ofensa, porque "pintado e comida de cachorro". Nas aguas, e 

possfvel pescar sem sair praticamente de casa; a enchente da Baia de Chacorore e de 

Sinha Mariana alastra-se pelos campos alagadi~ que estao a duzentos ou trezentos 

metros das casas dos mimoseanos. Traz consigo os peixes adultos·e os filhotes que 

saem aos campos para a engorda e crescimento. Nada mais natural e mais 

"adaptado" ao ambiente, en tao, do que a pesca. 

No entanto, a escolha e outra. Tradicionais criadores de gado, 

preferem a came bovina e tern um evidente gosto por esta atividade produtiva. 0 

gado sim, e que se adaptou ao meio ambiente distinto de seu habitat tradicional. 

0 gado - que e valorizado cultural e socialmente - nao e utilizado 

intensivamente, coma tampouco o e o leite das vacas. Quando perguntado sobre o 

leite, o senhor Moreno afirmou que tiram o leite para "amansar" o gado, caso 

contrario eles ficam "bravos", uma vez que nao tern cantata com seres humanos. As 

vacas, segundo ele, sao mortas apenas quando estao velhas. Quando eles se referem a 
cri~ao de galinhas, aos porcos e a ro<;a afirmam que e "s6 para a despesa", 

querendo dizer com isso que nao desempenham estas atividades com fins 

comerciais2 . 

Enquanto a roc;a, a galinha e o porco sao sempre colocados coma 

alimenta<;:ao, a ruvel de discurso, 0 rebanho bovino nao recebe 0 mesmo status. Mas, 

2 
- Semanalmente sao abatidas duas ou tres reseii em Mirnoso, que siio imediatamente vendidas aos 

moradores locais. 

73 



nos finais de tarde, quando o gado volta dos pastos e se aproxima das casas e 
impressionante ver em que quantidade existe. 

3.3. 0 Alagamento Permanente 

A area alagavel ea principal zona ecol6gica de Mimosa, tan to por sua 

furn;:ao ecol6gica de manter a produtividade biol6gica, como por ser o espa\:O 

privilegiado para a cria~o do gado. 

Em meados da decada de 70, os mimoseanos localizam um problema 

que mudou suas vidas, trouxe novas necessidades, provocou a divisao intema da 

comunidade e novas arranjos para a sobrevivencia do grupo: um aterro de mais ou 

menos 24 quilometros foi construfdo na area alagavel para sustentar a estrada que 

ligou Mimosa a Porto de Fora. 3 

De acordo com o senhor Moreno, 

"( ... ) a{ tinha agua, 0 caminhiio niio andava. Ai 0 

povo de um tempo pra ca, o cavalo niio vale mais, o que 
vale e o caminhiio, um carrinlw. Entiio o povo tudo ... 
pegou vim o carro na seca. Vinha aqui na seca, andava 
por tuda parte. Na seca, no largo. Af atolava, pegava 
chuveiro, tinha carro pra Ia, pra ca, ato/ava, outro 
deixava a carga daqui, pro outro ano, com medo de 
estrada, entiio ideiaram esse aterro. E fizeram o aterro, 
eficou muito born. Mas acabou ... o campo." 

Ha unanimidade entre os moradores ao explicar o crescente 

"embrejamento" das terras de Mimosa como conseqtiencia da constru~o do aterro. 

Este processo que se iniciou ha cerca de vinte anos vem. ano ap6s ano, diminuindo 

espa\:O das pastagens e alagou permanentemente parte da area alagavel e 

transformou-a em um brejo sem possfvel utilidade. 

3 
- Na decada de 70, em oorrespondencia oom a polftica desenvolvirnentista do govemo militar, Wrias 

estradas forarn oonstruidas em Mato Grosso. No Pantanal, destacam-se a Transpantaneira, no 
municipio de Pocone, Mr, ea rodovia que ligou Aquidauana a Miranda no Mato Grosso do Sul. Todas 
estradas de rodagem no Pantanal foram assentadas sobre atenus para possibilitar o transito de veiculos 
durante as cheias. Ainda niio forarn analisados os impactos ambientais destas obras. 
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Novamente recorremos a fala do senhor Moreno para explicar este 

processo de transformac;:ao ecol6gica ap6s o aterramento: 

"E depois o lugar emhebedO, cresceu o batwne, 
cabo. Batwne nasce da agua. A agua cria, al vem o 
guape, aquela coisa redonda que a senhora ve a{. Desse 
guape, vem criando folha, a{ por Jim, quando chega na 
seca, a senhora and.a ate por riba, debaixo ta duro ... 
assim, a agua niio corre mais. Niio corre nem por cima, 
niio e poss{vel." 

Este senhor, um dos mais antigos do lugar, continua explicando que o 

passo seguinte do batume ea formac;:ao do piunal, que e 0 seguinte: 

"( .. .) piwui e pau, e tipo cip6, mas ele sai como pau. 
Agora aquele ele sai aqui, daqui ele sai por baixo assim,. 
tudafolha para nele, e ele vai criando. Af vira batuma e 
piwui ... da quase duas altura dessa casa, cinco altura 
dessa casa. Macega, esse a{ niio ta mais de 
brincadeira." 

De acordo com ele macega e mata, 

"( ... ) mata de cip6 e capim, a{ e tudo; e macega. 
Mas ali s6 capivara e que enJra, e sucuri e jacare. E o 
culpado disso Joi o aterro." 

A coloniza<;:ao de aguas abertas, por macr6fitas aquaticas, (tipo 

aguape) favorece, atraves da decomposi<;:ao, a formac;:ao de um substrata de matena 

organica (batume) sabre o qual se desenvolvem arbustos (piuna) e mesmo arvores. A 

substitui<;:ao de especies, tao bem descrita por Seu Moreno, desde as plantas aquaticas 

ate a instalat;ao de arvores, caracteriza o processo ecol6gico da sucessao. 

A grande extensao de areas que ficaram permanentemente inundadas, 

ap6s a decada de 70, em Mimosa, favoreceu o aparecimento de novas unidades de 

paisagem, coma o "batunui", onde predominam as macr6fitas aquaticas Eichhornia 

crassipes, Eichhornia azurea e Scirpus cubensis, a "piwul'', composto por 

representantes da familia das Onagraceas; o "cambarazal", dominado pelo cambar:i, 

Vochysia divergens ea "macega", arvores e arbustos de diversas especies. 
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Os moradores afirmam que havia a possibilidade de construir a 

estrada no sope do morro mas, por nao haver concordfulcia e por "questoes politicas" 

que nao explicitaram, o aterro foi feito em um lugar que alterou a passagem ea volta 

das aguas ap6s as cheias (figura 4). 

Como resultado, nestes quinze anos, pelos cfilculos dos mimoseanos, 

ficaram perrnanentemente inundados cerca de 18.000 hectares de areas que 

anteriormente eram produtivas, do ponto de vista da pecu<iria. Esta inunda\(ao, ou, 

para usar o tenno local, "embrejamento", atingiu parte da sesmaria de Mimosa 

(Morro Redondo) e parte da sesmaria de Morro de Meio. 

Embora haja uma concorctancia quanta aos reflexos da constru~o do 

aterro, os mimoseanos quando perguntados se · ja havia uma tendencia natural a 
inunda~o perrnanenJe, respondem que sim. Neste momenta da entrevista, eles se 

lembram que ha muito tempo atras eles se juntaram para fazer dais c6rregos: vinte 

homens trabalharam durante tres meses para drenar as aguas para a bafa do 

Chacorore.4 

Seu Moreno foi o coordenador dos trabalhos de drenagem, e 

lembrando-se, afirma: 

"Sequei o campo; correu o peixe da lagoa e sequei o 
campo tudinho. Quando Joi outro ano, caminhiio ia la 
andtuukJ na bafa ... Mas agora niio e mais dois corgos 
pra secar, agora e quatro pra poder secar. ·· 

Estes c6rregos, para continuarem dando vazao a agua deveriam ser 

limpos anualmente, porque a tendencia e 0 fechamento das bocas impedindo a agua 

de chegar a bafa do Chacorore. 

4 
- Deve-se notar aqui a irnportancia da a~iio humana na cxm~ da paisagem pantaneira e coma 

ela nao ocorreu, a paisagem modi.ficxm-se. Em Mimosa, os pastas siio mantidos atraves de manajo, pois 
a cada periodo de enchente e posterior va:zante, ocorre uma invasiio de v3rias plantas e o carandazal e 
algodiio, sobretudo, invadem o esp~ humano utili711do pelo gado. A area com esta intrusao e 
charnada por eles de "suja", em oposi~iio ao "/impo", que e o pasta conservado apenas com gramineas. 
0 natural aqui e mantido pela ~ humana ea natureza e afastada pe1a cultura. 
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E provavel que a atu~o de Seu Moreno na drenagem das aguas em 

Mimoso tenha ocorrido na decada de 50, no pemiltimo ciclo de cheias, no Pantanal. 

A regiao esra submetida a ciclos plurianuais caracterizados por revezamentos de 

ciclos de anos muito chuvosos (ciclo de "enchentes") com anos relativamente secos 

(ciclo de "secas"). Nos anos chuvosos, as cotas maximas/minimas dos rios sao mais 

elevadas e sao mais extensas as areas alagadas. Nesses anos e comum que areas 
alagaveis permanei;am alagadas mesmo na estiagem, ou seja, as aguas ganham os 

espai;os que ficariam secos nos ciclos de "secas". 

0 ultimo ciclo de cheia que comei;ou em 1974 inundou 

permanentemente grande parte das areas alagaveis de Mimoso. A construi;ao do 

aterro parece ter acentuado a permanencia das aguas nessas areas. 0 assorearnento 

das bocas dos corixes que saem da baia Chacorore e desaguam no Rio Cuiaba, 

tambem podem ter contribuido para a permanencia dessas aguas. 

A populat;ao detecta como problematica a colocat;ao de apenas tres 

manilhas e uma ponte que nao sao suficientes para dar vazao as aguas durante as 

cheias. 

A transform~o desta area, alem do grande impacto sobre o 

ambiente, traz conseqiiencias sociais e economicas importantes para OS que vivem 

em Mimoso. 

Esta populat;ao e constituida primordialmente de idosos e criani;as. Os 

jovens esrao em sua grande maioria vivendo em Cuiaba. a procura de alternativas 

para a sobrevivencia. A lig~o dos mimoseanos com Cuiaba ou outros centros 

urbanos nao e recente, basta lembrar a trajet6ria do pr6prio Rondon, que sai de 

Mimoso por um desejo de seu pai. Ideologicamente falando, mudar de vida. procurar 

um futuro melhor para os filhos, convence. Mas esta migrat;ao da zona rural, nesse 

caso especifico merece mais atent;ao. 

Esta migrat;ao possivelmente tenha origem ainda no seculo XIX, com 

a alterat;ao das fori;as produtivas e mais recentemente com as press6es que o capital 

exerce sobre comunidades nao completamente inseridas no modo de produi;ao 

capitalista. Neste caso particular, pode-se afirmar, com alguma tranqililidade, que as 

press6es ambientais, com a diminuit;ao da capacidade real das pastagens, a extint;ao 

local das madeiras de lei, o aumento de plantas invasoras e a perda de terras por 
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inunda<;:ao pennanente, sao decisivas para promover 0 desgarramento de pessoas e 0 

esfacelamento de familias. 

Os mimoseanos rem relativa autonomia economica, uma produ<;:ao de 

subsistencia com um pequeno excedente para mercado ou festas, manrem relac;Oes 

de troca e de solidariedade grupal e vicinal. As terras agriculturaveis sao cultivadas 

individualmente pelas familias, donas e controladoras de sua produ<;:ao. Este padrao 

de uso da terra parece ser tradicional entre eles. 

Os pantaneiros de Mimosa distinguem-se, no entanto, quanta a forma 

de criar o gado na area alagavel: usam a terra de forma comunal, porem a posse do 

gado nao 0 e. Esta forma de utilizar a terra pode ser de influencia indigena, talvez, 

incorporada pela sesmaria. 

0 cria<;:ao de gado, principal atividade economica, nM se constitui na 

principal fonte de subsistencia, no sentido de garantir a alimentai;:ao; apesar disso, e 

alimento preferencial e fonte de prazer, quern sabe de prestigio politico. Antes da 

inunda<;:ao da area na decada de 70, nossos informantes relatam que tinham muito 

gado5 
• Depois do aterro, 

" ( ... ) o gado Joi cabando, 1un vai vendendo, o outro 
niio vendeu, mas o gado vai morrendo, a{ tem que 
vender porque o campo acabou, e tar mun sei o que, e 
acabou a cri(lfiio e acabou o Lugar. Porque o gado 
rasga, acabou o gado pra rasgar. E depois o Lugar 
embededO, cresceu o batwne, acabo11." 

(Seu Mareno, morador de Mimoso) 

0 gado parece ser tambem condi<;:ao de emancipa<;:ao dos jovens e 

possibilidade de conseguir casamento; alguns recem-casados com quern conversamos 

colocaram como fundamental. conseguir algumas caOO;as de gado e construir uma 

casinha para morar. 

0 acesso a terra da-se pelos seguintes mecanismos: 

5 
- Os primeiros rebanhos de gado chegaram em Mato Grosso em 1737, porem a peculiria consolidou

se apenas em finais do secwo XVIIl, com a diminui~ dos ataques dos Paiagwi. (Borges, 1991: 84) 
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a) venda de por\;t'les do terreno, ou melhor dizendo, venda dos direitos 

de uso. No cart6rio local existem cerca de dez documentos de passagem dos direitos 

a terceiros, onde predomina a passagem de irmao para irmao. Eles relataram a venda 

de direitos para estranhos, como na Mata Verde, no outro !ado do morro, e 

afirmaram que 

"( ... ) Iaja esta tudo misturado." 

b) a outra modalidade de passagem de direito e dada pelo casamento. 

Seo casamento e endogfunico, naturalmente os casais fazem suas f0\ra5 e constr6em 

suas casas. 

Caso o_casamento ocorra dentro da modalidade exogfunica, o oonjuge 

de fora, passa a morar dentro da sesmaria e adquire automaticamente, atraves do 

casamento, o direito de usar a terra em todas suas possibilidades: cultivar, criar gado 

e outros animais domesticos. 0 que se p&le observar e que quern vem ·de fora e 

incorporado pela comunidade e adquire os habitos e padroes de comportamento do 

lugar. A tlnica exre;ac> parece ocorrer com o pescador Sebastiao, que veio da Baia 

Sinha Mariana e manteve sua tradi~o de pescador e nllo adquiriu habitos de criador 

degado. 

As tensoes sobre a divisao da terra parecem ser em parte resolvidas 

pelo processo migrat6rio dos mais jovens. 0 que nao parece ter solu~o sao aquelas 

advindas do processo de alagamento permanente. Com ele, aliada a uma conce~o 

da propriedade privada da terra, advinda da Lei de Terras, e da pr6pria convivencia 

com vizinhos fazendeiros e com pequenos proprietarios recem chegados, com~ a 

surgir uma contradi~O quanto ao USO ea forma de acesso a terra. 

3.4. As Cercas 

Ja nos referimos anteriormente que Mimoso foi uma sesmaria -

Sesmaria de Morro Redondo - doada a Joaquina Gomes, provavelmente no inicio do 

seculo XIX e medida em 1841, apenas nove anos antes da Lei de Terras, que 

promoveu o regime da propriedade privada da terra Atraves de casamentos 
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sucessivos e da institui<.;ao da endogamia, os direitos ao uso comum da terra 

passaram de gerar.;ao a gera<,;ao. A partir da decada de 60 algumas familias 

com~am a vender os direitos a pessoas provenientes, principalmente, de estados 

do sul, que com~am a imprimir uma nova fisionomia na ocupa<.;ao da terra, 

trazendo um outro modelo de agricultura e de pecuana praticado, bem como a 

inaugurai;ao de "propriedades" cercadas. Apenas era possivel a venda de direitos de 

ocupar,;ao, uma vez que Morro Redondo ainda era legalmente uma sesmaria que nao 

havia sofrido desmembramento de suas terras e portanto nao tinha propriedades 

passiveis de compra e venda. 

E neste contexto que surgem as cercas individualizando propriedades, 

dividindo familias, aprisionando o gado e, possivelrilente, inviabifuando este padrao 

de vida. E neste contexto, tambem, que surge uma grande cerca, que se inicia nas 

pastagens pr6ximas ao micleo de Mimoso e em linha reta quase chega na Baia de 

Chacorore. Esta cerca separa a area alagavel, ou "largo" com manejo que sustenta 

boas pastagens, da area alagavel "suja" por cambaras. 

chegaram 

"Antes niio tinha cercado. Antes tinha o campo. A 
cri~iio vivia no campo. As terra daqui ta viraruio em 
cercadinho, 1un cercadinho. Cada iun tern seu 
pedacinlzo." 

Quando perguntamos como esse processo se iniciou, eles afinnam que 

"uns mm;os na ponta do morro e comer;aram a 
cercar." 

A chegada de "gente de fora" trouxe uma tensao entre estes e os 

moradores antigos, os "do Lugar". Os primeiros relataram am~ constantes de 

expulsao, caso os herdeiros assim o decidissem, fato que, em teoria, poderia ser 

concretizado pela situa<.;ao legal das terras das sesmarias. Os mimoseanos tambem se 

sentiam extremamente am~os pela presen1;a dos de ''fora" que praticavam uma 

agricultura e criavam gado em padrres mais capitalistas. 
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Alem disso, os migrantes tambem criticavam - e ainda criticam - os 

mimoseanos pela forma como organizavam suas atividades econ6micas e seu dia a 

dia, acusando-os freqiientemente de ignorantes e pregui9osos. Um dos exemplos 

mais suaves desta critica e acusar;:ao de que os mimoseanos nao tomarn cafe da 

manha e as crianc;:as vao para a escola em jejum, o que traduz ignorancia e pregui\;a, 

no entender dos que chegararn depois. No entanto. o que se observou e que o 

desjejum, com caracteristicas proprias, e substancial e consiste em gemadas, bananas 

fritas, "quebra torto", came seca pilada com farinha de mandioca, etc. 

Aparentemente esta tensao, acusa\;{ies e temores mutuos foram a mola 

propulsora para o infcio do processo de cercamento e individualizar;:ao de uma terra 

que antes era comunal, pelo menos no que se refere as pastagens localizadas nas 

areas alagaveis. embo'ta as roc;:as e casas ja ocupassem terras repartidas entre famflias 

extensas e as cercas fossem habituais. 

Depreende-se portanto que as terras comunais eram as de pastagens, 

no "largo", e o acesso a terras de cultivo - no "finne" - era dado por regras proprias e 

Iocais, que nao passavam pela aquisir;:ao atraves do dinheiro, mas sup5e-se que 

pudesse ter havido, em tempos anteriores, uma especie de dote para o matrim6nio. 

Na versao dos moradores, uma famflia que havia adquirido direitos de 

um dos mimoseanos, em face as constantes ameac;:as dos moradores antigos de que 

seriam expulsos e teriam suas casas e pertences queimados, chama o INTERMAT -

INsmuro DE TERRAS DE MATO GROSSO - para medir as terras adquiridas mediante a 

compra dos direitos de uso. 0 objetivo era que, atraves do registro em cart6rio, eles 

obtivessem o respaldo legal para ocupa-las e que a cerca que fizeram fosse um marco 

simb6lico desta legalidade. Ainda de acordo com os moradores, este foi o infcio de 

uma avalanche de cercas que finalmente obrigou que tooos se submetessem a este 

processo. 

Por esta medir;:ao, elimina-se o padrao de posse da terra em Mimoso, 

baseado em direitos hist6ricos. 0 novo padrao e constitufdo de pequenos m6dulos 

escriturados em nome de particulares que comp5em a comunidade de Morro 

Redondo. Acrescente-se que estes pequenos m6dulos serao cercados por grandes 

fazendas, o que certamente deixara seus proprietarios mais suscetfveis a press5es 

extern as. 
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Novos conflitos surgiram por este motivo, uma vez que o INTERMAT 

nao obedeceu ao padriio tradicional da ocup~o pelas familias, promovendo 

medi\:Oes geometricas de tal maneira que algumas familias, mais ao centro de Morro 

Redondo, terminaram sem terras. Este fato aumentou ainda mais as press6es, ja 

graves. em decorrencia do alagamento permanente de uma parcela significativa de 

Morro Redondo provocado pela inunda\:iio de 1974 e pela constru\:iio do aterro da 

estrada que liga Mimosa a Porto de Fora. 

Como a simetria das medidas oficiais nao levou em conta a l6gica 

local, contribuiu para o aumento das tens6es. 

"A cerca que tava quaruio e/e enJrou aqui e 
mediram, tava como ta. Ate tern, isgueiou, trapaiou 
tudo, porque diz o agrimensor que niio podia tirar na ' 
linha da cerca (isto e, a cercafeita pore/es pr6prios) ... 
E ninguem pode arrumar, trocar a cerca porque ainda · 
niio tern docwnento." 

A cerca contribuiu para estabelecer um cisao entre os moradores do 

largo, que dividiram-se entre si e nao conseguiram juntar for\:a8 para lutarem contra 

os de "fora". 

3.5. Pastos Comunais 

Os pastos comunais, estendem-se da fralda do morro ate as margens 

da Baia de Chacarore; na lateral esquerda limitam-se com a Fazenda Agropastoril 

Brasileira S.A., de propriedade dos "alemiies", e na direita. com a estrada que d:i 

acesso a Mimosa. 

Outra conseqiiencia decorrente do processo de individ~o das 

terras foi a divisiio e cercamento do pasta comunal, que ocorreu no largo de Mimosa. 

Anteriormente as cercas, durante as cheias, 0 gado deslocava-se para 

os morros e ganhava o outro lado. Desta maneira, a sobrevivencia dos animais estava 

garantida, pois as terras do outro lado do morro niio siio alagaveis. Com os cercados, 

o gado fica confinado e sem esp~ para movimentar-se, a nao ser o da pr6pria 
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estrada, onde a pastagem e insuficiente. Aqui, o motivo apontado par Seu Moreno 

para a diminuic;Ao do gado. 

Nas cheias, alem disso, a area alagavel nao pode mais ser utilizada 

coma pasta porque, 

"E depois Id choveu, alagou. Alagou o pasta, 
arruina. Ea{ sai (o gado). Ea{ e hora do cercado." 

Seu Chichito, considerado o maior criador de gado em Mimosa, 

lamenta que cada vez mais esteja ficando inviavel esta atividade. 

Como o gado ficou aprisionado pelas cercas e pelo "embrejamento", 

resta a alternativa de-arrendar pasta durante as cheias. E onde existe pasta para ser 

arrendado? 

E justamente a resposta a .essa pergunta que explica uma grande 

clivagem entre os moradores de Mimosa, J?Ois as melhores pastagens estao na area 
alagavel, e cercadas e separadas dos bosques de cambar:i. 

Mais do que uma simples divisao do espa90, esta cerca simboliza uma 

divisao politica e a possibilidade de explorac;ao economica dos que estao no "largo'', 

sabre os que esrao do "lado de la", isto e, nos locais onde a paisagem foi modificada 

por plantas invasoras, tais coma o cambara 6 

As medic;aes. realizadas pelo INTERMAT partiram desta cerca em 

direc;Ao aos limites mais extremos de Mimosa e abarcando a maior parte das 

familias. Ocorre que as 29 familias nas pastagens manejadas preferiram continuar 

usando pastas comunais e recusaram-se a fazer os "cercadinhos" dividindo as posses 

familiais. 

6 
- A identilicayiio de plantas invasoras como o principal problema no manejo de "largos" para 

pastagens e comum tanto para os pantaneiros de Mimoso, que os manejarn de fonna comunal, como 
para os pantaneiros de Pocone, que o fazetn de maneira individualiz.ada, nas grandes fazendas. Nas 
areas alagaveis do Pantanal, a suresslio ecol6gica ocorreu de forma acelerada nas Ultimas decadas; 
provavelmente as especies de plantas que conseguiram estabelecer-se em largos na fase seca do ciclo 
pluri-anual de chuvas do Pantanal, nas decadas de 50 e 60; encontraram con~5es para sua expanslio, 
por serem plantas de crescimento rapido, com produyiio elevada de sementes e alias taxas de 
natalidade. Estas caracteristicas favoreceram seu estabelecimento e dificultaram a ~ao controladora das 
enchentes, mesmo com a fase de cheia plurianual, na decada de 70. 
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Como as melhores pastagens nao estiio seccionadas por cercas, a 

viabilidade de manter mais ca~ de gado e muito maior. Desta forma, estes 

proprietarios comunais arrendam o pasto para os demais moradores. Este 

comportamento gera um conflito e uma revolta surda entre os que tern que pagar 

pelo uso de pastagens, antes de livre acesso a todos. Um morador mais revoltado 

afirmou que 

"Ista niio e justa. A terra niio e de tado mundo? Pra 
que pagar entiio?" 

Em. contrapartida, o pessoal do pasto comunal manejado acusa os 

demais de terem inviabilizado a cria<;ao de gado cercando suas pos~. Sao rebatidos, 

por sua vez. com o argumento de que estas 29 familias foram muito espertas porque 

a qualidade e extensao de seus pastas e muito superior aos demais. · 

&tes, por sua vez, ao procurar uma explica\;fio razoavel para o fato do 

arrendamento, argumentam que 

"e/es niio zelam pelas pastas, eles niio tern pasta 
parque niio limpam. T em que manter a limpeza, seniio 
acaba tudo; moita de espinlw, mata pasta, cambara. Se 
niio cuidar do cambara, acaba tudo." 

(Seu Ant0nio, Mimoso, dez. 91) 

&tas 29 familias tamrem se identificam como legftimos descendentes 

do Marechal Rondon e afirmam que os outros casaram-se, em sua maioria, com 

gente de fora. 0 que parece nao corresponder totalmente a verdade. 

0 senhor Chichito e o senhor Prudente, que perderam o acesso ao 

largo comunal, tamrem relataram a necessidade de "limpar" o pasto constantemente 

de plantas invasoras. Apontaram o cambani como um problema permanente. 

"Se descuidar wn pauq11inlw, vira cambarazal." 
(Seu Prudente, Mimoso, dez. 91) 

Eles mencionaram ainda que estilo tendo problemas com o IBAMA 

(TNsnmro BRASIIBIRO DE MEio AMBIENI'E) que nao permite O desmatamento do 
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cambani, que se nao for devidamente controlado se transfonna em bosque em pouco 

mais de oito anos, roubando-lhes mais areas de pastagem. 

Como se ve, o nfvel de complexidade da realidade de Mimosa e 

imenso e abrange desde a altera<;:ao das fori;:as produtivas no seculo XIX, ate 

alterac;aes naturais e antr6picas, abrangendo ainda a polftica de terras, e mesmo a 

polftica ambiental. 

Mas, apesar disso tudo, os mimoseanos continuam levando e 

reproduzindo seu padrao de vida, ano ap6s ano, ao ritmo das aguas, da cheia e da 

vazante, criando o gado e adaptando-se aos novos contomos ambientais e sociais. 

0 cercamento e a divisao do pasto comunal - que fica na area 

alagavel - coincide, aparentemente, com a medi<;:ao do INTERMAT. A decisao de 

cercar o pasto partiu dos que reivindicavam a descendencia legftima de Marechal 

Rondon - que totalizam 29 familias - liderados por uma pessoa com grande prestigio 

politico. A constru<;:ao da grande cerca foi realizada por um grupo de homens que, 

armadas, realizaram o trabalho e ao mesmo tempo em que ameac;avam de morte 

quern se opusesse ao cercamento. Este fato provocou uma clivagem entre os 

mimoseanos, uma vez que o pasto cercado, anterionnente comunal, e utilizado por 

todo o rebanho, passa agora. por meio da forc;a, a ser utilizado apenas pelo gado das 

familias que vivem em frente a ele, ou enrao atraves do arrendamento, mediante um 

pagamento que depende do ntimero de reses colocadas. 

Apesar de ser comum, no entanto, os direitos de uso nao sao iguais. A 

quantidade de reses que podem ser colocadas no pasto comunal depende da extensao 

de terras que cada familia tern dentro dele, 0 que e determinado pela, largura das 

posses, no "firme" onde estao localizadas as casas. Esta determina<;:ao e anterior ao 

processo de parcelamento das terras e parece estar ligada as benfeitorias realizadas 

no ''finne", tais como casa, curral, arvores plantadas, etc . Tentando explicar melhor, 

e como se fosse trac;ada urna linha imaginaria a partir dos dois limites laterais, ou das 

cercas individuais das posses das familias nucleares, na ''fralda" e que se estendesse 

ate o final do largo, o que resulta as vezes em faixas estreitas de 50 ou 60 metros por 

dois quilometros, profundidade aproximada da area alagavel, que se constitui no 

pasta comunal. 
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Como eles calculam que o pasto suporta uma res por hectare, durante 

0 periodo sem chuvas, a quantidade de reses que podem usufruir destas pastagens, e 

definida pelo tamanho das terras que cada um disp6e7 
• Este limite parece nao ter 

sido rigorosamente respeitado, porque em 1992 registraram-se reclamai;:Qes de que 

algumas pessoas nao obedeceram a esta norma, o que provocou um esgotamento 

prematuro do pasto devido ao intenso pisoteio dos animais. 

Este atual pasto comunal - com superffcie aproximada de mil 

hectares, de acordo com eles - tern excelentes condic;6es de pastagens, onde 

predomina o capim mimoso, porem no periodo da vazante e invadido pelo algodao e 

outras plantas o que demanda um controle para que sua produtividade nao seja 

comprometida. No final da estac;iio seca os homens "batem", isto e, derrubam o 

algodao para que as aguas terminem seu trabalho eliminando as raizes das plantas. 

Os que cercaram o largo acusam os demais de nao ~erem cuidado do 

restante das pastagens e de quererem utilizar o espac;o sobre o qual eles investem 

muito trabalho e muito manejo. Os que nao foram incluidos pelo limite da cerca, 

protestam porque perderam acesso ao lugar que antes era comum a todos. 

Ha ainda um segundo pasto comunal compartilhado por treze 

famflias, em area contigua ao anterior e que parecem ser mais pobres do que os 

moradores do largo. Porem, esse pasto esta quase que completamente invadido pelo 

cambara, pelo algodao e pelo espinheiro. E possfvel que existam outros pastos 

comunais, porem quanto mais se afasta do largo, piores sao as condic;6es das 

pastagens, maior ea presenc;a de plantas invasoras e maior a ocorrencia do cambara 

E importante relembrar que progressivamente os pantaneiros 

mimoseanos vem encontrando dificuldades para reproduzir um padrao anterior de 

vida que eles caracterizam como "tempo da fartura". A construc;ao do aterro e o 

alagamento permanente que lhes roubou muitas terras. as cercas que impedem a fuga 

do gado, durante o periodo das cheias, que atualmente ficam restritos aos quintais e 

mesmo a maior densidade populacional, impede que o rebanho se expanda, 

obrigando - com raras excec;oes - que seja muito pequena a media de cabec;as de gado 

por familia, sem mencionar os fatores de ordem s6ci<H!Con6mica. 

7 
- Segundo AN11JNES (1986) uma cabet,:a de boi ocupa de um a tres he.dares, de acordo com as 

diferentes qualidades das pastagens do Pantanal. 
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A media e de apenas 29,04, o que e passive! porque alguns tern cerca 

. de 120 abe¥ts, enquanto OU!rOS rem nenhuma, uma OU duas reses apenas. Estes 

ntimeros, quando contrapostos aos relatos de sete a dez mil ca~ de gado em 

tempos passados, mostram o empobrecimento brutal dos mimoseanos. 

3.6. 0 Gado em Mimoso 

A quantidade de ca~ de vaca e o ntimero de cavalos e bastante 

varllivel entre as diversas familias mimoseanas, variando entre 120 ca~ a apenas 

uma ou nenhuma. A maior concentra~o de bovinos e equinos ocorre no chamado 

"largo" de Mimosa, area alagavel com pastagens mais propfcias, e ainda, onde 

moram os moradores mais antigos e mais tradicionais, no sentido de descenderem de 

Joaquina Gomes, a primeira dona da Sesmaria de Morro Redondo8 
• 

Em geral os entrevistados nao gostam de informar o montante do 

rebanho, resistem e somente ap6s alguma insistencia e que se obtem esse dado. De 

qualquer maneira. coma e muito dificil contar o gado nos pastas, principalmente nos 

comunais, os numeros obtidos ainda sao colocados sob certa duvida. Mas todos sao 

un~imes em dizer que antes do aterro (1976), alguns tinham ate dezoito mil 

ca~. e que o gado ocupava desde o "largo" ate a Baia de Chacorore. Eles afirmam 

. que os mais pobres tinham oito mil, mas que o embrejamento de parte da area 
alagavel, provocou uma re~o na cria~o de gado e um ·grande empobrecimento 

dos mimoseanos. 0 periodo anterior a 1976 e lembrado com saudade, coma um 

tempo born, quando podiam dedicar-se ao que mais gostam, isto e a pecuaria, e 

quando tinham fartura de alimentos. 

A individualiza~o das propriedades com a constru~o de cercas na 

area alagavel, deixou esta atividade ainda mais comprometida, na med.ida em que 

muitos perderam o acesso aos pastas comunais e o rebanho ficou com espaeo 

limitado. A alternativa restante e arrendar areas no grande pasta comunal, quando o 

8 
- Eles fazem uma distin~ entre gado e animal, o prirneiro referindo-se ao rebanho bovino, e o 

segundo ao equino. 
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m1mero de~ de gado e alto ou quando os proprietarios, nao tendo recursos 

para o arrendamento o gado tern que procurar alimento nas margens da estrada e das 

cercas. 

TABELAill- Nu.mero de Cabec;as de gado 
em Mimoso (amostragem) 

FAM LIAS 
VACAS CAVALOS 

ENTREVIST ADAS 

01 01 01 
02 0 0 
03 - 01 
04 - -
05 20 01 
06 20 03 

-
07 15 01 
08 90 11 
09 115 03 
10 80 03 
11 25 -
12 09 02 
13 120 ? 
14 10 01 
15 100 -
16 05 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -

Media: 29,04 cabe<;as por familia 
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• Alimentafao do Gado na Vazante 

Os periodos da cheia e infcio da vazante e enchente sao problematicos 

para o gado, em fun~o da diminui~o das terras disponfveis para o forrageio e do 

processo da divisao das terras com cercas. No final das cheias, quando o pasta esra 

submerso, os rebanhos ficam restritos a uma pequenfssima faixa entre dez a trinta 

metros de largura onde disputam a alimen~o restante. 

Outro aspecto problematico deste periodo. e a ocorrencia de piranhas 

na area alagavel, sobretudo no infcio da enchente, que atacam os uberes das vacas, 

algumas vezes de uma forma que estas nao poderao mais amamentar ou fornecer 

leite. Os mimoseanos relataram perda de reses por ataques de piranhas. Na vazante 

as piranhas nao apr~tam o mesmo perigo. 

Durante as cheias quern tern altemativa em termos de espa90 fisico 

retira o gado para locais nao alagaveis, ou arrenda pastagens em lugares mais secos e 

mais protegidos. Os que nao podem pagar, manrem o rebanho no "cercado" sob pena 

de sofrimento para os animais, devido a restri~o alimentar e ou espacial. De acordo 

com eles, o infcio da vazante e um periodo de pouco alimento e de doenc;:as. 

Eles reclamaram da pouca ocorrencia de chuvas na esta~o chuvosa 

de 1991, para eles um ano particularmente seco. Um ano com baixa precipita~o 

pluviometrica significa uma vazante mais curta e um perfodo de seca mais 

prolongado, o que afeta mais ainda a oferta de alimentos e de pastagens para o gado. 

Algumas familias possuem terras em lugares mais secos, mais 

''firme", coma eles dizem, sftios onde podem plantar e levar o rebanho de uma 

maneira que o gado sempre esra hem cuidado, enquanto outras tern parentes (irmaos 

principalmente) que emprestam as pastagens. Mas esta nao parece ser a situ~o da 

maioria que, nos tempos das aguas, tern que manter o gado no cercado. Este 

sobrevive com alimenta~o que encontra, isto e, folhas, cip6s e eventualmente algum 

capim. 

Quanta a oferta de pastagem, os linicos capins que permanecem o ano 

inteiro sao a "gramaforquilha" e o "lingua de gato", ambos plantados na area nao 

alagavel, mas que de acordo com os proprietarios nao tern rendimento porque ficam 

no cercacio, isto e, no ''firme". 
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Algumas familias plantam o capim "braquiaria" (Brachiaria 

decubens) nas partes secas. Este parece ser mais resistente aos ciclos, ja que na seca, 

quando o forquilha e o lingua de gato estao praticamente desaparecidos, o braquiaria 

se apresentara muito seco, mas ainda prestandO-se a alimen~o do gado. 

Os pastos comunais sao localizados na area que e intensamente 

alagavel e recobertos pelo capim inimoso, natural da regiao. 0 capim mimoso 

desaparece durante a esta¢o das aguas, quando fica submerso, e ressurge em 

pequenas quantidades na vazante naqueles locais em que a agua reflui. Na seca 

ocorre principalmente nas areas alagaveis, mas no final deste perfodo, apresenta-se 

mais ralo e quase insuficiente para alimentar o gado. 

0 "capim forquilha" tambem e plantado na fralda do morro pelas 29 

familias que vivem no pasto comunal mais produtivo, do lado eiquerdo da cerca. 

Durante a vazante este capim apresenta-se verde e vi9oso. 

Em casos de falta de pasto, o gado come o chamado "algodiio", 

(lponweafistula) planta t6x.ica, que cresce nas areas alagaveis e mata os animais. 0 

"algodiio" ressurge com o refluxo das aguas, a partir de abril ou maio, e assim como 

o cambara (Vochysia divergens) tende a dominar a paisagem natural das pastagens 

de capim mimoso. 0 algodaozinho e reconhecidamente t6x.ico, pois: 

"No primeiro am;, engorda. Depois intoxica, 
comeqa a emagrecer e vai endurecendo o livro (rWrien). 
E o leite vai secando, o livro ea vaca morre." 

(Seu Alcebfades) 

"O algodiio mata mi segundo QM que come. Morre 
tfsico. No primeiro QM engorda, depois flea magro. 0 
que come niio tern dt1rCUl{a". (Mimoso, maio de 1992) 

0 algodao e uma das invasoras, consideradas "pragas", que infestam 

os pastos de Mimoso e e combatida com maior intensidade no pasto comunal, ja no 

inicio da enchente. 0 gado alimenta-se dele apenas quando nao tern alternativas com 

rela¢o a outros alimentos, mas parece aprecia-lo porque no periodo de vazante ha 

oferta infinita de aguape, e eles nao o comem. Eventualmente ve-se alguns cavalos 

comendo aguape, mas os mimoseanos disseram que o gado nao gosta deste vegetal. 
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" Os animais niio comem aguape. Respeita, pode 
morrer defame, mas niio come". 

(Mimosa, maio de 1992) 

0 unico refon;:o alimentar que OS mimoseanos oferecem aos rebanhos 

e o sal, preferencialmente dado na lua nova; ja os moradores que vieram do sul e 

sudeste complementam a alimenta~o com cana-<le-ac;ucar, mandioca, e 

eventualmente milho, alem do sal. 

• 0 Gado na Seca e na Enchente 

No an_o de 1992, com rela<;ao ao ciclo das aguas, observou-se que a 

cheia foi muito grande, a vazante ocorreu de maneira muito rapida, a seca foi muito 

pronunciada e breve, enquanto a enchente comec;ou bastante cedo, pois em novembro 

e dezembro o largo, bem como o aterro de Mimoso, alagaram-se com muita rapidez. 

0 infcio da seca, julho e agosto, e considerado pelos mimoseanos 

muito born para a produtividade dos pastos, uma vez que logo ap6s a vazante eles se 

apresentam muito verdes e altos e somente declinarao a partir de outubro ou 

novembro. 0 periodo observado porem foi atfpico; em agosto as pastagens ja se 

apresentavam muito ressequidas e o gado ja procurava outros tipos de vegeta~o para 

se alimentar, como o algodao e folha de cambara. Neste mes, o leite tirado das vacas, 

com apenas uma ex~o. a de uma familia de gauchos que planta o braquearii.o e 

rrtaneja o gado de forma diferente - estava limitado a uma media de um litro e meio 

por res. Fste fato obrigou, pelo menos aqueles que tinham possibilidades financeiras, 

a procurar o arrendamento do pasto comunal antes do perfodo habitual, mais ao final 

da seca. 0 pasto comunal apresentava-se bastante ressecado, porem com boa 

qualidade, mas apresentou esgotamento muito rapidamente. Alguns proprietarios 

foram acusados de desrespeitarem 0 limite calculado de res por hectare, aceitando 0 

arrendamento de mais ca~ do que tinham clireito. Apesar disso, as condic;Oes das 

pastagens eram visivelmente piores quanto mais distantes do largo e algumas 

familias nao estavam ordenhando, a nao ser em caso de extrema necessidade. 

Em setembro de 1992, chuvas ocasionais revitalizaram as pastagens e 

observou-se um movimento incomum em tomo do gado. Muitos homens nos pastos, 
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a cavalo, mas principalmente nos finais de tarde os trabalhos se acentuavam. Em 

agosto, o gado estava muito distante, em especial o que estava alojado no grande 

pasta comunal, pois havia se retirado, a procura de alimentos, para regi5es mais 

pr6ximas a Baia de Chacorore, enquanto OS demais internavam-se nos cambarazais 

ou perambulavam pelas estradas internas. Em setembro, o gado havia retornado para 

Iocais mais pr6ximos ao fume. 

Apesar da recupera~o das pastagens, a quantidade do leite 

permaneceu muito pequena em fun~o do reaparecimento da mosca do chifre, que 

"rira o sossego do gado" e que ataca principalmente reses de pelos escuros. 

Em novembro o gado apresentava-se bastante magro. As cheias 

prematuras dificultaram o acesso ao capim mimosa, que "morre" nas primeiras 

chuvas . Quern nao tinha altemativas para retira-lo para Iocais mais secos, teve que 

contentar-se em manter as reses nos quintais onde plantam capim! porem 0 espa~ e 

exiguo e insuficiente para os rebanhos. Em dezembro a situa~o ja estava mais seria, 

uma vez que o largo estava completamente inundado e o gado mais magro e 

circulando pelas estradas ou circunscritos aos quintais. 

• Manejo do Gado 

A Jenda de que os mimoseanos "siio criados pelo gado", e nao o 

contrario, e motivo de reprova~o para "os de fora", enquanto que para eles, e motivo 

deorgulho. 

0 fato do gado, "criar os mimoseanos", significa entre outras coisas, 

que a manuten~o dos rebanhos nao demanda um trabalho muito intenso. 

Por volta das quatro ou cinco horas da'manha as familias ordenham 

as vacas que estao produzindo leite, ato que eles denominam de "leitear". Considera

se uma boa vaca leiteira aquela que produza entre quatro a cinco litros de leite nos 

perfodos mais favoraveis, isto e, entre setembro e novembro. Esta quantidade 

resume-se a um ou dais litros de leite por vaca no final da vazante e durante a seca. 

0 leite tirado nao e comercializado, segundo eles, devido a falta de 

transporte, e, e usado apenas para as "despesas", isto e, para consumo da familia. 

Posteriormente a retirada de uma parte para as crian~ e para os adultos beberem, 
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em casos onde haja excedentes, fazem queijos e daces. usam ainda o soro coma 

alimento para os porcos. Eventualmente, presenteia-se uma familia mais necessitada. 

Queijos e daces sao levados para os filhos que moram em Cuiaba, quando os pais os 

visitam, ou quando estes sll.o visitados pelos filhos. 

Em geral, "leiteiam" as vacas presas apenas uma vez ao dia. Os 

bezerros sao separados - "apartados" - das maes a tarde e dormem juntas, em geral, 

presos em um pequeno curral quando o dona o tern. Pela manha, mamam primeiro e · 

apenas depois disso e que se procede a ordenha. Dependendo da epoca do ano e da 

qualidade do pasta, tiram mais ou menos leite para nao "judiar" muito das crias. As 

prioridades para o consumo do leite sao dadas as crian~. quando as familias as rem, 

e aos bezerros. Em fun<;:ao disto, aparentemente, procura-se tirar o mfnimo de leite 

possfvel para que o bezerro nao seja prejudicado. 

Muitas vezes, alguns moradores disseram que tiram o leite apenas 

para amansar o gado. Issa porque, sobretudo no final da vazante e na seca, o gado 

tende a intemar-se nos cambarazais e em regi6es mais distantes. perdendo o cantata 

. com os seres humanos, fato muito comum no Pantanal do Mato Grosso. Conhecido 

coma bagua, o boi ou vaca que se cria nos ermos desabitados, com o passar dos 

tempos, transforma-se em animal perigoso e de diffcil trato, servindo apenas para o 

carte. E o gado bravio nao interessa ao mimoseano que, coma ja ficou claro desde o 

infcio da pesquisa, tern especial prazer com sua cria<;:ao. muito maior que com o 

retomo economico que ele proporciona. 

0 gado nao "leiteado" pode, em caso de disponibilidade de esp~o e 

de pastagem, ficar mais separado das vacas com crias e que estao produzindo leite. 

Neste caso, a tarde, par volta das 14h00 ou 16h00, os homens vao. a cavalo, ate onde 

0 gado esta pastando, observar Se ha alguma res doente, COID bicheira, OU 

necessitando de algum cuidado especial. Este procedimento tambem e importante 

para que o gado manso nao se transforme em bravio. No final da tarde, as reses 

naturalmente retomam ao cercado, sem a necessidade de serem conduzidas. Neste 

honirio e ainda durante a noite permanecem pr6ximos as casas de seus donas e na 

manhi'l seguinte, procuram novamente os pastas. 

Durante a cheia e no infcio da vazante, este vaivem e mais ou menos 

restrito, uma vez que as aguas diminuem muito 0 esp~ de perambula<;:ao dos 
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rebanhos. Neste perfodo, a quantidade de gado que permanece em Mimoso e muito 

menor, em comp~o com a da estiagem e da enchente. 

As crianr;as desde bem cedo, par volta dos seis ou sete anos de idade, 

iniciam o aprendizado para lidar com os animais. Assim que podem montar a 

cavalo, com~ a desempenhar pequenas tarefas, que consistem em "apartar" 

umas poucas vacas com bezerros, ou procurar as reses que se afastaram do cercado. 

Um menino, cujo pai pediu para buscar cerca de doze vacas leiteiras, para que 

fossem "apartadas", disse que nao conseguiria traze-las. 0 pai insistiu e ele terminou 

par obedecer. Quando saiu, o pai comentou: 

"Isso e descutpa dete. £ que ele quer ir no mato 
tirar me/." 

Passados cerca de vinte minutos, ele estava de ·volta no cercado e 

"apartou" as vacas sem nenhum problema. Ele fez este servii;:o, acompanhado de 

uma criani;:a que tinha cerca de cinco anos. 

A pecuaria e tarefa eminentemente masculina, da qual as mulheres 

slio totalmente exclufdas a nfvel de manejo, entretanto, restam-lhes comumente a 

tarefa de fazer daces de leite e queijos. A t1nica excei;:ao constatada foi com relai;:ao a 
famflia de gauchos, onde a mulher pratica a ordenha quando o marido esra cuidando 

da roi;:a. 

Tradicionalmente, os pantaneiros de Mimosa criavam o "gado 

rniabano", um gado de menor porte que os demais, porem muito resistente e 

adaptado ao regime das aguas do Pantanal9 
• De acordo com eles, a "vaca cuiabana" 

nao adoece, mesmo ficando muito tempo dentro d'agua e os bezerros slio muito 

fortes, mas a capacidade de produi;:ilo leiteira e muito pequena. Os bezerros crescem 

apenas durante a amamentai;:ao, e caso sejam tirados da mae antes dos tres anos, 

ficam muito mitidos. Como e uma especie resistente, o gado cuiabano demanda 

muito pouco cuidado. 

9 
- De acordo com SIQUEIRA (1993) o gado pantaneiro e descendente da ~ iberica mirandeza, 

introduzida pelos bandeirantes, no seculo xvm. 
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Porem, a partir da decada de 70, deste seculo, a "vaca cuiabana" 

perde valor comercial enquanto o gado de pelagem branca passa a ser melhor cotado 

para as vendas. 

"( ... ) se voce for vender um be-zerro de ano e tiver 
dois do mesmo tamanho, um cuiabano e um branco, o 
comprador leva o branco." (Seu Alcebfades, 1992) 

Por este motivo, os mimoseanos adotaram o gado nelore e passaram a 

fazer cruzamentos com o cuiabano, com o objetivo de atingir melhores pr~os na 

comercializm;:ao. Outra vantagem do gado tradicional e que e muito manso, em 

oposi<;ao ao nelore "sempre arisco". Apenas uma pequena porcentagem do rebanho 

atual de Mimoso e de cuiabano puro, talvez 1 %. Apesar da predominancia do nelore, 

existem alguns exemplares do gado gir (indiano) e de outras rac;:as. 

0 gado da rm;:a nelore. e de outras, em geral. e mais sujeito a doenc;:as 

e demanda maiores cuidados, pois nao se adapta tao bem quanto o cuiabano ao 

regime das aguas. 

As hist6rias de boi bravos que atacam e machucam pessoas sao 

praticamente inexistentes. Os proprietarios quando lidando com as reses o fazem de 

uma forma muito calma, sem gritos ou xingamentos, como pode se observar em 

outros lugares. 0 gado parece saber exatamente o que se espera dele e quando. 

Os mimoseanos tambem admiram a sabedoria de sua crim;:ao. De 

acordo com eles, o gado conhece as fases da lua, conhece e pressente as mudanc;:as 

climaticas, plantas "venenosas" e os lugares que apresentam perigo, tais como os 

lugares "embatumados"10
. 

" 0 animal conhece mais o tempo que nos. Se niio 
pastam e que vem clzuva. Eles nascem na cJzuva e criam 
na cJzuva eficam bons." (Seu Alcebiades) 

A marca<;ao e cast:ra<;iio de bezerros e feita na vazante, mas durante a 

pesquisa nao se presenciou nenhum destes dois acontecimentos . 

10 
- Termo originano do batume. (DASILVA, 1984) 
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Tambem no infcio da vazante e que normalmente vendem os bezerros 

machos. Como nao se interessam par gado de carte, ficam apenas com as remeas; os 

machos sao vendidos na "idade de ano", isto e, entre um e dais anos. Quando um 

proprietario esra com necessidade mais urgente de dinheiro, pode vender bezerros 

mais novas. Mas sao os de "sobreano" - isto e, os que esrao entre um e tres anos - que 

atingem bans pr~ sem terem dado ainda muito custo, em termos de cuidados, de · 

remedios e de uso de pastas. 

• N ascimentos e Amamenta9ao de Bezerros 

0 bezerro, ao nascer, e deixado com a mae par dGiS OU Ires dias, ate 

ficar mais fortinho. Depois disso entrani na rotina que os demais devem obedecer. 

Ate os tres meses tera um pouco mais de cantata com a mae, mas quando estiver 

pastando, o que de acordo com eles, ocorre nesta epoca, tera horanos mais restritos 

paramamar. 

A amamen~ parece variar um pouco de acordo com as familias 

proprietarias, pois algumas acham que o bezerro e mais importante que o leite, e eles 

sao deixados durante boa parte do dia com as vacas. Ja outras familias permitem a 

amamenta\iio apenas no infcio da manha e no final da tarde. 

Esse criteria tambem variani de acordo com as mudanc;:as do nfvel 

d'agua. Quando ha maior disponibilidade de alirnentos, coma no infcio das chuvas e 

em conseqiiencia maior produ\iio de leite, os bezerros podem mamar e pastar junta 

com os adultos durante mais tempo. 

Algumas vacas nao desmamam suas crias, mesmo depois de terem 

engravidado novamente. Eles dizem que: 

"E como n6s. Nao tern mulher que flea esperando 
filho e continua dando de mamar para o nene? As vacas 
tambem sao assim. Ficam prenhas e nao desmamam o 
bezerro. ·• (Seu Ant6nio) 

Eles dizem que os bezerros maiores, nao desmamados, matam as crias 

menores, porque nao deixam que cheguem nas miles. Par isso eles usam "ajojar" 
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(leia-se adjcxljar) dois bezerros que estao nesta condii;ao. "Ajojar" significa amarrar 

dois bezerros pelo pesccx;o, atraves de uma corda, para que nao consigam chegar ate 

0 ubere da vaca. 

" Se niio zelar, o bezerro mama ate dois 
ou tres arws." (Seu Moreno) 

0 desmame ocorre, idealmente, entre os sete meses e um ano de 

idade, dependendo do interesse em novas crias e nas condi95es das pastagens. Eles 

dizem que algumas crias por ano dependem do desmame ou da caracteristica 

particular do animal. 

Quando perguntados sobre o pericxlo em que nascem maior 

quantidade de bezerros, responderam que e entre junho e agosto, ou seja, na 

transii;ao da vazante para a seca, embora durante tcxlo ano tenha crias nascendo. 

Alguns afinnaram que e natural esta concentrai;ao enquanto outros responderam que 

controlam os nascimentos atraves do desmame planejado dos bezerros. Parecem 

preferir que os bezerros n~ neste pericxlo, porque na seca ha escassez de 

alimentos e na chuva os recem nascidos sofrem muito ficando mais diffcil para estes 

sobreviver. 

Em caso do pasto ser born, eles conseguem uma cria por ano de ca~ 

vaca. Em caso de ser ruim, eles nao pcxlem for9fil e devem conformar-se com uma 

cria a cada dois anos. 

• Classificariio das Etapas de Vida do Gado 

Os mimoseanos classificam as reses de seus rebanhos de acordo com a 

idade, que como se vera a seguir divide-seem cinco categorias, a de bezerro, a de 

ano, sobreano, a de garrote ou novilho, e o animal adulto. chamado de touro, boi ou 

vaca. 

Bezerro e 0 animal rerem nascido, que ainda mama OU entao, que 

pasta e/ou mama, mas nao completou um ano de idade. 
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De ano e o animal que completou um ano de idade; ainda e 

considerado bezerro, embora esta seja a idade na qual eles sao vendidos, no caso de 

serem machos, e se forem remeas, em caso de necessidade. 

Sobreano, uma categoria em que o animal ultrapassou a idade de um 

ano, mas ainda nao completou tres anos. Embora as vezes sejam vendidos nesta 

etapa, eles dizem que 0 pr~o que um sobre-ano alcan<;:a nao e muito mais alto do que 

o de um ano. Portanto e mais vantajosa a venda de um animal menor. 

Garrote, ou novilho, e o animal que completou tres anos de idade, e 

que ja tern o porte de adulto, mas ainda nao entrou na fase reprodutiva, porem 

atingiu um tamanho razoavel para o abate. 

Touro e vaca sao considerados animais adultos e em idade 

reprodutiva quando atingem quatro anos. Boi tambem se refere ao1Ulimal adulto. Em 

Mimoso e em algumas regioes do pais, como no sudeste, por vxemplo, o animal 

chamado de boi e aquele que e "capado" e utilizado em servi~os de transporte e para 

arar a terra. 0 touro, de acordo com um infonnante e "cuiudo", isto e inteiro. 

Em Mimoso, vem-se apenas animais "inteiros" e pelo menos ate 

agora nao se registrou esse tipo de pratica. Uma familia de migrantes que utiliza um 

boi como tra~o para o arado e para trazer produtos da ro<;:a, relatou a admira~o dos 

mimoseanos para com esta pratica. 

Evidentemente, entre OS mimoseanos a maior preferencia e pelas 

vacas. Nern todas fumilias disp6em de machos, mas pelo menos ate agora nao se 

constituiu um problema, uma vez que apesar dos cercados, o gado convive nas 

estradas e nos pastos comunais. 

• Tratamento das Doenfas 

A vazante e a epoca que demanda mais cuidados preventivos com o 

gado. A vacina~o e feita bem no seu infcio, tan to para os animais que estiveram fora 

durante as cheias, como para os que permaneceram na area alagavel em Mimoso. 0 

habito de vacin~o e muito recente porque, 
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"Antes niio tinha doem;a. 0 gado era sadio. Podia 
so/tar no pasta e ele estava sempre sadio. Quando 
COTTll!fOU a passar gado na estrada e que veio a doem;a. 
E passar gado doente na estrada e aqui ja Joi jicando 
doente." (Mimoso, maio 1992) 

Ate 1976, epoca da constru\iia do aterro. com a estrada de acesso a 
Mimosa, tinham problemas apenas com "bicheiras", que eram tratadas com 

benzimentos, creolina, fumo e llicool. 

Atualmente, precisam vacinar o gado contra a febre aftosa - ''peste de 

casco" -, contra o carbunculo - "carbunco" ou "manqueira" e raiva. As vacinas sao 

compradas em Cuiabi e aplicadas por eles mesmos. Em Mimosa tern um posto da 

EMATER (ex EMPRESA BRASILEIRA DE AsSISTENCIA TICNICA) cujo funcionano OS orienta 

nestes manejos e tratamentos mais recentes. 

"O carbruico d4 na seca e no comeqo dos aguas. Da 
manqueira e empaxaqiio, a{ 0 bezerro jica la na agua e 
morre." (Mimoso, maio de 1992) 

Pressente-se que uma res esra doente quando: 

" 0 pelo arrepia, ela jica tristinha, tun deita outro 
ficajudiado." (Seu Moreno) 

Ou entao quando: 

"Enjeita comida,jicafraco." (Seu Alcebfades) 

Na febre aftosa. os primeiros sinais de alarme sao dados pelo fato do 

animal com~ a babar e a mancar. No caso da anemia. o animal incha. recusa 

alimentos e vai enfraquecendo ate morrer. A anemia ataca mais os cavalos e em 

1992, durante a vazante, duas familias perderam seus animais de montaria, ou de 

"trabalho", como os chamam. Para a anemia descanhecem tratamento, dizem que e 
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mortal; tentam por ensaio e erro dar vanos tipos de remedio, mas as vezes 

conseguem apenas prolongar um pouco a vida do animal. 11 

De acordo com seu Alcebfades, 

"A anemia diz na rodada do tempo. As doent;af tern 
mais na vazanJe; essa e a epoca que tern menos comida. 
Vai caindofolha eficando s6 tijuco (isto e barre)." 

Em geral, utilizam medicamentos comprados em lojas de produtos 

veterinanos. na cidade de CuiaM, mas tamrem nao deixam de recorrer a tratamentos 

utilizados ja tradicionalmente. 

Um dos medicamentos tradicionais, a "garrafada", uma mistura de 

"tripa de galinha" - um cip6 que da na mata - com sal, e dado quando os bezerros 

estao com "ciiibra de sangue", uma diarreia que, se nao estiver muito forte, pode ser 

l!atada com erva doce. Outra "garrafada" e uma mistura de alho, creolina, a\(ucar e 

fezes de porco, utilizada para o "garrotilho", especie de gripe que ataca os animais 

em novembro e dezembro. 0 sintoma que reconhecem primeiramente ea tosse, e 

esta mistura e dada como inala\(iio: 

De acordo com seu Antonio, lider dos moradores que criam o gado no 

atual pasto comunal, em novembro e dezembro o gado fica muito gordo e isto 

favorece o aparecimento do "garrotilho". Como metodo preventivo eles sangram as 

reses mais gordas, mas nem sempre conseguem faze-lo a tempo. A gripe bovina nao 

e uma doen\(ll letal, mas segundo eles "judia muito da criar;iio". 

Outra "garrafada" e feita com sal e um pouco de querosene, 

altemativa usada quando o sangramento de animais nao resolve. Entre os mais 

antigos o sangramento parece ser a primeira solu\(iio buscada, tanto em termos 

preventivos como curativos. Para a'i doen\(aS trazidas pela passagem do gado das 

fazendas vizinhas, no entanto, tern que recorrer a vacina~o e ao uso de remedios 

industrializados na medida em que os metodos tradicionais nao tern eficacia maior. 

11
- ROQUE1E PINTO (1975:59) relata a morte de 600 cavalos, em 1911, na faz.enda Cibills 

(Descalvados) de "peste das cadeiras", talvez a mesma doen~ identifi.cada pelos mimoseanos como 
"anemia". 
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E finalmente a "garrafada" feita com cin:zas, banha de porco e sal 

que e administrada coma purgante. 

As bicheiras, problemas a que se referem constantemente, sao tratadas 

com benzimentos, e para isso contam com dais ou tres benzedores na comunidade, 

OU ainda espremem-nas, retirando OS Vennes, passando posteriorrnente, oleo 

queimado para nao infeccionar. 

" Quando dfz bicheira a res some. Se benze ela volta 
depois de quinze dias. 0 bicho cai e sara. Sara e niW 
pega mais." (Seu Moreno) 

No caso de desaparecimento inexplicivel de alguma vaca ou de algum 

cavalo, eles recorrem tarnrem ao benzimento. 

A mosca do chifre apareceu em Mimosa h:i dais anos, embora 

episodicamente; ela, 

" deixa o biclw desassossegado, ele niW pode 
pastar. 0 gado emagrece muito e flea nervoso." 

(Dona Tonica) 

0 tratamento para a mosca do chifre e feito com a pulveriz~o de 

inseticidas. Neste ano, 1992, elas nao apareceram durante o periodo da vazante, 

apenas no final da seca. 

3.7. Agri.cultura 

• Ro{:as nas Fraldas dos Morros 

A agricultura para os mimoseanos e considerada quase que um mal 

necessfilio. Ao falar de suas ro;as, nao expressam o mesmo entusiasmo que tern com 

o gado. Suas lavouras nao visam a produr;OO de excedentes, mas apenas suprir as 

necessidades Msicas da alimentai;ao, ou coma eles dizem, as despesas. Quase todas 

as familias sao auto suficientes em tennos de alimen~, pois tiram das ro;as, do 
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gado e ou da cria~o de porcos e galinhas aquilo que necessitam para viver. Da 

cidade compram o sal, al(ucar, roupas e remOOios. Eventuais excedentes sao enviados 

para os filhos em Cuiaba e utilizados nas grandes festas de junho, tais como a de 

Santo Antonio e a de Sao Joao. Constataram-se apenas poucas ex~oes de auto

suficiencia e que sao constituidas por casais muito idosos, por mulheres viuvas ou 

separadas de seus maridos. 

As ror;as dos mimoseanos sao plantadas na fralda do morro e, em 

geral, nao ha varia~o quanto ao que plantam. Os principais itens plantados sao a 

mandioca, o milho, arroz, feijao, banana, batata doce, ab6bora, melancia, cana-de-

No inicio da vazante, em maio, plantam apenas o feijao, embora em 

pequenas quantidades. Isto porque, de acordo com eles, desde que algumas familias 

comt¥1fam a cultivar o braquiaria, surgiu uma praga na !avoura. que eles 

denominam de "cigam"nha". Trata-se de um besourinho que ataca sobretudo a 

lavoura de feijao. Essas pragas sao controladas com inseticidas industrializados, que 

encarecem muito seu cultivo. 

A colheita do feijao ocorre por volta de agosto; cultivam variedades 

comuns que sao encontradas em supermercados, como por exemplo o feijao 

mulatinho e o feijao roxinho e uma a qua! eles chamam de "feijiio miUdo", que 

afinnaram ser bem menos duravel que as outras qualidades em termos de resisrencia 

e por isso nao encontram bons pr~os. 

Durante a vazante colhem mandioca. que e normalmente plantada em 

setembro e outubro. Os demais itens plantados ja estao colhidos neste periodo. 

0 periodo da vazante para os pantaneiros de Mimoso em termos de 

investimentos de trabalho agricola e, portanto, bastante calmo, em oposi~o ao final 

da seca e ao inicio das chuvas, quando entao devem preparar a terra para receber as 

sementes a partir de setembro ou outubro. Em contrapartida, a vazante e um periodo 

que pode caracterizar-se pela fartura. quando os graos ja estao colhidos e 

annazenados. 

A realiza~o tanto do plantio como da colheita obedece alem do 

calendario agricola anual, a um calendario lunar que visa controle de qualidade, de 

produtividade e durabilidade. 
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As fases da lua sao muito importantes para eles e rigorosamente 

observadas. 

Desta maneira, o que nasce no "fundo do chiio", geralmente 

tuberculos, como a mandioca por exemplo, deve ser plantado na fase de minguante 

porque nao "agoa", isto e fica com uma massa consistente e saborosa. 0 que nasce 

"em cima" como o feijao, o arroz, e plantado na fase lunar de quarto crescente. A 

limpeza dos terrenos para os ro;:ados devem ser realizadas na lua minguante, 

tambem apropriada para retirar madeira da mata, pois torna-a mais duravel e menos 

suscetfvel a cupins ea outros "bichos" que a atacam. 

A colheita e feita preferencialmente na lua minguante, porque "niio 

bate praga". A lua nova, considerada "lua forte", provoca a deteriorar;ao mais nipida 

de graos. A minguante, ao contnirio, confere maior durabilidade e resistencia aos 

produtos das ro;:as dos mimoseanos. 

Tambem nas compras de mantimentos procura-se observar a fase 

lunar. Na lua nova, no dizer deles, as compras rendem muito, enquanto que na cheia 

se esgotam muito rapidamente. 

3.8. Os Quintais 

Os quintais em Mimoso constituem-se de pequenas unidades 

produtivas. Em geral sao muito bem cuidados, muito limpos e apresentam grande 

diversidade. Vari.as plantas frutfferas sao cultivadas, principalmente mangueiras. 

cajueiros e mamoeiros. Eventualmente, fazem pequenas hortas com cebolinha verde, 

couve, salsa e coentro. Os quintais sao tamrem um espa90 onde porcos, galinhas e 

outros animais domesticos (gatos e cachorros) convivem e dividem o espa~o com o 

gado. Em geral, o solo e coberto com grama forquilha, plantadas por eles; no quintal 

tambem sao feitos os ~os de onde retiram agua para consumo e para os animais 

que vivem ai. 

Uma das fruteiras mais comuns nos quintais e a laranja, cujo numero 

de individuos varia entre um ou dois pes em algurnas casas e ate cem pes, o maxirno 

que se verificou. Alem de ser uma fruta muito apreciada por eles, e comercializada 

na epoca da vazante, em maio. As familias que tern mais "pes" plantados vendem 
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por atacado a comerciantes de Cuiabi ou Varzea Grande. Outra fruta eventualmente 

comercializada, mas que e considerada de ro;a, e nao de quintal, ea banana. 

Os laranjais sao bastante suscetiveis a pragas, entre as quais a formiga 

saliva, que eles chamam "carregador". Os laranjais tambem sofrem o ataque da 

"broca" e da "lendia", que chegam a matar as plantas. Embora costumeiramente 

usem venenos para combater estas pragas, afirmam que nem sempre essas 

providencias salvam as fruteiras. A banana tambem e atacada pela "broca". 

Constatou-se a presen~ das seguintes fruteiras em quintais de 

mimoseanos: coco-da-bahfa, pitanga, abacaxi, laranja, jaboticaba, manga, maracuja, 

caju, limao, cafe, mamao, abacate, goiaba. Embora ocorram em quantidades variadas 

nao sao todos OS quintais que apresentam todas estas frutas. Contudo, todos OS 

quintais apresentam-se produtivos tomando-se uma fonte de, complemen~o 

alimentar. 

Outro aspecto importante dos quintais e a cria~o de porcos e de 

galinhas, importantes complementos alimentares e recurso utilizado quando chegam 

visitas inesperadas, ou filhos, em finais de semana. Em Mimoso, eles nao tern habito 

de criar os porcos em chiqueiros, como tambem nao Ian~ mao com muita 

freqiiencia do recurso de capar o macho para a engorda. As vezes alimentam os 

porcos com restos de comida, alem de rrn;5es de mandioca e milho, mas como vivem 

soltos, estes animais procuram alimento nas areas alagaveis, juntamente com o gado 

e as aves, sobretudo na vazante, periodo em que engordam bastante, e tambem 

periodo em que se veem muitas remeas com crias. E muito comum ver porcos. vacas, 

cavalos, aves paludiculas e jacares, todos no mesmo espa<;:o. Os moradores de 

Mimosa disseram que os porcos procuram caramujos embaixo d'agua e demonstram 

ter um f6lego razoavel. 

Os porcos, alem de importante fonte de alimento, sao tambem uma 

fonte de renda no final do ano, quando nas proximidades das festas natalinas, o 

"pessoal da cidade" procura leit6es para comprar. Alem disso, eles tambem sao 

fontes de briga entre vizinhos, porque freqiientemente invadem r~ alheias e 

estragam a mandioca, principalmente. 

Mas, embora fator de conflitos, um dos grandes papeis da cri~ de 

porcos e de promover a solidariedade familiar e vicinal, bem como de as.segurar um 
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circuito de troca ao longo do ar10. Os porcos sao mortos pelos homens e as mulheres, 

innas ou amigas, se encarregam da limpeza e esquartejamento. Ap6s a "Iida" com o 

animal, as mulheres separam a banha, os diversos cortes da came, e procedem a 

divisao. Uma parte e destinada para lingiii<;a, e o restante e frito e guardado em latas 

com banha que conservam o produto por um tempo significativo. Eles explicam que 

a troca ea maneira de terem sempre came em casa. 

Frangos e galinhas nao promovem o mesmo tipo de integra~o entre 

as familias, mas tambem sao importantes porque constituem uma fonte alimentar de 

facil acesso e que nao demanda muito investimento de trabalho. Tambem sao criados 

soltos em volta da casa e sua alimenta~o e complementada com restos de comida. 

Os ovos sao apreciados, mas eles dizem que nem sempre conseguem apanha-los 

porque, muitas vezes, animais silvestres e mesmo os domesticos, como cachorros 

chegam primeiro. A came e os ovos destas aves tambem refor9filll a dieta da familia, 

em Cuiaba. 

3.9. 0 Uso das Palmeiras e do Algodiio 

Vanas palmeiras nativas sao utilizadas para fins comestiveis, 

medicinais, ou ainda para fazer cobertura de casas, bancos, etc. 

0 baba~u (Orbygnia speciosa) e encontrado pr6ximo as casas, e 

eventualmente nos quintais, nas margens das estradas, e ocorre em grandes 

quantidades, sobretudo ap6s desmatamento, geralmente com o intuito de obter areas 
para as lavouras. E utilizado para cobrir casas e sua palha e coletada na lua 

minguante, no mes de setembro, para que tenha maior durabilidade. Do baba~u 

utilizam o palmito e os frutos de onde retiram a castanha. 

Do acuri (Schee/ea phalerata Mart.), que e encontrado na area 
alagavel ou mais t1mida, comem a amendoa. 

A bocaiuva (Acrocomia sclerocarpa), que ocorre no firme, e colhida 

entre setembro e novembro, fomece o fruto onde se aproveita a polpa, assim como as 

sementes. E comum observar as crian~ quebrando o coco da bocaitiva a 

alimentando-se das sementes, que tambem podem ser socadas no pilao com farinha e 
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um pouco de a1;1kar. Esta mistura, muito apreciada pelas crianl(as e conhecida coma 

pal(OCa. 

Do buriti (Mauricia jl.exuosa L.f.), que visceja nas nascentes e areas 
mais timidas, extrai-se a polpa de seus frutos para fazer daces. De suas folhas, alguns 

mimoseanos confeccionam peneiras e apas (tipo de peneira, com a malha bem 

fechada), de v:lrios tipos e tamanhos. Esta e uma pratica que vem crescentemente 

sendo abandonada, assim coma de tecelagem de redes, fabrico de melado, rapadura 

e farinha de mandioca. 

0 plantio de algodao, do qual faziam redes, atualmente e raro. Apenas 

algumas mulheres mais idosas tecem o fio e ainda fazem redes, atividade 

considerada canSativa, demorada e que nao traz compen~. As poucas redes 

feitas atualmente o sao, evidentemente, para os filhos que monim longe. E uma 

forma das maes mimoseanas manifestarem carinho. 

3.10. Festas na Vazante 

Os mimoseanos sao extremamente cat6licos, todos tern um santo de 

devOl(iio, para o qual realizam intimeros rituais, seja para simplesmente comemorar, 

para pedir alguma gral(a, ou para pagar uma promessa. 

Talvez as festas mais importantes que sao realizadas em Mimosa, 

ocorram justamente no periodo da vazante. Sao as festas que homenageiam os santos 

cat6licos, Sao Joao, Santo Antonio, Sao Pedro. 

No mes de junho, as aguas ja baixaram seu nfvel significativamente, e 

as principais colheitas da fralda do morro ja foram efetuadas, havendo, pois, uma boa 

quantidade de alimentos estocados. Nos periodos da enchente e cheia, sup6e-se que 

OS nfveis de sociabilidade fiquem restritos as liga9('ies familiares circunvizinhas, 

devido a dificuldade de trafego nas estradas de acesso a Mimosa. Sucede-se a estes 

perfodos a vazante, cheia de pteparativos para as festas, as quais, objetivamente, 

alem de representarem a renova\(30 da fe nos santos, reforl(am as relac;Oes entre 

vizinhos e parentes. 

De todas as festas de santo que ocorrem em junho, a mais importante 

e a de Santo Antonio, padroeiro de Santo Anronio de Leverger, municfpio ao qual 
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pertence Mimosa. Uma lenda antiga reza que os primeiros moradores do lugar 

encontraram uma irnagem deste santo que teria chegado em Santo Antonio, pelo Rio 

CuiaM, de maneira misteriosa e milagrosa. Neste lugar erigiram uma grande cruz de 

madeira e mais tarde, ao lado. construiram a igreja dedicada a Santo Antonio, o 

santo de devor,;ao tamrem dos mimoseanos, assirn coma de todos os que vivem no 

municfpio. 

Os mimoseanos slio tradicionalmente cat6licos, freqiientam missas 

celebradas por padres da regiao, em geral aos domingos. Fazem rezas, novenas, 

trezenas em diversas oportunidades. Para estes eventos que podem ocorrer na capela, 

ou em rodizio nas casas particulares de vanas familias eles contam com a ajuda de 

Dona Antonia (Tonica), que "puxa" os ten;os. Ela recebeu os ensinamentos de uma 

tia, que ao se aproximai da morte chamou-a e passou os cantos e orm;6es. que ela 

registrou em um caderno. Atualmente duas mcx;as estao aprendendo com ela e a 

ajudam nestas fun~. 

Como Santo Antonio e o santo padroeiro de Mimosa, e ele quern 

recebe as maiores homenagens. As festas juninas slio uma tradic,;ao nacional, 

contudo, em Mimosa, coma em todo o municfpio de Santo Antonio de Leverger, 

tornam-se muito importantes em func,;ao de ser um momenta especial.de encontro 

entre os moradores com os parentes, filhos e amigos que estao distantes. Em 

Mimosa, a festa e uma oportunidade de confraternizac,;ao e de fortalecirnento dos 

I~. que ao contrano, poderiam tornar-se frageis, entre os que pennaneceram e os 

que sairam. Ja na vespera de sua realizac,;ao, as familias esperam com ansiedade 

enorme a chegada dos convidados. Atrasos slio motivos de aflic,;ao que apenas cessam 

com a chegada de quern esta sendo esperado. 

Santo Antonio e tamrem "prestigiado" pelos politicos e candidatos do 

municfpio de Santo Anronio, ao qual Mimosa pertence, que aproveitam a 

oportunidade para fazer campanha politica, ou para aumentar seu prestigio junta a 

este eleitorado. Eles comparecem pessoalmente, ou entao enviam faixas saudando a 

populac,;ao mirnose.ana. 

Essa festa, misto de rito sagrado e profano, organiza-se basicamente 

em torno da comida e da bebida, servidas a vontade - ou idealmente - durante tres 

dias e tres noites e patrocinadas pelos festeiros. Estes slio escolhidos ao termino de 
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uma festa, no ano anterior e deverao passar todo o resto do ano colhendo fundos e 

preparando o acontecimento para a pr6xima festa de Santo Antonio. 

A escolha e feita por intermedio de sorteio, entre a irmandade de 

Santo Antonio, mas quern decide sobre OS pr6ximos festeiros segundo eles, e na 

verdade, o pr6prio Santo Antonio em pessoa. Quern foi sorteado nao pode recusar e 

deve assumir imediatamente suas obriga~6es que sao simbolizadas no fato de 

carregar a imagem do santo de volta a capela, no final dos Titos. 

A equipe encarregada de promover OS festejos e composta pelo dono 

da festa, juiz e juiz.a, rainha, rei, capitao do mastro, e alferes da bandeira. Eles 

deverao neste intervalo, organizar as "bandeiras", ou como dizem, "tirar as esmolas" 

circulando entre as casas e vizinhan~ de Mimoso solicitando "prendas" para a 

festa. As prendas sao tambem pedidas a politicos e comerciantes conhecidos. As 

ofertas podem ser em dinheiro ou especies em geral, como: arr~, frangos, licores, 

doces ou mesmo gado. Esperam-se ctadivas de acordo com as posses do doador; se 

este for um politico ou um fazendeiro, deveni, evidentemente, ofertar coisas de maior 

valor, oomo por exemplo uma novilha. 

Mas os festeiros devem arcar com o maior peso nas despesas. Por isto, 

ao longo do ano prepararao muitas e muitas latas de doces em conserva (laranja, 

goiaba, leite), muitos litros de licores de frutas; deverao ainda, criar frangos e 

engordar porcos. Quanto maior for a oferta de alimentos e de bebidas, melhor a festa 

sera considerada. E fundamental a abundancia desta oferta, pois 

"festa boa e a festa que sobra comida para jogar 
fora." (Dona Tonica, Mimoso, junho de 1992) 

Ou seja, enquanto no cotidiano pode-se aceitar a escassez, em ocasi6es 

de festa isso nao e permitido. Pouca comida em festas significa avareza dos anfitri6es 

e isso nao e desejavel. O desejavel e que os convidados comam ate fartar-se e ainda 

joguem comida fora. 0 desperdicio e o term6metro que mede a generosidade do 

doador, bem como de sua condi~o de vida. Mesmo pobre, um participante da festa 

de Santo Antonio deve desdobrar-se para conseguir que sua festa seja lembrada por 

todos como uma ocasiao de comida farta. Nao e born que alguem seja lembrado 
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devido ao fato de que na festa em que ofereceu as pessoas sairam com fame e ou 

insatisfeitas. 

Os preparativos intensificam-se Conforme 0 mes de junho se 

aproxima Tudo o que pode ser guardado em conserva e preparado com 

antecedencia, par medida de prevenr;ao. A matanr;a de animais e os alimentos 

quentes sao feitos nos dias da festa, quando a cozinha improvisada deveni funcionar, 

idealmente, dia e noite, para que os convidados encontrem comida quente, 

independente da hara que cheguem. 

A festa deve ser antecedida par uma novena ou trezena. Issa significa 

que o trfduo final e o coroamento de todo um processo que dura exatamente um ano, 

envolvendo recursos e esfor~ de muitas pessoas, para no final, aglutinar familias 

que estavam dispersas lleSte periodo. Vanos participantes reforr;aram a importfulcia 

da festa de Santo Ant6nio e lamentam que hoje nao se apresente o mesmo fausto de 

"antigamente". 

Apesar das reclama((Oes, ou seja, de que agora nao tern mais a mesma 

fartura, na festa do ano de 1992, foram sacrificados 14 bois e inllineros parcos e 

galinhas. 0 alimento preparado e colocado em uma grande mesa, e as pessoas, 

atendendo ao chamamento de um dos organizadores de "vamos come, vamos come", 

tentam anarquicamente servir os pr6prios pratos. Este tipo de comportamento, alias, 

recebeu criticas daqueles mais contidos diante das enormes panelas de comida 

A parte religiosa do ritual e realizada, na verdade, par um nucleo de 

pessoas bastante restrito aos organizadores da festa Em muitos momentos em que 

esta se homenageando o santo, par exemplo, no interior de uma casa. os que estao do 

!ado de fora, esrao dani;ando, conversando, rindo ou bebendo. Os compartamentos 

deste tipo nao parecem ser objeto de recriminar;ao. Mesmo os rituais em tomo dos 

fcones (Santo Antonio, Jesus Cristo e Nossa Senhora), parecem nao obedecer a um 

andamento estrito, pois muitas vezes se perguntam "coma foifeito no ano passado". 

Enfim, o que parece interessar de fato, e que a homenagem religiosa 

seja complementada pelo reencontro de parentes e amigos e, mais do que isso. pela 

comida farta 
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A parte musical desta festa ficou a cargo do grupo "holliudi som", que 

apresentava musicas populaces e por um grupo de cururuzeiros, parte dele vindo de 

Cuiaba. 

0 cururu, um genero musical comum na regiao e no estado de Sao 

Paulo, utiliza aqui em Mimoso a chamada viola de cocho, uma pele de boi dobrada, 

que faz as vezes de percussao e o reco-reco. 0 cururu, ocorre dentro de contextos 

religiosos, sendo executado somente por homens. Ja o siriri, tamrem com os mesmos 

instrumentos e com os mesmos musicos, e dani;ado aos pares, com diferentes 

coreografias, e parece ser a contra face do cururu, ou seja, se apresenta em momentos 

profanos, alem de que pode ser dani;ado por mulheres12 
• 

MOlITINHO refere-se assim ao cururu: 

"Ao som d'estes instrumentos danfiio o "cururu", o 
mais ins{pido e extravagante divertimento a que teriws 
assistido, depois da danfa dos bugres. Formiio uma 
roda composta de homens, um dos quaes toca o 
afamado cocho, e volteando burlescamente, cantiio a 
porfia numa toada assaz desagradtivel versos 
improvisados." (1869:18) 

Consta que em Cuiaba, o cururu e o siriri chegaram a ser proibidos, 

por estarem associados aos negros e aos pobres. Provavelmente foram introduzidos 

em Mato Grosso atraves dos bandeirantes e primeiros povoadores "brancos" e 

mantiveram-se, talvez, bastante pr6ximos de sua forma original. 0 siriri, dani;ado 

aos pares, assemelha-se a dani;as medievais e com certeza e de origem europeia. 

Atualmente fazem parte do conjunto de sfmbolos que fazem parte da identidade 

cuiabana e existem vanos grupos ''folcl6ricos" que sao contratados para dani;ar em 

festas e em solenidades na cidade de Cuiaba. Ambos, siriri e cururu, siio das 

tradi90es consideradas mais importantes pelos cuiabanos e pela sociedade regional. 

Na festa de Santo Antonio aqui descrita, quase todos os 

"cururuzeiros" eram desta cidade e tin ham sido contratados para participar do 

even to. 

12 
- Profano e um tenno utilizado aqui em oposi~ ao sagrado, com o sentido de diversiio. 
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Todas as ac;Oes em tomo dos fcones da festa tais como apanhar o 

santo, isto e, busca-lo na capela, levantar o estandarte de Santo Antonio e devolve-lo 

a capela, sao realizadas com os cururuzeiros cantando e tocando. 

A devolw;:ao do santo a capela, no Ultimo dia da festa, e feita em 

procissao, ja com os futuros festeiros carregando os icones. Todos os acompanhantes 

levam, nas maos, velas acesas. A cada intervalo, durante a procissao, param, cantam 

e tomam um pouco de pinga Toda a festa e pontuada com fogos de artificios. mas 

agora eles sao parte fundamental. Tao importante como a oferta abundante de 

alimentos, a queima de fogos sem economia expressa a generosidade do anfitriao. 

Controlar a comida e queimar poucos fogos e sovinice. 

As acusac;Oes de que a comida e insuficiente, de que ha poucos doces 

e poucos licores, parecem ser um mecanismo de controle da sociedade para com os 

festeiros. Como parte dos recursos sao de origem coletiva, ha vigilancia e cobrani;a 

para que tudo seja redistribuido. 

• A Organizafifo do Espafo da Festa 

A festa de Santo Antonio e realizada na casa de um dos festeiros, em 

geral na do rei ou do juiz. Para que possa recepcionar os convidados, o dono da casa 

deve amplia-la com constru~6es provis6rias. Na festa que de 1992, foi construido um 

grande salao de baile, chamado de "empalizado" a partir da fachada frontal da casa. 

0 "empalizado" e construido com esteios de madeira e coberto com palha de baba~u, 

utilizada normalmente em .Mimoso. 0 piso do salao e de chao batido, isto e. 0 

pr6prio solo que e molhado e pisado para evitar poeira na hora da dan~ No !ado 

direito da entrada do salao, foi montado um nicho reservado ao santo e ao esquerdo, 

um palco para os musicos do conjunto contratado. &te salao, alem de abrigar a 

imagem do santo e ser utilizado para OS bailes, e um espa~ utilizado tamrem para a 

realiza~o do siriri (profano) e do cururu (sagrado). Portanto. o esp~ novo da casa, 

construido a prop6sito da festa, abriga e mescla aspectos sagrados e profanos que se 

distinguem entre si, mais pela organiza~o do tempo do que pela separa~ espacial. 

Arras da casa, em um grande cercado improvisado, tamrem coberto 

de palha de baba~u, funcionou a cozinha com cerca de seis fog6es, denominados 
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regionalmente de "tacuru". Estes fog6es tern uma forma semi lunar, com cerca de 

trinta centimetros de altura, e sao feitos de pedai;:os de cupinzeiros (termitas) ou com 

pedai;:os de pedra canga, o que lhes confere uma resisrencia as altas temperaturas. 

Com excec;:lio das bebidas, doces e bolos, todos os demais alimentos sao preparados 

nessa cozinha por um pequeno exercito de mulheres, algumas contratadas e pagas 

para tal fim e, as outras, familiares dos festeiros. 

Uma das crfticas tecidas aos festeiros. na festa de 1992, foi justamente 

com relai;:ao ao ntimero de cozinheiras, considerado pequeno para as necessidades da 

festa. 

A cozinha aqui tamrem e um espai;:o feminino por excelencia, onde a 

preseni;:a mascuiina e apenas epis6dica. Alem de feminino, e tamrem um espai;:o 

privado, onde entram apenas os da "casa", sendo portanto, proibido aos convidados. 

Ao lado da casa onde se realizou a festa. na sombra de uma grande 

mangueira. outra construi;:ao improvisada cobria uma unica grande mesa. onde 

foram servidos os alimentos, doces e licores. Ai os pratos eram empilhados e, de 

certa maneira, "pilhados" pelos mais ageis na hora em que as refeii;:aes eram 

servidas. 

Em face ao descrito anteriormente, o espai;:o onde e servido o 

alimento, e eminentemente publico e traz a caracteristica da desorganizai;:ao. :E o 

lugar, 0 unico, que quern se expOe as criticas slio OS convidados e nao OS anfitri6es. 

No terreiro, em frente a casa, fica o estandarte de Santo Antonio. Este 

e o espai;:o, novamente, em que se mescla o sagrado e o profano, separados, porem 

temporalmente. Ai, as pessoas colocam as ultimas novidades em dia. Ai tamrem. 

realiza-se o cururu em louvor ao santo. 

Dois bares, tamrem improvisados. neste ano. tiveram autorizai;:ao 

para se instalarem, venderam cerveja e refrigerantes. Simbolicamente, foram 

instalados fora do espai;:o da festa, uma vez que o que vendiam eram itens nao 

produzidos em Mimoso. 

0 sacriffcio dos animais foi realizado ao lado da casa, porem em 

oposii;:ao aos espai;:os destinados a rituais e/ou convivencia. Evidentemente, foi 

ocupado apenas pelos homens, que matavam as reses e entregavam-nas para as 
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cozinheiras, ja separadas em grandes pastas. Estas eram entiio colocadas em imensas 

gamelas de madeira para receberem o tratamento final antes de ir para o fogo. 

Simbolicamente a capela e o espa~ mais importante e mais 

respeitado, porem menos freqiientado. Abriga a imagem de Santo Antonio e demais 

icones do catolicismo, tern apenas dois momentos importantes durante a festa: a 

"busca do santo" e sua entrega no final das comemora<;Qes. Sao momentos muito 

solenes em um esp~ tamrem solene. 

Enquanto a cozinha da festa e um esp~o privado eminentemente 

profano, a capela e um esp~ publico, de realiza9lio de rituais sagrados. Ambos rem 

uma fun~o primordial nas homenagens a Santo Antonio, mas aparentemente sao 

se.cundarios; enquanto a cozinha e onde sao preparados os alimentos e tern fun~o 

primordial na festa; e de bastidor, quase nao aparece, a capela, embora 

simbolicamente seja muito importante, e pouco freqiientada. 

0 caminho entre a casa onde se rea1iza a festa e a capela, pode, talvez 

com alguma reserva, ser um espar;:o tambem a ser considerado. lsso porque e o trajeto 

percorrido pelos icones, na abertura e no fechamento da festa. No caso observado foi 

a estrada que serve de passagem aos transeuntes e gado. Nestes dois momentos 

especfficos, este caminho atinge a dirnensao do sagrado. na medida em que as 

imagens sao carregadas pelos festeiros e em que sao entoados cantos de louvor ao 

santo. Entretanto este sagrado mescla-se com o profano pois nem todos 

acompanhantes da procissao estao imbufdos do mesmo espfrito religioso - pelo 

menos aparentemente. Dito de outra maneira, apenas os que estiio carregando as 

imagens e os cururuzeiros guardarn uma atitude compenetrada, enquanto os demais 

conversam assuntos diversos. brincam, riem ou namoram. 

0 mais interessante e que ha liberdade dos participantes dos rituais. e 

aparentemente nao ha nenhuma obrigatoriedade ou regra de comportamento, que 

parece ser mais restrita ao nucleo de organizadores da festa. Parece haver um 

respeito e uma grande aceita~o as vontades individuais dos convidados. Ocorreram 

alguns casos de profunda embriagues, e alguns homens limitaram-se a tirar bebados 

caidos do meio do caminho, sem qualquer repro~o. 

Se existem regras para os convidados, elas parecem restringir-se a nao 

provocar brigas ea nao avanr;:ar sobre os alimentos. 
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• Festa de Santo Antonio: um Potlatch em Mimoso? 

0 potlatch descrito par MAUSS (1974) era um ritual anual realizado 

par certas tribos norte americanas em que basicamente as pessoas trabalhavam 

durante todo ano com o objetivo de acumular alimentos e bens para as festas 

comemoradas durante 0 invemo. Este termo da lingua indigena, e transformado par 

MAUSS em um conceito que descreve rituais em que existem dois elementos 

essenciais. a saber 

. " 0 elemento da honra , do prestfgio que confere a 
riqueza e o da obrig(Jfiio absoluta de retribuir essas 
dadivas sob pena de perder esse mana, esta autori~ 
esse ta/ismii e est a f onte de riqueza que e a pr6pria 
autoridade." (MAUSS, 1974: 50) 

Embora a festa deste santo seja comum no interior do pais, em 

Mimoso assume um caniter aproximado ao potlacth descrito par MAUSS (1974), ou 

seja, a de um fato social total, onde todos os niveis da sociedade entram em in~. 

Alem desse aspecto das rel~ de troca e de consumo de alimentos, a festa de Santo 

Antonio assume carater agonistico, na medida em que ha uma campeti\:fio entre 

doadores de alimentos, ou festeiros, de um ano para outro e ainda. destrui\:fio de 

certos bens - gado, porcos, bebidas alco6licas, fogos, arroz, etc. 

Ainda. a festa de Santo Antonio tern o carater de reciprocidade 

mediata. efetivada atraves de sorteio e do rodizio de festeiros. Aqui a reciprocidade. a 

troca ocorre a longo prazo pois o sorteio garante e obriga a participa\:ilo de todos os 

mimoseanos. A grandiosidade da festa promovida conferira o prestigio aos doadores 

momentaneos e a rivalidade entre os anfitriaes garantira de alguma maneira, a 

fartura na oferta de alimentos a cada vez que o ritual repetir-se e se renovar-se. 

A generosidade, como foi descrito acima, e um dos elementos 

fundamentais e embora nao seja colocada nestes termos e nao apenas cobrada a todo 

instante, como tambem vigiada. A oferta de alirnentos, queirna de fogos, o 

desperdicio, sao fundamentais para o prestigios dos festeiros. As criticas constantes 

sao mecanismos de controle. 
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A festa de Santo AntOnio tern sua importfulcia tambem, porque exerce 

uma for~ centrifuga sobre as mimoseanos. unindo-os temporariamente em torno de 

um santo, refor~do lac;os, promovendo reencontros e atraindo os que estao 

distantes, e quern sabe favorecendo casamentos e novas alian~. 
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4 

RloCuIABA 

0 Rio Cuiaba tern uma grande importfulcia em tennos hist6ricos para 

o estado de Mato Grosso, pois serviu para a naveg~. para a conquista do territ6rio 

por parte dos colonizadores; teve uma grande importfutcia tambem em termos 

econ6micos, atraves de suas ro;as de praia, das usinas de cana-de-a<;ucar, do 

garimpo, da dragagem. Rio de grande piscosidade, foi fundamental por apresentar 

recursos proteicos que com facilidade eram obtidos. Na atualidade, o Rio Cuiaba 

produz o correspondente a 50% do pescado obtido no estado de Mato Grosso, 

demonstrando, ainda, grande vitalidade. Porem, devido ao uso intensivo, o Rio 

Cuiaba vem apresentando diversos sinais de esgotamento de seus recursos naturais. 

No Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) estao registrados 

quase dois mil pescadores profissionais que vivem da pesca no Rio Cuiaba, a maior 

col6nia de pescadores do estado. 0 rio, em seus recursos piscivoros e tambem 

explorado por pescadores sem vinculo profissional, por turistas e por frigorfficos que, 

via de regra, usam instrumentos predat6rios. 

Mas, a pesca atualmente, de acordo com os pescadores, esta cada vez 

menos rentavel. A queda da produtividade deve-se, entre outras causas, ao nlimero 

elevado de pescadores, a diminui<;ao na oferta de peixes e porque "eles estiio cada 

vez mais ariscos ". 

Alem desse declinio, a quantidade de peixes tamrem varia em fun<;ao 

do nivel d'agua Assim, os pescadores enfrentam dificuldades provocadas pela 

oscilw;ao natural da oferta da pesca. Eles relataram que a partir de julho, no ano de 

1992, os peixes pararam de subir e aqueles que estavam sendo pescados, no final de 

agosto, eram os que haviam parado nos po<;os - partes c6ncavas dos rios de 

meandros. 
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"quando o peixe para no por;o, a[ nos trata ele de 
peixe morador." 

A tendencia era de que ate o final da estiagem a disponibilidade de 

pescado diminuisse progressivamente. Em julho de 1992, os pescadores pegavam ate 

250 pacupevas por dia, em agosto este ntimero caiu para 120 e em setembro para 50 

especimes. Enquanto o numero de peixes vai diminuindo, o de pescadores se 

mantem, aumentando ainda mais as dificuldades para os profissionais das reservas 

que fazem o uso da "ceva". Estes pescadores reclamam dos que pescam em "po<;os" 

sem fazer a "ceva" e que, depois de esgotarem mais rapidamente o estoque de peixes 

moradores, procuram .pescar nas reservas manejadas. aumentando a competi~o 

nesses locais. Os pescadores que manejam sua reserva com a "ceva" consideram 

desleal esta atitude, mas nao encontram solu~o imediata para o problema. 

"N6s estamos aqui entre dois por;os, os quais siio 
mais fundos que este. La ja acabou o peixe morador. A 
causa disso e que nos f azemos despesa para cuidar ao 
inves de destruir; o peixe n6s conserva, n6s trata dele. 
Noutros lugares os pescadores niio f azem o trabalho 
que n6s fazemos. Eles niio fazem porque eles fazem a 
pesca predat6ria. S6 tern destruir;iio. Hoje temos 22 
pescadores da reserva de baixo pescando aqui e s6 5 
desta reserva. /nfelizmente n6s temos uma lei muito 
errada. Se tem carteira projissional pode pescar em 
qualquer parte do Brasil. lsso esta e"ado. N6s estamos 
jogando 3 sacos de mi/ho por semana para outros virem 
pescar aqui. Eu achava q11e devia ter uma lei, onde 
todas as reservas tinham seu name e seu limite ate onde 
vai. Se voce quiser destruir seu pesqueiro. voce vai 
trabalhar de ror;a ou de grar;a. Niio podia pescar fora 
de sua area. Todo m1uuio ia zelar de sua area. Niio ia 
precisar de jiscalizar;iio". (pescadcr de Limoeiro, junho 
de 1992) 

Outra dificuldade para a pesca nos dias atuais deve-se a pr6pria 

exigencia dos peixes. Esta dificuldade crescente corresponde a um refinamento na 

arte de pescar e a um aumento no esf~ da pesca. Este refinamento inclui 

modifica~6es no uso de iscas e no uso de instrurnentos, como por exemplo, a 
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espessura da linha ou numero do anzol, aspectos que anterionnente nao requeriam 

maiores cuidados. 

"antes com tun pedafo grande de peixe pegava o 
cambuctt (pintado), ltaje s6 com peixe inteiro e olha lcl". 
(pescador da Vereda, 1992) 

Um pescador de Limoeiro observou que o peixe "evolui de um ano 

para outro e o pescador tern que evoluir tambem". Isso significa que os pescadores 

devem perceber esta "evolur;iio" e modificar suas estraregias de acordo com novos 

problemas para obter o peixe desejado. A profundidade da linha dentro da agua e o 

numero de anz6is para capturar determinada especie varia de um para outro periodo. 

Em 1992, por exemplo, os pescadores estavam usando seis anz61s para a pesca da 

pacupeva, quando no ano anterior apenas um bastava. De acordo ~om ele, se alguem 

descobre uma nova estraregia, procura silenciar para obter mais vantagens que os 

outros no esfor~ e nos resultados da pesca. 

Esta atividade esta muito condicionada a varia~6es ambientais que 

interferem diretamente na produc;ao, sobretudo no periodo chuvoso, quando os peixes 

estao desovando. Com o rareamento de peixes, aqueles que nao tern rcx;:as sao 

obrigados a procurar outros tipos de trabalho, em geral brm;ais, que !hes garantam 

minimamente a sobrevivencia 

Alguns moradores de diferentes localidades das margens do rio 

CuiaM, dividem seu tempo entre a pescaria, a r~ e o fabrico da rapadura. A 

predominfulcia de uma ou outra atividade depende. principalmente, da 

disponibilidade - ou nao - de terras, do tamanho. da capacidade suporte e do tempo 

de uso destas terras e. ainda, da for~ de trabalho disponivel. A exclusividade na 

atividade pesqueira esta diretamente relacionada a falta de acesso a terras cultivaveis. 

Ha casos em que, mesmo que os pescadores as possuam, as propriedades sao muito 

exiguas, ou esgotadas, em decorrencia de nao terem disponibilidade de areas para seu 

"descanso", o que inviabiliza uma produc;ao satisfat6ria e for\;a pescadores a 

buscarem sua sobrevivencia dnica e exclusivamente na pesca. 

Na regiao de Barranco Alto, quase todos os pescadores possuem terras 

e podem combinar a pescaria, para consumo familiar, com atividades agricolas no 
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periodo da entressafra. Em geral, plantam o feijao, arroz, milho, mandioca e a cana 

para prodrn;:ao de rapadura. Em alguns casos raros, coma em Limoeiro, os 

pescadores sao autorizados. pelos proprietarios, a cultivarem as franjas das reservas 

de pesca. 

Na regi.ao denominada Praia do Poc;o, predominam as atividades 

agricolas nas "roi;as de praias", principalmente o plantio da cana-de-ac;ucar para o 

fabrico de rapadura, considerada uma das melhores da regiao. A pesca, na maioria 

das vezes, e uma atividade complementar. 0 povoado da Praia do Poc;o tern coma 

caracteristica o fato de que a maioria da populac;ao que permanece no local e 
constitufda de pessoas mais idosas enquanto os jovens moram na capital de Mato 

Grosso, visitando os pais nos finais de semana Esta condic;iio limita a comunidade 

na execuc;ao de tarefas ruais pesadas e que exigem maior vigor fisico. 

A fabricac;ao de rapaduras. que era feita nos ultimas cinco anos par 

cerca de quinze fam11ias, atualmente restringe-se a menos de cinco e corre inclusive 

o risco de extinguir-se coma meio de sobrevivencia. Esta condic;iio nao e tfpica 

somente para este local e ocorre de forma mais ou menos acentuada em outros. 

No infcio da estac;ao chuvosa, a partir de outubro, com a frutificac;iio 

do caju, as mulheres dedicam-se ao fabrico de daces. o que !hes confere uma fonte 

extra de renda Em novembro e dezembro, quando as mangueiras - muito 

abundantes na regiao - frutificam, muitas familias das margens do rio Cuiab:l, 

vendem os "pes" de manga, obtendo tambem "um recursinho ".A previsao de venda 

de cada " pe " de manga ,na frutificac;iio de 1992, foi de Cr$· 300.000,00 a 

500.000,00. 

Em Mimosa, e nas suas proximidades. pode-se observar que 

atividades consideradas hist6ricas, coma a tecelagem de re<ies, o fabrico de farinha, 

de peneiras, ap:is, pil5es. gamelas e panelas de barros estao limitadas atualmente a 

algumas poucas famflias. As pessoas mais idosas sao as que detem o conhecimento 

destes processos de produc;iio e sua manutenc;ao depende da transmiss."io. interesse e 

resgate destas atividades economicas. 

No bairro ribeirinho de Sao Gonc;alo, no municipio de Cuiab:l, vlliias 

familias fabricam cerfunicas, antes utilitarias, que sao vendidas a turistas. Muitas 

dessas habilidades artesanais transformaram-se em ''folclore" regional, perdendo seu 
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carater tradicional e de USO domestiCO, e silo manipuladas por autoridades 

governamentais da cultura como elementos comercializaveis e como sinonimo de 

cuiabania. A Casa do Artesao, em Cuiaba, comercializa estes objetos em quase 

completa desvinculai;ao com seus significados originais, uma gamela que recebia 

alimentos transforma-se, por exemplo, em enfeite de mesas, etc. 

Uma analise das causas que estiio levando estas atividades a 

desaparecer e das implica90es decorrentes da sua extini;ao passa necessariamente 

pela alterai;ao das formas de vidas tradicionais, pela modificai;ao do sistema 

economico, esgotamento de recursos naturais, crescente dependencia do mercado de 

bens e ainda pelo processo de concentrai;ao de terras que esra ocorrendo nas margens 

do Rio Cuiaba, empobrecendo a populai;ao ribeirinha. 

4.1. A Pesca no Rio Cuiaba 

A pesca no rio Cuiaba pode ser classificada como de subsistencia, 

profissional. de lazer e predat6ria. 

A pesca de subsistencia e muito freqtiente no rio Cuiaba e constitui-se 

numa atividade 9e complementai;ao da economia do ribeirinho. 

A pesca profissional e aquela exercida com fins comerciais, cujas 

estrategias podem ser ou nao aquelas consideradas predat6rias, segundo os padr6es 

da legisla<;ao federal e estadual, que disciplinam o uso de alguns instrumentos. Esta 

pesca e comumente praticada nas reservas pesqueiras e, em geral, nao ha rela<;ao 

empregatfcia. Para pratica-la, o pescador deve ter carteira expedida pelo IBAMA, ser 

filiado a colonia de pescadores e obedecer a portaria da SUDEPE. n° 32/82 que 

disciplina o tamanho do peixe a ser pescado. 

A pesca de lazer e realizada principalmente nos fins de semana, 

durante os perfodos de vazante e infcio da estiagem. E praticada por moradores de 

Cuiaoo, Santo Antonio de Leverger e de Barno de Melga90, bem como por turistas de 

outras cidades e de outros estados. Em geral, os turistas locais silo oriundos da 

"beira-rio" - margens do Rio Cuiaba- e tern na pesca um vfnculo com sua origem. 

A maioria destes pescadores pratica a pesca de "barranco" - dique marginal no rio 

Cuiaoo -, embora haja um grande contingente de pescadores "embarcados". 
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Enquanto os pescadores profissionais usam silenciosas canoas, os 

turistas utilizam barcos mot~.zados, condenados e execrados pelos primeiros. Este 

tipo de embarcai;ao atrapalha o exercfcio da pesca por ser muito ruidosa e ainda 

produzir as "ondas" - movimentos da agua provocados pela alta velocidade dos 

barcos, que dificultam o controle das canoas. alem de espantarem os peixes. 

Os barcos motorizados tambem provocam modificac;6es ambientllis no 

ecossistema do rio. A principal modificai;ao e ocasionada pelo impacto das ondas nos 

barrancos e em locais de sedimenta<;ao recente, provocando erosao e assoreamento 

do rio. Em maio de 1992, verificou-se, durante uma semana, o desmoronamento de 

cerca de dez metros de areas de sedimenta<;ao e coloniza<;ao recente de sara, e 

rachaduras no solo, extendendo-se por cerca de 50 metros. em direc;ao ao dique 

marginal. 

Os pescadores atribuem ao turismo uma fonte de males. 

Principalmente na epoca da seca, quando as aguas abaixam e deixam surgir as 

praias, ha uma invasao enorme de pessoas que procuram o rio Cuiaba para desfrutar 

seu tempo de lazer. E comum que as praias coincidam com as areas de pesca ea 

movimentac;fiO dentro da agua, OS gritos, correrias, inviabilizam O carater 

introspectivo da pesca. Em todas as reservas visitadas. os pescadores disseram que 

sao obrigados a parar de trabalhar nos finais de semana. e no caso da Reserva de 

Pedreira. a partir de 4~ ou s~ feira, ja nao podem chegar mais nos pontos de pesca. 

Em alguns lugares, os pescadores foram obrigados a procurar pontos menos 

disputados por turistas, saindo prejudicados, pois as vezes sao menos produtivos. 

Os barcos. lanchas e jet-skis sao o terror dos pescadores. Em Vereda, 

um dos locais mais tradicionais de pesca. os pescadores mais antigos, disseram que. 

"as peixes tern m11ito medo do bamlho dos barcos. 
Eles jicam atordoados com o barulho, fogem. 0 pacu e 
o que mais sofre, ele que tern mais medo." 

(Senhor Ambrosio) 
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T ABELA IV - Tamanho Permitido por Lei para Captura de 
Peixes e Posi~ao dos Pescadores 

NOME NOME CIENTiFICO TAMANHO PESCADOR ES 
VULGAR CONCORDAM? 

Jail Pauliceia luetekini 90cm nao (80cm) 

Pintado Pseudoplastysoma 80cm sim 
coruscans 

Cachara Pseudoplastysoma 80cm sim 
fasciatum 

Dourado · Sa/minus maxilous 55cm nao 

Pa cu Colossoma mitrei* 40cm nao (30 cni) 

Curimbata Prochilodus lineatus 38cm nao(25 cm) 

Pi au leporinus spp 38cm nao(25 cm) 

PORTAR!A SUDEPE N° 32/nov.1982, proibe em Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, a captura de indiv{duos com tamanhos inferiores aos estabelecidos. 

*Denominac,:ao antiga. Atualmente o pacu e classificado como Piaractus mesopotamicus 

Obs: Os pescadores afirmarn que o dourado com 55 cm ja se reproduziu urnas quatro vezes; o 
pacu, com 40 cm se reproduz a primeira vez com 30 cm e o curimbata e o piau com 25 cm. 
Portanto, para el es, a lei nao esta correta e denota falta de conhecirnento sobre as especies. 

Enfim, os pescadores apontam uma serie de fatores como responsaveis 

por suas crescentes dificuldades em tirar sua subsistencia do rio. 0 fato de pescarem 

com anz6is, de acordo com eles, nlio coloca em risco as especies. Embora nlio 

admitam, e possfvel que usem tarrafas, para eles. um mal menor frente as agress6es 

sofridas pelo rio por parte de elementos que nlio fazem parte dele. Isso porque, para 

eles, pescador e rio rem um nfvel de inte~o e de harmonia tal, que um depende 

do outro para continuar existindo (tabela IV). 
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4.2. Pesca Predat6ria 

"onde niio tern atropelo (pesca predat6ria), ele 
passa a seca inteira." (pescador de Llmoeiro, set. 92) 

A pesca predat6ria, tambem exercida com fins comerciais e as vezes 

de lazer, e condenada pela legisla<;ao pesqueira. A portaria 2nn1 da extinta 

SUDEPE (SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DAPESCA) - profbe a pesca na 

piracema e caracteriza como instrumentos predat6rios o gancho, a rede, tarrafas 

grandes, bomba, material t6xico, material luminoso, arpao, flecha e fisga e profbe seu 

uso. Esta portaria tambem disciplina a comercializa<;ao do pescado, proibindo a saida 

de peixes de Mato Gresso para outros estados, caracterizando-a como atividade de 

contrabando.1 

Em Mato Grosso a proibi<;ao da pesca na piracema, ou desova, 

provoca preocupa<;ao nos pescadores sempre que outubro e novembro se aproximam. 

Para eles, esta proibi<;ao significa que entre a determina<;ao da data - que tern um 

pequena varia<;ao de ano para ano - e o final das cheias, passarao por um periodo de 

muitas dificuldades. Regionalmente nao usam o termo "piracema" e referem-se ao 

fen6meno mais como "desova" ou "rodada", mas nao concordam com a proibi<;ao, 

porque de acordo com eles, o tipo de tecnica que usam nao coloca em risco os 

cardumes. 

"No anzol, pega um, passa vinte. 0 anzol ajuda 
conservar o peixe. No jeito q11e nos pesca niio acaba o 
peixe. Que acaba com peixe e rede, e turista." 

(Vereda. out. 92) 

Segundo os pescadores de uma reserva de pesca em Santo Antonio, a 

pesca criminosa e mais comum em Barno de Melga90 e nas baias. E comum que os 

pescadores atribuam a outros a responsabilidade da pesca predat6ria. Porem, o uso 

de redes, um dos instrumentos que mais causam dano a preserva<;ao do montante dos 

1 - Atuahnente a pesca e disciplinada pelo IBAMA - lnstituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recurso 
Renovaveis 
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cardumes, seja na piracema ou, tao grave quanto, na saida das bafas, ou em qualquer 

perfodo, esra claramente associado a frigorificos da regiao ou de outros estados. 

Como necessitam de grandes quantidades para serem comercializadas fornecem 

recies aos pescadores que chegam a correr riscos com a Policia Federal e Florestal e 

estabelecem uma relac;fio de dependencia econ6mica com os frigorificos. 

A Iegislac;fio nao teve o poder de coibir o uso de redes, principalmente 

em reservas pr6ximas a Barao de Melga~. onde sao usadas indiscriminadamente, 

causando grande prejuizo a disponibilidade de peixes que sao capturados sobretudo 

nas saidas das bafas. Os pescadores da regiao de Estirao Comprido sao vistos, por 

outros pescadores e pela populac;fio local, como os unicos responsaveis pela pesca 

predat6ria. A abordagem deste problema foi tratada por COSTA JR (1993) na sua 

monografia "Os pescadores do Estirdo Comprido: os vil6es do riu.Cuiaba". Porem, 

rio Cuiaba acima, pr6xirno as cidades de Cuiaba e Santo Antonio qe Leverger, nao se 

viu o uso ostensivo de redes, embora os pescadores sempre se refiram a elas e mesmo 

acusem outros que as usam. 

"( ... ) a rede de espera e a mais criminosa q11e tern, 
porque pega os peixes que estiio saindo da boca e os 
que estiio entrando". (Seu Sinho, pescador, out 1992) 

Outro aspecto da pesca predat6ria e a saida clandestina de peixes para 

outros estados brasileiros, atualmente proibida por lei. A repressao contra a saida dos 

peixes do estado de Mato Grosso parece ter sido resultado de um movimento civil 

ocorrido por vol ta de 1972, confonne os jomais da epoca noticiaram. 

A populac;fio de Cuiaba, alarmada com a diminuic;fio dos cardumes, 

iniciou uma campanha que tomou um certo vulto e pressionou as autoridades 

estaduais. Os jornais denunciavam o contrabando de peixes ea ineficacia da ac;ao 

fiscalizadora, mas tambem noticiavam a apreensao de toneladas de pescado que 

estavam sendo retirados ilegalmente. Em uma notfcia do jomal o Estado de Mato 

Grosso, de 18 de dezembro de 1975, que denuncia a saida ilegal de peixes, o 

jomalista comenta que "todo mundo sabe" mas ninguem consegue agir com 

eficiencia 
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Acompanhando o noticiario entre 1970 e 1992 pode-se observar uma 

constancia nas deniincias sobre pesca predat6ria com rede. na piracema, e sobre o 

contrabando. Este noticiario tambem esra recheado de informm;:6es sobre a ac;:ao 

policial, em especial da Polfcia Federal, no sentido de apreender e coibir a saida 

clandestina de pescado. Apenas a titulo de exemplo, retirado aleatoriamente deste 

conjunto de noticias, no anode 1977 a Secretaria da Agricultura do Estado lavrou 

495 autos de infrac;:ao, apreendeu 1.240 redes, 119 tarrafas e mais de 36 toneladas de 

peixes. Este numero de apreens6es, de acordo com o jornal 0 Estado de Mato 

Grosso (11/0ln8), foi 100% superior ao volume apreendido em 1976. 

Ja em 1992, ojornal Folha de S. Paulo (27/06/92) noticiava que entre 

janeiro e maio foram apreendidas mais de 20 toneladas de pacus, pintados e 

dourados, entre outros-peixes. Os peixes seriam levados irregularmente para Sao 

Paulo e Brasilia. E diffcil arriscar um palpite quanto a porcentagem de peixes, sobre 

o total de apreens6es que sai clandestinamente do estado. Entretanto, dadas as 

condii;:6es precirias de fiscalizac;:Uo, pode-se imaginar que essa porcentagem e 
significativa. Alem disso, a pr6pria expansao de toneladas de peixes, retirados 

ilegalmente dos rios do estado, certamente compromete a produc;:ao pesqueira 

irremediavelmen te. 

Todos os pescadores profissionais, sem excec;:ao, sao unanimes ao 

afinnar que o pescado diminuiu muito e que o Rio Cuiaro dentro de dez anos nao 

tern mais peixes. Eles dizem que antes o 

"rio dava m11ito peixe; lui trinta anos atras em meia 
hora enchia 1una canoa de pacu, de jail." 

(Ll.moeiro. set. 92) 

E que 

"na luf ada nem precisava jogar isca. Era sair de 
canoa, bala11far o corpo que o peixe ca{a dentro. 
Enchia a canoa de peixe, a coisa mais bonita. Agora, as 
vezes a gente passa o dia inteiro dentro do rio pra pegar 
um au dois pacu." (pescador da Vereda. junho de 92) 
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Por este motivo, OS pescadores artesanais rem alta consciencia da 

necessidade de preservar a vida no rio, porque atraves de sua experiencia e das 

dificuldades cada vez maiores em capturar o peixe, viram como ocorreu a 

diminuic,iio na disponibilidade do pescado. Os que utilizam apenas anz6is dizem que 

" se cuidar tern". 

• Organizafii.o dos Pescadores 

Atualmente, as populm;6es que utilizam os recursos pesqueiros do Rio 

Cuiaba, organizam-se de diferentes formas, principalmente atraves das reservas de 

pesca que, por sua vez, tambem apresentam-se diferenciadas na sua organizac,iio. 

0 modelo de organizac,iio dos pescadores, a nfvel institucional, 

obedece a um padrao institufdo pelo govemo e pela SUDEPE, qual seja, a reserva 

pesqueira, o conselho comunitario de pescadores, a colonia, a federac,iio estadual ea 

confederac,iio nacional (fig. 5). 

Em 1919, inicia-se no Brasil uma campanha de nacionalizac,iio de 

pesca maritima, onde se esperava que os pescadores e seus barcos servissem de 

instrumento de defesa nacional; com esta campanha esperava-se controlar o 

movimento predat6rio no mar e a utilizai;ao de equipamentos inadequados 

(MALDONADO, 1986: 48). Esta ea origem das colonias de pescadores que nascem, 

nao no bojo de um movimento de defesa de pescadores, mas atreladas ao Estado. 

Atualmente, as colonias de pescadores sao sociedades civis com 

modelo de estatuto dado pela portaria n2 47, de 26 de dezembro de 1973, do 

Ministerio da Agricultura. Os pescadores profissionais de uma determinada colonia 

devem ser, obrigatoriamente, registrados nesta entidade, para a qual devem destinar 

5% do valor de sua produc,iio, para fins de manuteni;ao da mesma (COSTA JR, 

1993: 80). De acordo com o presidente da Colonia Z-1, de pescadores de Mato 

Grosso, entrevistado em 1991, a dir~o fica a cargo de um presidente eleito para um 

mandato de quatro anos. A funryao da Colonia e a de coordenar os conselhos de 

pescadores (tabela V). 

Os conselhos sao compostos por um numero mfnimo de vinte 

pescadores profissionais de uma comunidade pesqueira. 
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Organograma da Pesca - Ligafoes a Nivel Nacional 

CONFEDERA((AO NACIONAL DOS PESCADORES 

' 

FEDERA((AO ESTADUAL 

•r -
COLONIA DE PESCADORES 

•r 

I CoNSELHOS COMUNITARIOS DE PESCA I 

•r ,,. 
PESCADORESINDEPEND. RESERVAS DE PESCA 

FIGURA 5 - Esquema de organizai;ao dos pescadores. 
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Subordinadas a Federa~o &tactual de Pescadores de Mato Grosso, 

esrao cinco colonias de pescadores: a de Cuiab:i, a de Barno de Melgm;o, a de Sao 

Felix do Araguaia, a de Olceres ea de Nobres. 

Cada colonia e composta por um conjunto de reservas de pesca. As 

reservas de pesca sao formadas por um determinado mimero de pescadores que 

legalmente adquirem o direito de utilizar um trecho do rio, com ate um quilometro 

de cumprimento, para suas atividades de pesca. A demarca~o do rio e feita com 

duas placas indicativas nos limites da reserva. A demarca~o compete ao IBAMA, e 

as reservas sao registradas em cart6rio. 

"As reseTVas foram criadas pra def ender o rio do 
tarrafiio." (presidente da Co!fmia dos Pescadores, 1991) 

Alem do direito de explorar comercialmente um· trecho do rio, os 

pescadores devem observar as leis da piracema, 0 USO apenas de anzois e evitar 0 USO 

da tarrafa. Cada pescador filiado a uma reserva ea uma Colonia recebe o poder (e o 

dever) de fiscalizar o rio, podendo apreender, na ausencia de fiscais do IBAMA, 

instrumentos de pesca nao pennitidos pela lei. 0 poder atribufdo aos pescadores, 

embora nao esteja previsto em lei, !hes e informalmente delegado pelos fiscais do 

IBAMA, e assim entendido por eles. Tal condi~o tern gerado muitos conflitos entre as 

reservas e mesmo dentro delas, ocorrendo inclusive mortes entre membros da mesma 

famflia. 

A colonia Z-1, da regiao de Cuiab:i, se subordinam 16 conselhos 

comunitarios de pescadores e 38 reservas pesqueiras: destas, cerca de 20 reservas 

estao localizadas ao longo do rio Cuiab:i entre os municfpios de Cuiab:i e Barno de 

Melgac;:o. Sao as seguintes: Angical, Vereda. Pocinhq, Engenho Velho, Miguel 

Velho, Pedreira, Volta Grande, Itaici, Praia do Poc;:o, Santa Rosa. Rebojo, Sao Joao 

da Boa Vista. Santa Clara, Barranco Alto, Poc;:o Feio, Barra do Arica, Casa de Telha, 

Sao Jose e Limoeiro. 
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T ABELA V - Quadro Geral de Pescadores Profissionais em Mato Grosso 

COLONlA REGISTRADOS RENOVADOS ATRASADOS MUNICiPIO 

COL-Zl 1.922 490 1.432 CUIABA 

COL-Z2 07 - 07 CACERES 

COL-Z3 04 - 04 RONDONOP 

COL-Z4 255 36 219 NOBRES 

COL-ZS 356 75 281 B. lMELGA<;:O 

COL-Z6 180 05 175 LU CIARA 

COL-Z7 148 04 144 S.FELIX 

TOTAL: 2.872 610 2.262 

Fonte: IBAMA, Registro Geralda Pesca, 03/08/92 a set. 93. 

Obs.1: Nern todos pescadores que vivem da pesca profissional sao registrados no IBAMA 

(lnstituto Brasileiro de Meio Arnbiente e de Recursos Renovaveis). Por outro !ado, nem 
todos que estao registrados e que tern carteira sao realmente profissionais, o que gera 
constantes protestos dos pescadores. 

Obs.2: 0 diario o Joma! do Dia, de Cuiaba, noticiou em 24 de fevereiro de 1991, que 
em Rondon6polis ha cerca de 1.200 pescadores profissionais e que pescam no rios Sao 
Lourern;:o, Venne!ho e Itiquira. 

Obs.3: Um pescador denuncia, atraves do mesmo jornal e na mesma materia que todos 
os pescadores de Rondon6polis nao conseguem capturar um ten;:o dos peixes que sao 
pescados clandestinamente por "pescadores de Goias" e por fortes grupos economicos, 
que retiram ilegalmente do estado e transportam os peixes em avi6es bimotores e 
caminhonete D-20 e F-1000, da Ford. 

Em geral os pescadores das reservas de pesca fiscalizam o uso do rio e 

a pesca nele praticada. A carteira dada pelo IBAMA !hes confere um certo poder, ou 

pelo menos uma certa legitimidade para proteger o rio da pesca predat6ria, embora 

isso se restrinja apenas aos limites da reserva. Observa-se que ha um certo senso 

particular do que e pesca predat6ria, OU nao, e que nem sempre esta em 

conformidade com a legislac;:ao; nao raro surgem conflitos senos entre os que pescarn 

legalmente e os que usam rede. 
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Freqiientemente ouvem-se relatos de brigas ocasionadas pelo uso 

impr6prio do rio, porque existe uma consciencia dos riscos provocados pelo uso da 

rede, e mais do que isso, da dirninui¢o crescente da oferta de peixes e das 

conseqiiencias dos aterros e estradas construfdas no Pantanal. 

Seu Sinha afirmou que 

" 0 pantanal e sagrado, e a vida do peixe, ninguem 
devia mexer La." 

Na reserva de Maravilha, em 1992, durante cerca de quatro meses, 

aconteceram conflitos serios com pescadores de outros locais que invadiam o rio 

durante a noite para capturar peixes com a rede. Varias vezes a polfcia de Santo 

Antonio de Leverger foi chamada para ajudar os pescadores: ocorre que as reservas 

sao locais privilegiados na oferta de peixes, o que decorre de sua _localiza¢o - em 

pcx;os mais profimdos, pedreiras, que sao preferidos pelo pescado - da ceva constante 

e, ainda, de acordo com os pescadores, por nao usarem rede, para nao afastar os 

peixes. 

Em todas as reservas visitadas pode-se constatar a necessidade de 

defesa e de manejo para a manuten<;ao de uma certa produtividade. 0 manejo vai 

desde a ceva, passando pela nao utiliza¢o de certos instrumentos, coma a poita, por 

exemplo, ate a "fabricm;ao" de coivaras onde os peixes possam se esconder e a nao 

utilizac;ao de determinadas iscas, tais coma a erva de Santa Maria, excelente para a 

captura do pacu, mas que termina por afastar o cardume da reserva. 

Outro aspecto importante para a defesa deste territ6rio de pesca e o 

rodfzio entre os homens para o pemoite para evitar que a reserva fique abandonada 

durante a noite, quando pode ser roubada ou invadida por redeiros. Comumente eles 

improvisam uma casinha onde colocam suas redes, descansam durante o dia, 

protegem-se da chuva, guardam as tralhas de pesca e cozinham. Em geral, e nesta 

casinha que montam guarda durante a noite. 

Por outro lado, os pescadores reclamaram muito de que sofrem 

assaltos freqiientes de agentes da polfcia que invadem as reservas a procura de redes 

ou de pescado tirado do rio sem obedecer a legislac;ao que regulamenta o tamanho e 

peso. 
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'Tratam a gente que nem criminosos", afirmou A.C., da reserva da 

Vereda, que ainda contou que 

"os policiais chegam arnuui£Js, maltraiam os 
pescadores e muitas vezes ainda levam peixes." 

(m~ode92) 

Parece existir um certo consenso, entre os pescadores artesanais, de 

que a pesca com rede alem de comprometer a reprodrn;:ao dos peixes, nao traz 

riqueza: 

''pessoa/ de rede e mais pobre que OS pescadores. 
Tern que vender o peixe mais barato (por causa da 
marca das ma/has). A/guns tern tres redes. Pegou uma 
(a pollcia), ele tern oulra." 

"O seu "X" e redeiro. Eta numa merda. Deus me 
perdoe, a casa dele ta uma merda." 

(pescador da Maravilha, dez.92) 

As .reservas de pesca, de acordo com os pescadores de Cuiaba, foram 

instituidas como fonna de defesa dos pontos de pesca. &tes pontos sao escolhidos a 

partir de uma vivencia da comunidade com o rio, e de seu conhecimento dos 

melhores pontos para a pesca, geralmente pcx;:os mais profundos. Em Vereda quase 

todos os pescadores eram parentes entre si e liderados por uma das pessoas mais 

velhas, o Senhor Ambr6sio, profundo conhecedor do rio Cuiaba, e em Limoeiro 

todos tinham rela1;6es de parentesco. Nas outras, o parentesco nao era a tonica, mas 

a proximidade do local de pesca e possivelmente rela1,:6es de amizade o eram. 

Os pescadores deslocam-se ate o rio ja nas primeiras horas da manha 

e passam o dia todo na reserva. Alguns, com famflia na cidade de Cuiaba, fazem um 

acampamento e ai permanecem ate conseguir uma determinada quantidade do 

produto. Na esta~o seca (de maio a outubro) pescam durante a noite. o que e 

atividade perigosa durante as chuvas, por causa da coivara. que sao: 

"paus que vern rodando a[ e ate beiradeando o 
barranco e muito perigoso. Pescaria e arriscado 
demais." (pescador da reserva Maravilha, dez. 91) 
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Em geral a pesca e individual, dentro do rio. Enquanto atividade 

produtiva, e tarefa eminentemente masculina. Raramente ha mulheres OU crianc;as 

nas reservas de pesca. A habilidade em andar nas pequenas canoas, remando com 

uma miio e segurando o canic;:o com a outra, e adquirida atraves de muitos anos de 

contato com o rio, de preferencia um aprendizado que se inicia na infancia. Os 

pescadores preferem andar sozinhos nas canoas, porque e necessiirio um jogo de 

corpo especial que combine os movimentos do remo com os da vara de pescar a fim 

de nao assustar os peixes. Apenas andam de dois nas canoas a noite e na epoca das 

chuvas para evitar o perigo da coivara e de seres sobrenaturais. 

Os instrumentos de pesca, tais como anz6is, varas e canoas sao 

individuais. Uma vez pescado, os peixes sao conservados em enormes jaciis nas 

partes mais rasas do rio, aguardando o dia em que serao Jevados no Mercado do 

Peixe em Cuiaba. Apenas alguns possuem estes jacas, que sao e~prestados a quern 

nao os tern; os peixes recebem uma marca do dono que, assim, niio perde o controle 

da quantidade pescada 

Para o transporte dos peixes para a cidade, os pescadores pagam frete 

e por isso devem aguardar uma quantidade significativa que compense os gastos. 

Mas todos reclamam da diminuic;:ao progressiva dos peixes, embora afirmem 

tamrem que a pesca e uma atividade que depende nao apenas de conhecimentos 

fundamentais dos habitos dos peixes e da "manha" do rio. A sorte e um componente 

importante. e algum3S vezes tern mais valor do que a sabedoria. 

A sorte e o conhecimento sao combinados com a "ceva" nos poc;:os. 

Eles dizem que quando os peixes eram encontrados em abundfulcia niio era preciso 

cevar. mas agora e fundamental. 

Tamrem conhecem as afinidades entre os peixes, o jeito que eles se 

deslocam no rio, como desovam e onde; sabem como proceder na cheia e na 

enchente. e na vazante e na estiagem, enfim, detem um conhecimento altamente 

especializado que otimiza os resultados do esforc;:o da pesca. 

"(. .. ) na canoa pega mais que no barranco. A pesca 
de pacupeva da em jullzo, agosto e se a clzuva tardar, 
ate setembro. A lua quarta crescenle e cheia e mellzor 
para pegar. Niio quer dizer que outras l11as pega menos, 
mas na crescenle e cheia a pacupeva flea mais 
alvorOfada, mais facil de pegar. As lzoras mellzores do 
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dia e meio dia, porque ela flea s6 numa a/tura. Ela flea 
meio metro fora do chiio no lugar [undo (4 br(lfas de 
fundura) e rente do chiio (2 br{lfas), no lugar raso. Nas 
outras horas do dia ela vai suspendendo e as 6:00, ela 
esta a wn metro da f/or d' agua. A noite, ela flea na flor 
d'agua. A partir de tuna hora ela comeqa a subir. Ela 
sobe para comer frutinhas e florzinhas. Pela manhii, as 
6:00 horas e/a vai para o fiuuln por causa do sol. Tanto 
f az Se tern pescador OU niio, e/a vai para O fiuuJo, e da 
natureza de/a. A pesca da pacupeva, feita das canoas, 
termina quando a agua suja, a( ela vai pro saranzal e 
nos pega e/a de outro jeito" 

(pescador da Vereda. julho, 1992) 

4.3. Movimentafiio dos Peixes 

"T ados os peixes sobem, todos peixes descem. 0 
Wiico que niio desce em direqiio ao Pantanal e o jau. 
Este flea no Rio Cuiaba e quando os outros peixes 
estiio descendo o rio para desovar, ele esta subindo." 

•ALUFADA 

Os pescadores, quando indagados qual e a melhor epoca para pegar 

peixes, assim respondem: 

"Agora, mes de maio. Porque agora o movimento 
dos pexes e maior movimento e quantia. A quantidade, 
os tipo de pexe ea faci/idade de achar isca." 

(pescador do Llmoeiro, maio de 1992) 

Na saida das baias, os peixes pequenos (piquira, lambari, chum-chum, 

riscadinho) sao perseguidos por peixes icti6fagos de maior porte que saem 

desvairadamente sem formar cardumes, no fenomeno denominado regionalmente 

coma "I ufada". Segundo se pocle observar, a piquira e o peixe que vem mais pr6ximo 

a margem enquanto que 0 lambari e 0 que vem mais ao centro. 0 fenomeno da 

"lufada" influencia o movimento dos passaros piscfvoros, tendo em vista que estes 
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acompanham os peixes durante sua mi~. Os passaros observados, na beira do 

rio, predando intensamente os peixes foram as garr;:as, martins-pescadores, maguari e 

quas, entre outros. Segundo os pescadores: 

"No meio c:W rio, lambari vem na flor d' agua pra 
fugir dos pexes grandes e siio expostos aos 
passaros ... pexe grande nada no /undo pra fugir de 
pescac:Wr, mas precisa ir a fl.or d' agua pra pegar 
lambari o pescac:Wr cria jeito pra pegar pexe no /undo." 

(pescador do Limoeiro, maio, 1992) 

Pode ser observado que nem todas as investidas dos passaros sao bem 

sucedidas. pois OS lambaris rem algumas estrategias para fugir a predac;:l'io destes, 

coma explicam os pescadores: 

"( ... ) a sombra c:Ws passaros na agua faz 0 pcte 
pequeno ver o passaro chegar." 

(Pescador do Limoeiro, maio, 1992). 

A migrac;:l'io dos peixes nao apenas acontece no sentido rio acima, 

mas se processa lateralmente, na ~o ao dique marginal e verticalmente em 

dir~o ao fundo do leito. quando os peixes buscam alimentos e prote¢o das 

margens. coma mecanismo de defesa. Durante a "lufada" e possfvel perceber no rio a 

grande quantidade de peixes em migrac;:l'io. A movimentac;:ao dos peixes provoca 

diferentes tipos de ondas que, de acordo com seu tamanho, forma ou densidade, 

permitem aos pescadores identificar qual a especie que esta migrando. Pode ser 

observado que, durante a migrac;:l'io rio acima, no final do dia, os lambaris 

movimentam-se em dire¢o a margem do rio para procurar "pouso" embaixo do 

saranzal e para fugir a preda~ao dos peixes maiores. formando um belissimo 

esperaculo. 

A pesca de larnbari, no passado, teve muita significac;:ao economica e 

cultural pois, na "lufada", a popul~o ribeirinha retirava sua gordura para ser 

armazenada durante todo o ano, e utiliz.ava para o preparo da comida, frituras e para 

untar a pele, no periodo das ''friagens". A gordura tamrem era usada para a 

iluminac;:l'io das procissaes e festas de Santa Cruz, que eram comemoradas em maio, 

quando ocorre a "lufada". Ha cerca de vinte anos foi proibido o fabrico deste tipo de 
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gordura que, de acordo com os pescadores, e leve e deixa o peixe preparado com ela 

com um sabor inigualavel. Atualmente. quando os lambaris chegam as margens, 

algumas comunidades ainda tern o costume de pesca-los e cozinha-los para a retirada 

de gordura. Para as mulheres que tern ou tiveram esta pratica, isto tambem constitui 

se na "lufada". 

REGO (1897) observou a pesca do lambari e o infcio da lufada, 

registrando em seu livro Lembrarn;as de Cuiaba, o seguinte: 

"N'aquella quadra no Cl111W, e quando comei;am 
abaixar as aguas dos pantanaes, sahem d'elles para 0 

rio, aos milhOes, cardumes de lambaris, que siio 
esperados pela populat;iio de todos os arredores. Dura 
a pescaria as tres primeiras noires da lua nova de maio. 

E alli ficam lwmens, mu/heres e criaru;as oito dias a 
preparar o azeite e.xtrahido de tiio insignijicante 
peixinJw, mas cujo resultado e tiio grande, que dfl para 
o anno inteiro, niio s6 como condimento as (sic) suas 
iguarias, como azeite de candeia." (REGO, 1897: 61) 

Para evitar a persegui¢o por parte dos peixes grandes e icti6fagos, os 

de menor porte migram durante 0 dia porque a noite OS OUtrOS slio mais ativos. &sas 

migrac;Oes geralmente ocorrem no perfodo da lua cheia. pois a lua clara diminui a 

atividade dos predadores. 

Segundo o pescador do Limoeiro 

"( ... )a lua e maisforte que 0 sol. Quanto mais tarde 
a lua sai, mellwr pros peixes grandes. No escuro, o 
peixe grande vem na beiradinlza." (maio de 1992) 

E, ria estiagem 

"( ... ) eles esperam 1un pouco nos p~os ... lUlS 

porque e porque e mais fwui.o, outros pra come quern ta 
la. Os pe.xes pequenos e os grandes siio como ricos e 
pobres." (Pescador do Limoeiro, maio de 1992) 

A atividade humana tambem e fortemente influenciada pela "lufada", 

pois nesta epoca, e grande 0 potencial de pesca, alem do que, em fun¢o da varia¢o 
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ambiental, os pescadores definem suas estrategias de pesca, assim como de outras 

atividades ligadas a sua sobrevivencia, como a agricultura 

Como a "lufada" e fortemente influenciada pelo ciclo lunar, em maio, 

entre uma fase quarto crescente e cheia e a pr6xima ocorre uma "parada" na 

subida dos peixes, denominada pelos pescadores de "ladainha de maio", provocando 

uma escassez temporfuia do pescado. 

Em meados de mar90, devido aos repiquetes, come<;am a ocorrer as 

primeiras subidas dos peixes que saem do Pantanal, das baias e bocas, mas sem a 

mesma significa<;ao em termos quantitativos da que ocorre em maio. A boca do Rio 

Arica, de acordo com os testemunhos, e um dos principais locais de saida dos peixes 

e de onde saem ein primeiro lugar. Depois e que os peixes sairao de locais abaixo do 

Rio Arica, como de Porto de Fora, Croani e de Barao de Me~a90 e das baias 

Chacorore e Sinha Mariana na regiao de Mimoso. 

Ap6s a "lufada", os peixes continuam a subir o rio Cuiaba em dire<;ao 

a cabeceira de onde retomam no infcio da esta<;ao chuvosa, buscando baias e bocas 

no Pantanal para se reproduzirem. Alguns peixes ou cardumes inteiros tomam-se 

"moradores" de certos po<;OS mais profundos, nos rio, mas a exce<;fio destes, todos OS 

demais movimentam-se incessantemente durante todo ciclo. E durante a cheia, 

devido a abundfulcia de alimentos , nas areas alagaveis, que OS peixes armazenam 

gorduras que serao utilizadas na posterior perambula<;ao pelo leito do rio. A 

disponibilidade de peixes varia, portanto, de acordo com a especie, com os bi6topos e 

com o perfodo do ano. Na vazante, quando os peixes retomam do Pantanal observa

se maior abundfulcia. A disponibilidade varia tambem com rela<;ao aos ciclos 

lunares. 

0 segundo grupo de peixes que sobe, sao os chamados "peixes de 

facho". Este grupo e composto por aqueles peixes que, atraidos pela luz, eram 

fisgados quando esta modalidade de pesca nao era considerada ilegal. Os peixes de 

facho comumente flutuam pr6ximo a "flor d' agua" e migram lateralmente no rio, 

ou seja, de barranco a barranco. Constituem este grupo os peixes. considerados pelos 

pescadores de porte "media", como a piraputanga, curimbata, piau, peagussu e a 

pacupeva. 
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A pacupeva, a partir de meados de julho "para" nos por;os por mais 

ou menos 3 meses, enquanto o rio nao "toma agua" . .Estes peixes retomam a subida 

ap6s as primeiras chuvas. 

Um terceiro grupo de peixes que migra rio acima constituem os 

"peixes de cardume", formados pelos pintados, dourados e pacus, sen do este o 

principal. 

"O pacu durante a seca inteira vem subindo ... vai 
parando nos poc;os na Lua fraca, na Lua forte sobe outra 
vez." (pescador da Maravilha, julho de 1992) 

Os pacus quando saem das baias apresentam colorar;ao preta e a 
medida em que ganham agua do rio, tornam-se amarelos. Pela observar;ao dos 

pescadores, os pacus quando permanecem em por;os tambem ficam pretos, o que 

leva-os a diferencia-los em duas categorias, a de pacu subidor ea de pacu morador, o 

amarelo e o preto respectivamente. 

Segundo os pescadores, atualmente paeus, pintados e dourados nao 

sobem mais em cardume, mas sim em grupos menores. Sobre o dourado eles 

afirmam que 

"De primeiro nf!s tratava de cardume, agora trata 
de cabeceira de dourado. De antigamente subia 10.000 
a 12.000 dorados, agora no nuiximo 100." 

(pescadores do Llmoeiro, maio de 1992) 

Atualmente este pescado e muito dificil de ser encontrado porque 

eram capturados com redes, o que praticamente provocou sua extinr;ao. Os 

pescadores dizem que "antigamente" havia tanto dourado que quando surgia um 

cardume "ate jacare safa no seco". 0 dourado e um dos peixes considerados mais 

violentos e vorazes e depois de sua diminuir;ao as piranhas aumentaram 

perigosamente. Tradicionalmente o crescimento dos cardumes das piranhas e 
creditado a diminuit;ao dos jacares, mas os pescadores relacionam esse fenomeno 

diretamente a diminuir;ao dos dourados. 

Em meados de junho e julho ha grande disponibilidade de 

piraputangas, pacupevas e pacus; os dourados aparecem em pouca quantidade. 0 
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pacu, um peixe de grande valor comercial, ocorre principalmente nos meses do 

periodo seco, ou seja, em junho, julho e agosto. Quando o nfvel d'agua diminui o 

pacu fica parado nos po;os que conseguiu alcan<;ar durante sua subida 

As pacupevas, que dao um 6timo rendimento da pesca nos meses 

secos, tern sua disponibilidade muito diminufda a partir de setembro e "ficam magras 

e arrepiadas", nao encontrando boa aceita<;ao no mercado. Os pescadores cevam as 

pacupevas com muito milho (cerca de um saco par dia), o que faz com que os 

cardumes fiquem "moradores" das reservas de pesca onde se manrem esta pnitica. 

Outro peixe importante do rio Cuiaba e o barbado, embora nao tenha 

boa aceita<;ao no mercado. Peixe de couro, com came bastante leve e considerado 

"comedor de cadaveres" e portanto objeto de repulsa. Prefere a agua quando esta 

suja, isto e, com maior quantidade de material em suspensao,carregados pelas 

enchentes, "porque a{ corre por cima", e quando a agua esta lill!pa esconde-se em 

POl;OS profundos. 

• ARODADA 

Na enchente, destaca-se a "rodada", fenomeno que caracteriza a 

descida dos peixes, no rio Cuiaba em dire<;ao ao Pantanal para a desova. A "rodada" 

ocorre quando o rio "pega agua" e depende dos repiquetes - aumento do nfvel 

d'agua- que dao infcio a enchente. Os peixes descem o rio e quando cessa o efeito do 

repiquete e o nfvel da agua diminui eles param. Um novo repiquete, proyoca sua 

safda e uma outra distftncia do rio em dir~o a sua foz e percorrida. Segundo os 

pescadores, 

''Todos os peixes rodam com a agua, menos o jail." 

Embora o pintado ocorra na lufada, sua "for~" esra nos meses de 

outubro e novembro mas ate novembro ainda pode estar subindo o Rio Cuiaba em 

dire<;ao a cabeceira. Os pescadores dizem que dezembro e o "tempo certo" para o 

pintado "rodar", mas isso depende muito do nfvel d'agua, pois este peixe gosta de 

aguas profundas. 0 pintado nao se deixa cevar, e gosta de viver ou parar em PD1;QS e 

locais de pedra, onde pode esconder-se. 
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0 dourado gosta de lugar de pedreira "onde a agua corre muito" e 

com~a a "rodar" no final de setembro na mesma epoca em que as piraputangas. 

Em rela~o a movimenta~o dos peixes entre o Rio CuiaM e o 

Pantanal e as processos ecol6gicos ai envolvidos, as pescadores ainda dizem: 

"A for~a da desova dos peixes e de dezembro para 
janeiro." (pescador do l.lmoeiro, outubro de 1992) 

E, 

"Na rodada, q11aruio esta com ova, pac11 bate o 
"queixo",faz o barulho igual do motor de papa. S6 faz o 
barulho quando esta com ova." 

(pescador do l.lmoeiro, outubro de 1992) 

Eainda, 

"Peixe que desova no rio, niio vinga. Ele precisa de 
agasalho. No Pantanal tern mais agasaiho. No rio, s6 
tern coivara e saranza. Jau tern pouco porque desova no 
rio e os outros peixinhos come." 

(pescador de Llmoeiro, outubro de 1992) 

Os pescadores sao enfaticos sabre a importfulcia da entrada dos peixes 

no Pantanal, para sua conserva~o. pois 

"Peixe que niio entra no Pantanal, niio vinga." 
(Porto do Engenho, outubro de 1992) 

A presen~ ou ausencia de certas especies em determinadas unidades 

de recursos podem tamrem indicar mudan~ no movimento das aguas. Para as 

pescadores do Limoeiro, o 

"( ... ) pacu no mato indica que a cheia ainda niio 
acabo11. Se niio achar o peixe no campo, pode fazer a 
rrJ);a que niio vai encher mais." 

(pescadcr de Llmoeiro, dezembro de 1992) 
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0 vai-e-vem dos peixes entre os diversos espal(os - coma as baias, 

corixos, vazantes, sangradouros, areas alagaveis e rios - refletem a hist6ria de vida 

destes animais e suas adaptal(6es ao movimento ciclico das aguas. A continua¢o da 

disponibilidade de peixes apenas sera possfvel se forem preservadas as unidades de 

recursos m6veis que sustentam esta movimenta¢o entre os diferentes, mas 

interdependentes, ecossistemas aquaticos e alagaveis do Pantanal. 

- Movimentafao de Peixes no Ano Observado 

No infcio da enchente. em setembro de 1992, enquanto alguns 

cardumes de pacu ainda estavam subindo, outros ja comel(av~ a "radar", em 

fun¢o dos repiquetes. Em outubro do mesmo ano, ainda havia muitas pacupevas 

subindo, que no dizer de um velho e experiente pescador, eraffi "a/gum restinho 

perdido". Com o rio com uma correnteza mais forte, em decorrencia dos repiquetes. 

os pescadores tendem a pescar mais com o espinhel ou nos cliques marginais porque 

sustentar o barco no leito do rio fica muito trabalhoso e mesmo perigoso. No mesmo 

perfodo, os pacus, curimbatas. piaus e piraputangas ja estavam "rodando" 

procurando lugar para desovar. Observou-se, durante algumas pescarias, peixes 

capturados e posteriormente limpos, com cerca de 200 gramas ou mais de ovas. 0 

barbado, o pintado, a sardinha ea tuvira estavam subindo em dire\(50 a nascente, e 

nos explicaram que este movimento deveria se estender ate dezembro, quando entao 

deveria se iniciar a desova. 

Em 1992 as chuvas se iniciaram mais cedo e com maior intensidade 

que nos anos anteriores. No inicio de novembro, uma grande chuva, de apenas duas 

horas provocou uma inunda¢o e o rio Cuiaoo avanl(Ou cerca de trinta metros na 

praia e ocorreram imimeros repiquetes. De acordo com os pescadores, as pacupevas 

ja estavam entrando nas baias e desovando na segunda semana de novembro, 

enquanto as sardinhas, tuviras e barbados ainda estavam subindo, movimento que 

deveria se estender ate dezembro. Os curimbatas estavam descendo. 

Durante este mes a produtividade do pacu e do pintado foi 

considerada excelente. 
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A enchente no infcio de novembro foi tao forte, que os pescadores da 

Reserva Maravilha relataram que em apenas duas horas o rio subiu cerca de Ires 
metros do dique marginal e alcarn;ou as partes mais altas, inundando casas e 

planta~. Para ajudar a salvar uma lavoura de milho eles tiveram que mergulhar a 

uma certa profundidade para realizar a colheita. 

A cerca de trezentos metros dessa reserva ha uma cerfunica, cujo dono 

compra parte da prodm;ao pesqueira da Maravilha que revende na semana santa em 

CuiaM. Neste local o proprietario construiu dois aryudes onde armazena os peixes 

comprados. Em apenas duas horas, seis mil pacupevas e mil e quinhentos pacus 

escaparam para o rio por causa do nfvel d'agua e foram definitivamente perdidos. Na 

mesma forma, os peixes que haviam ficado presos nas baias no ano anterior, 

voltaram para o leito de rio, porque neste periodo o rio havia subido e vazado muito 

nipido e "muitos peixes niio tiveram tempo de vo/tar" (Pescador da Maravilha, 

novembro 1992). 

Durante este mes o pintado continuava a subir para a nascente do Rio 

CuiaM, sendo que alguns ja tinham desovado e os pacus estavam rodando e ambos 

sendo capturados em grande quantidade. As pacupevas, de acordo com um pescador 

da Maravilha, neste perfodo, estavam na mata, em baixo de saranzeiros a procura de 

frutas, enquanto as piraputangas ja tinham atingido as baias e estavam desovando. 

Um pescador da Maravilha salienta a importfulcia deste ciclo, pois 

"enchentes siio importantes para os peixes 
ehegarem nas batas e em M aravilha fazia dois anos que 
niio tinha enchente assim." (novembro de 1992) 

As cheias tamrem alteram a facilidade de pescar o pintado, que ao 

lado do pacu atinge altos preryos no mercado. 

"Qumuio o rio alaga na segwuia vez o pinJado flea 
me110s enjoado. Na primeira enchente a isca flea facil e 
na segwuia flea dificil." 

(pescador da Maravilha, novembro de 1992) 
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Isso significa que para os pescadores, a facilidade em pescar os 

pintados e relativa tarn rem; quando tern "isca facil" (a tuvira, por exemplo) ambos, 

pescador e peixe, a conseguem sem maior trabalho. Porem, para o primeiro fica mais 

diffcil atrair o pintado porque ele esta farto; ja quando a isca esta "dificil", para 

ambos a situm;ao se complica. 0 pintado esta com fome, mas por sua vez o pescador 

tern dificuldade em conseguir as iscas. Em algumas viagens de campo pooe-se 

presenciar a preseni;a de muitos pin~dos que nao podiam ser pescados em fun¢o 

disso. 

Em dezembro, em continuidade as cheias prematuras, grandes chuvas 

continuaram a ocorrer com muita violencia e na segunda semana o rio estava 

completamente cheio. 0 Rio Arica, afluente do Cuiaba, por exemplo, estava 

extravasando agua cerca de duzentos metros, em ambos os lados, l!ntrando na mata. 

As aguas alcani;aram o aterro da estrada de Santo Antonio, qu~ liga a cidade aos 

locais onde vivem os pescadores, de forma que eles movimentavam-se em canoas nas 

suas margens. No pico da cheia, os pescadores as vezes deslocam-se em canoas, 

utilizando a pr6pria estrada, que se transforma em um caminho de agua Quando 

isto ocorre, vefculos automotores nao conseguem transitar por ai. 

A entrada das aguas nas matas e nos campos define outros espar,.:os 

como unidades de recursos. As fruteiras e as macr6fitas aquaticas, nas areas 
alagaveis e nas baias, assumem papel importante na alimentar,.:ao e na protei;ao dos 

peixes, respectivamente. No rio Cuiaba, em menor proporr,.:ao, destacam-se os 

"saranzais" como locais de alimentar;:ao e protei;ao. 

As estrategias de pesca na mata alagavel variam em funr,.:iio da cor da 

agua; no Pantanal, onde as aguas estao claras, sao utilizadas linhas 0.80 , de 4 

brar,.:as. Aqui, o peixe ve a canoa e o pescador, assim a linhada precisa ser longa para 

o peixe nao enxerga-los. Nos rios Cuiaba e Sao Lourenr,.:o, com aguas mais turvas, 

usa-se a linha 100 ou 120, com uma brai;a e meia. A vara e curta e forte. A canoa 

fica posicionada sob as fruteiras. 
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4.4. Estrategi,as de Pesca 

Como estraregias de pesca estamos considerando um conjunto de 

procedimentos, a1;6es, tecnicas, instrumentos e manejos utilizados na atividade de 

pesca artesanal, que serao descritos a seguir. 

Como instrumentos estamos considerando aqueles objetos que sao 

utilizados para capturar os peixes e que, com ex~o da chumbada e da canoa, 

atingem diretamente seus corpos. Considera-se aqui como tecnica, aqueles 

procedimentos tomados, em conjunto com o uso de instrumentos, visando retirar o 

peixe fora d'agua e que incluem o corpo do pescador. A busca e utilizm;:ao de iscas 

apropriadas fazem parte deste conjunto de procedimentos para otimizar o esfor1;0 ea 

eficacia na pesca; a ceva e a conserva~o dos peixes em jacis podem tambem serem 

vistas por esta 6tica e ainda como formas interessantes de manejo. Finalmente, 

apresentaremos uma relar;ao dos peixes mencionados pelos pescadores, na qual pode

se observar os criterios locais para a descril(Ao e identificac;ao dos peixes. 

- Instrumentos Utilizados nas Diferentes 
Estrategias de Pesca 

Os principais instrumentos utilizados na pesca sao a vara de pescar, o 

anzol, a canoa, a fisga, o arpao, o arco ea flecha, a chumbada, a tarrafa, a rede e o 

gancho. 

• VARA DE PE.SCA: Instrumento apropriado para a pesca de peixes 

menores. E feita de bambu. 

• CANoA: Se em tempos passados a canoa significava uma das 

melhores altemativas de transporte para a pop~o riteirinha, atualmente, seu uso 

praticamente foi limitado aos pescadores. 

Antes construfda de uma unica madeira escavada, ao modo indigena, 

hoje e feita de tabuas. Entre as melhores madeiras para fazer canoa estao a ximbuva 

(Enterolobium contortisiliqum), o cambani (Vochysia divergens), a piuva (Tabebuia 
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sp.) e o cedro (Cedrela sp.). A durabilidade ea facilidade para ser talhada ea leveza 

para conduzir sao criterios importantes na escolha da madeira. 

As canoas atuais possuem, geralmente, um fundo de duas rabuas e 

duas nas laterais; tres bancos que tamrem servem de estrutura de sustenta¢o, e 

ainda mais duas rabuas pequenas nas extremidades. Para a movimenta~o da canoa 

utilizam-se remos talhados de madeiras !eves e resistentes. No perfodo de seca 

utiliza-se, principalmente nas baias, a zinga - varas de bambu. 

As atuais canoas tern menor durabilidade que as antigas e, em 

consequencia, regularmente e necessario fazer sua manuten~o. Os vaos entre as 

t:ibuas que a comp5em atualmente sao calafetados com piche comprado na cidade, 

mas, segundo os ·pescadores, o breu, usado no passado, pode substituir o piche com 

maior eficiencia e pode ser encontrado na mata ciliar do Rio Cuiab<t. 

• F!SGA: Instrumento de uso proibido por ser consi~erado predat6rio. 

Com 0 formato de um tridente OU de um garfo, e feita de uma foice velha que e 

"limada" ate atingir a forma desejada. Esta parte de metal e presa a uma vara de 

madeira ou barn bu. Tal instrumento e mais utilizado no periodo da vazante e e muito 

apropriada para a pescaria de facho. 

• ARPAo: E constitufdo de uma haste de madeira inteiric;:a medindo 

em tomo de 1,60m. Presa a esta, encontra-se uma haste mais fina de taquara com 

mais ou menos I palmo de comprimento. Nesta haste e preso um ~ de ferro 

apontado como uma seta pela metade. Esta seta fica ligada a haste maior por uma 

linha de pescar bem comprida. Quando o peixe e arpoado, a haste de taquara se parte 

e a ponta de ferro fica presa no animal. A ponta e ligada a haste maior que pennite 

ao pescador localizar e resgatar o peixe ferido. 

• ARCO E FLECHA: Tamrem considerados instrumentos predat6rios e 

de uso proibido pela legisla~o. Estes instrumentos sao usados comumente nas baias 

e "bocas" durante a vazante, e nas areas inundadas durante as cheias. Sao adequados 

para pescar peixes em cardumes. Seguramente o uso do arco e da flecha foi 

aprendido pela popula¢o regional, com as sociedades indigenas que viviam nas 

margens do rio CuiaOO. 

• CHUMBADA: P~ de chumbo presa quase na extremidade da linha, 

cuja fun~o e manter linha e anzol no fundo do rio. Pode ser adquirida no mercado 
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ou feita de sucata. 0 peso e o tamanho variam de acordo com a especie, epoca do 

ano, locale o instrumento de pesca. 

• T ARRAFA: De fonna c6nica, como um mosquiteiro, e tecida em 

trama semelhante a rede de arrastao. Traz nas bordas varias chumbadas e, na parte 

de cirna, uma corda de alguns pouco metros de comprirnento. 0 tamanho da malha 

da tarrafa. que tern a fonna de losango, varia confonne a especie desejada; entretanto 

a legisla~o permite somente a tarrafa de isca, que pode ser adquirida no mercado ou 

ser confeccionada em casa com linha de nylon. 

• REDE: Ex.istem vanos tipos de rede. porem presenciou-se a 

confec~o de apenas uma delas, que segundo os pescadores seria utilizada para 

pescar piraputangas, ja que a mesma "s6 passa na fior d'agua". De fonnato 

retangular medindo cert:a de 8 metros de comprirnento por 1,5 metros de largura. 

Com a trama tipica das redes de arrastao, na sua parte superior colocam-se pequenas 

Mias de isopor . 

• GANCHO: Instrumento considerado predat6rio e de uso proibido, 

mas e utilizado na seca. E fonnado por um carretel de linha que tern presa na sua 

extremidade, uma chumbada que pesa entre cinqiienta e cem gramas. Logo acirna da 

chumbada estao unidos tres "anz6is-de-pata" - anz6is que rem a sua parte superior 

achatada - em disposi~o contraria, de modo que os ganchos fiquem para fora Se a 

pesca for notuma, utiliza-se em uma mesma linha mais de um trio de ganchos, 

distantes meia bra~ uns dos outros. 

0 gancho apresenta o risco, ao "ferrar ou ganchar" o peixe, se numa 

mesma linha tiver mais de um trio, de ferir a mao do pescador. 

- Tecnicas de Pesca 

Os pescadores do rio CuiaOO, desenvolveram diversas estrategias de 

pesca que sao utilizadas de acordo com o periodo do ano. com o nivel d'agua, sua 

transparencia, e com os habitats e com os peixes procurados. 

Deve ser ressaltado que os pescadores tern um conceito de pesca 

predat6ria diferenciado da legislm;:ao. Para eles, os peixes sao seres que rem vontade 

pr6pria e, de acordo com este raciocinio, pesca predat6ria e aquela onde a presa nao 
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tern oP\:30. A rede e a tarrafa sao consideradas predat6rias pois com elas os peixes 

nao rem como fugir. Ja 0 anzol, espinhel e armadilha nao 0 sao. lsto porque 0 peixe 

e colocado diante de duas possibilidades, morder a isca ou seguir em frente. Caso seja 

pego pelo anzol, ou por outro instrumento que o coloque diante da uma OP\:30, e 

porque assim o desejou, ai o pescador nao tern mais responsabilidade . 

• PEscADEBATE (Bater) 

A pesca de "bate" nao e considerada predat6ria pelos pescadores e nao 

recebe restric;:6es da legislac;:ao oficial. 

E praticada no periodo da vazante e de estiagem e mais apropriada 

para a captura da piraputanga. 0 perfodos da manha, antes das 9 horas, e o da tarde, 

no crepusculo, sao os mais convenientes para esta exa:uta-11!-. Numa pescaria, 

realizada ap6s as nove horas, pode-se constatar a dificuldade em obter o peixe, pois 

nao houve correspondencia entre o esforc;:o dos pescadores ea quantidade obtida. 

Esta t&:nica e efetuada dentro do rio, beirando o saranzal, e em baias 

do Pantanal. onde pesca-se principalmente a piraputanga e pacu . 

A pesca de "bate" exige habilidade para dominar a correnteza pois o 

pescador sobe, embarcado na canoa, algumas curvas rio acima e de ·Ja vai descendo, 

perpendicularmente a correnteza; sentado a sua popa, maneja o remo com a mao 

csquerda e com a direita, a vara de pescar. Na extremidade superior da vara prende

se uma linha em torno de 4 ou 5 brac;:as de comprimento e. nesta, uma chumbada 

!eve e um anzol de tamanho apropriado a csp&;ie2 
• Como isca podem usar o milho 

verde (Zea mays) cozido. pcdac;:os de came e minhoca e, com menos freqiiencia. 

sementes de mamona (Ricinus comnumis). Enquanto a canoa desce o rio, para atrair 

o peixe, o pescador lan<;a o anzol na agua, repetidas vezes, em torno de si, para que a 

chumbada, ao bater na agua, reproduza um barulho semelhante ao das frutas que 

caem nesta epoca. Quando 0 alvo ea piraputanga, que durante a "lufada" sobe 0 rio 

a "meia-agua", isto e, pr6ximo a superffcie, 0 anzol deve ser lanc;:ado na 

profundidade correspondente. 

2 Uma brai;;a com:sponde a distancia entre as extremidades dos brai;:os abertos de um homem. 
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Para a captura do pacu, na baia, usam como isca as sementes de 

tucum (Bactris sp.), quando o fruto ainda esta verde e a semente macia. Outra isca 

utilizada ea chamada "isca de angu", feita de farinha de mandioca, farinha de trigo, 

cafe e agua morna; deste preparado fazem pequenas bolas, que sao colocadas no 

anzol. Os procedimentos observados na pesca da piraputanga sao semelhantes para 

a do pacu, que tarn rem e atraido pelo som parecido ao das frutas que caem na agua. 

• PffiCA DE GALHO (Armadilha) 

A pesca de galho nao tern qualquer carater restritivo e nao e 
considerada predat6ria pela legisla<;ao ou pelos pescadores. E praticada de outubro a 

junho - periodo que abraTige a enchente, cheia e vazante - ao longo do Rio Cuiaba. 

Nas fases da enchente e da cheia quando as aguas do rio estao muito 

"sujas", isto e ttirbidas, devido ao aumento do material em suspensao. a pesca de 

galho e realizada em qualquer honirio. No periodo da vazante, em fun<;ao do 

aumento da transparencia da agua, pesca-se a noite, quando os peixes de maior porte 

aproximarn-se das margens a procura de presas menores. As noites escuras e sem 

luar sao as preferidas pelos pescadores, porque as claras e com luar, atraem a 

presen<;:a de piranhas que. de acordo com eles, podem predar os peixes fisgados pela 

armadilha. 

ESta tecnica. apropriada para a pesca do pintado-tucuxi e do pintado

caxara, e estruturada da seguinte forma: amarra-se a linha de pescar em uma arvore 

OU taquara, a margem do rio. Observou-se que mais freqiientemente OS pescadores 

usam o sara, vegeta<;ao caracteristica do Rio Cuiaba. mas dizem preferir fincar uma 

taquara no barranco (dique marginal), o que !hes permite adeqmi-la a posi<;ao 

desejada. A linha deve ter duas bra<;:as, ou o suficiente para chegar ao fundo; a ela sao 

fixados o anzol, a chumbada ea isca. 

0 peixe, ao morder a isca, tende a se afastar rapidamente em direc;ao 

oposta a margem, o que concorre para que o anzol se instale mais profundarnente em 

sua boca. 

As iscas adequadas para a pesca de galho, sao conhecidas como "iscas 

brancas". Basicamente tres especies de peixes sao utilizados. ainda vivos, neste tipo 
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de pesca, o ximbure o saviru e o saviru-boi. 0 pintado-tucuxi prefere, como iscas, o 

ximbure e saviru-boi, enquanto 0 pintado-cachara e atraido preferencialmente pelo 

saviru. 

maneira: 

Os pescadores diferenciam o saviru e o saviru boi da seguinte 

" 0 saviru e mais cascudinho e tern escama maior, e 
o saviru boi, urra que nem boi." 

Observou-se que, nas noites em que utilizam as armadilhas, os 

pescadores mantem vigilancia constante sobre iscas e pescados para preserva-los 

dos freqiientes ataques de piranhas, sobretudo em noites claras quando estes 

predadores sao mais atuantes. 

• PF.so\ DE BARRANCO 

Neste tipo de pesca, praticada na seca, o pescador fica em terra, no 

barranco (dique marginal). Em geral, capturam-se especies de peixe de menor porte 

como as pacupevas, piraputangas, piaus, piavu9us e bagres. Nesta modalidade de 

pesca utiliza-se uma vara de pescar ou apenas a linha diretamente presa na mao -

com chumbada, anzol e isca - dependendo das especies de peixes que estao subindo o 

rio, ou parados nos PQ90S. Esta pescaria e praticada somente durante o dia e em 

qualquer fase lunar. Em algumas reservas, como a do Limoeiro, a pesca de barranco 

C considerada coisa de mulheres, de quern nao sabe pescar OU de quern nao tern 0 que 

fazer. Em outras, como em Porto do Engenho, e a estrategia privilegiada para a 

pesca. 

•PF.so\ DE TARRAFA 

Este tecnica e permitida com restrii;:Qes ao tamanho da malha da 

tarrafa e apenas liberada para captura de iscas. A tarrafa pode ser lan\(ada da terra, 

do barranco, da praia OU de dentro do rio e, neste caso, faz-se necessfilio um 

companheiro que controle a canoa. Em qualquer situa\(iio os procedimentos sao 
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semelhantes: com a corda da tarrafa presa em um dos bra~, o pescador a segura 

aberta pelas bordas prendendo uma de suas partes, as vezes. entre os dentes. Com um 

giro do tronco ele a lanr;a no rio. 0 peso das chumbadas faz com que a arma<;ao se 

afunde e aprisione os peixes que por ali estiverem passando. 

A tarnafa e usada durante a vazante e a estiagem, nos "baixios" -

bancos de areia - porque em lugares de maior profundidade e com agua linipa, esta 

tecnica nao pennite bons resultados. 

Para tal pescaria, segundo os pescadores, nao ha interferencia da lua. 

• PEscA DE ENCONTRO (ou pesca de festejo) 

A pesea de encontro e considerada predat6ria e, segundo os 

pescadores, nao e mais praticada atualmente. Esta tecnica era utilizada na vazante 

quando o numero de peixes e dos cardumes era maior, em func;iio de sua migra<;ao 

das areas alagaveis e das baias para o rio acinia. 

Os instrumentos utilizados na pesca do festejo eram a canoa e a 

tarrafa. Um grupo de tarrafeiros posicionava-se estrategicamente rio acinia e um 

outro grupo, abaixo de um ponto previamente estabelecido. A medida em que o 

grupo deslocava-se em direc;iio a este ponto lanr;avam repetidas vezes as tarrafas. 

Atordoados, os peixes em cardumes eram agrupados e conduzidos ao local desejado; 

os tarrafeiros fechavam o cerco em torno dos peixes que entao se tornavam presas 

f:iceis e fartas. Esta atividade garantia grande quantidade de pescado que supria 

alguns dos festejos das comunidades, no mes de junho. 

• PEscA DE ESPINHEL 

Embora proibida pela legislac;iio, esta modalidade de pesca e 
assumidamente praticada pelos pescadores que nao a consideram predat6ria porque 

"( ... ) o peixe pego no espinhel vai porque quer e niio 
obrigado." (pescador da Vereda, 1992) 
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Segundo os pescadores, a proibi~ decorre mais dos riscos que possa 

oferecer aos barcos motorizados do que pelo seu carater predat6rio. Se legalizada, os 

pescadores sustentam que os riscos serao controlaveis, desde que os espinheis sejam 

colocados corretamente. Esta atividade, pode ser realizada em qualquer epoca do 

ano; na vaz.ante capturam os peixes que estao subindo o Rio Cuiaba e na enchente e 

cheia OS que estao descendo 0 rio a procura do Pantanal, para a desova. 

0 ciclo lunar influencia fortemente este tipo de pesca durante a 

subida dos peixes. As melhores fases lunares, sao a de quarto crescente e a da cheia. 

Durante a "rodada" - termo regional que designa o processo de descida dos peixes -

esta pesca pode ser feita em qualquer fase lunar. 

Na "rodada" esta tecnica apresenta maior produtividade a noite e na 

lufada, quando os peixes estilo subindo, durante o dia. Os espinheis sao muito 

apropriados para a captura do pacu e pintado. 0 espinhel e constituido de um arame 

liso que e atravessado de uma margem a outra do rio (ou quase), preferencialmente 

armado nos locais de baixio. Uma de suas extremidades fica amarrada em um sara, 
em alguma arvore caida na margem ou, ainda, em outra estrutura de suporte. A 

aproximadarnente dez metros de onde foi amarrado, prende-se uma pedra para 

ajudar a manter o arame no fundo do rio. Na outra extremidade, o arame esta preso 

em outra pedra, bem maior e mais pesada que a primeira, num ponto do rio quase 

paralelo a primeira extremidade. Tal arranjo faz com que o arame fique em forma de 

arco no fundo do rio. Ao longo do arame, em intervalos de cerca de uma bra~ e 

meia, sao amarradas varias linhas de comprimento igual aos intervalos entre elas. 

Nestas linhas estao presas as chumbadas, os anz6is e as iscas. 0 comprimento do 

arame e o numero de anz6is iscados variam de acordo com as pretensaes do pescador 

e com as condic;Oes do ambiente. 

Utiliza-se como isca o caranguejo e o gafanhoto. 0 caranguejo e mais 

adequado, segundo os pescadores, porque as piranhas gostam muito do gafanhoto, o 

que exige do pescador maior esfor~ para controlar a pr~o destes carnivoros. Os 

espinheis sao "sondados" freqiientemente pelos pescadores, e devem ser lirnpos 

regularmente, para evitar que as folhas secas presas no arame fa~-no flutuar, 

transfonnando-o em uma amea~ aos barcos motorizados. 
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Os pescadores atribuem os acidentes ocorridos a falta de cuidado no 

manejo do espinhel, nos cortes dos arames ou, ainda. aos pescadores de fora. que nao 
tern nenhum compromisso com os locais de pesca e com o rio. 

• PEsc.A DE GANCHO 

A pesca de gancho, tamrem considerada predat6ria. e realizada em 

qualquer parte do rio durante a estiagem. Utiliza-se o gancho principalmente para 

capturar o pintado, que gosta de ficar em lugares mais profundos. 

Para tal atividade, um pescador Ian~ o gancho dentro da agua 

enquanto o outro rema contra a correnteza. 0 gancho vem sendo arrastado pelo 

fundo do rio em movimentos curtos e r:ipidos (puxaes) para que os anz6is cravem-se 

nos peixes que estiverem na dire.¢0 e ao alcance dos movimentos. 

• PF.sc.ADEFACHO 

Esta tecnica de pesca e proibida pela legis~o. porque muitos peixes 

fisgados, portanto feridos. podem escapar. Por esta razlio os pescadores nao mais a 

praticam. Entretanto questionam os argumentos da proibi<;:ao manifestando dessa 

fOOTia sua opiniao: 

"E claro que escapa o peixe, mas tudo quanto e 
pesca escapa mesmo. Escapa, deixa o peixe Jerido." 

(Vereda, 1992) 

A pesca de facho era realizada no periodo de vazante, de barranco a 

barranco do rio. Quase todos os peixes podiam ser capturados quando empregavam 

. esta tecnica, com exce.t;ao do barbado. Os peixes mais comumente fisgados eram a 

piraputanga, curimbata , o piau, e o piag~ entre outros. Esta pesca era efetuada 

com pelo menos dais pescadores um no remo e outro arpoando, em pe na proa. 0 

pescador assim a descreve: 
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"Amuna o f ogo assim numa telha, na proa da 
canoa, assenta mun lockJ, assim racha terna de piziva 
que e born pra pegar fogo. 0 fogo clareia ali, entiio ele 
flea bobo e com a lanterna ea mesma coisa." 

(Vereda e Barranco Alto, 1992) 

Os peixes que estao flutuando na "flor d'agua" sao os mais atrafdos 

pelo clarao e conseqiientemente arpoados. Par esta razao. estas especies s<'io 

conhecidas tambem "peixes de facho". 

• PEscA DE ARP Ao 

Tambem proibida pela legislar;ao, esta tecnica era usada mais 

comumente nas baias e "bocas" no periodo da vazante e nas areas inundaveis 

durante a cheia. Era muito utilizada na captura do pintado. 

• PEscA DE SoNDA 

Esta e uma tecnica liberada e sem restri~ legais. :E praticada no 

periodo da vazante, estiagem e infcio da enchente durante os "repiquetes" (pequenas 

oscilm;5es no nfvel da agua). 0 melhor horario para ta! atividade e 0 periodo da 

manha e embora a tarde nao seja muito conveniente, pesca-se tambem neste periodo. 

Esta estrategia nao sofre interferencia das fases lunm;es, pois e praticada nos po;os, 

onde os peixes estao parados. 

A pesca de sonda e utilizada principalmente para a captura do 

pintado. do barbado e do jat.i que sao pegos com "iscas vivas": ximbure, saviru, 

saicanga, pacupeva, piraputanga, curimbara, mussum. 

Sondar significa procurar as diferentes profundidades do rio com a 

linha, de acordo com o "sentir" da chumbada. A linha e presa na mao, sem a vara, e 

a medida em que a profundidade se altera, aumenta-se ou diminui-se o comprimento 

da linha. 
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• PEscA DE Bo!NHA 

Tecnica permitida, sem restri<;Oes legais, e praticada durante o dia, 

nos meses de setembro e outubro, que correspondem ao periodo de estiagem. A 

linha e amarrada numa b6ia (garrafa plastica) com anzol. chumbada e isca de manga 

(Mangifera indica), cabac;a (Crescentia cruzete), genipapo (Genipa americana). 

Soltam-se cerca de trinta b6ias no rio de uma s6 vez; o pescador observa as b6ias e 

quando o peixe e fisgado, recolhe-o. Com es(a tecnica captura-se o pacu e, as vezes, o 

pintado, que vai se alimentar dos peixinhos que estao comendo as iscas. 

A b6ia e ainda utilizada em baias, em areas pr6ximas a mata alagavel 

perenif6lia, onde estao dispostas fruteiras nativas coma a parada (Pouteria 

glomerata),tamocm uti!.izada coma isca, principalmente para a piraputanga. 

• PEscADEREDE 

E finalmente, a ultima tecnica observada. a pescaria com redes, e 
proibida pelos 6rgaos oficiais e sofre algumas restri<;6es par parte de alguns 

pescadores, que a reconhecem coma prejudicial a produr;ao pesqueira. Apesar disto, 

a rede e ainda utilizada em algumas comunidades que encontram respaldo e 

incentivo dos frigorificos que compram o pescado e precisam de grandes quantidades 

de peixes para comercializar. Os pr6prios pescadores que utilizam esta estrategia 

reconhecem seu impacto chegando a afirmar: 

" A rede e maldi~iio. acaba com tudo ... se acaba 
rede, o pexe aumenta mais e flea mais fdcil pega." 

(Maravilha, 1992) 

Entretanto mostram uma certa descrenc;a com a possibilidade do 

abandono total desta pratica com frases coma esta: 

"So acredito que acaba a rede se Jechar os 
frigorlficos." (pescadoc da Maravilha, 1992) 
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A pescaria observada com rede, na Baia Porto de Fora, foi feita ao 

amanhecer, principalmente pelo perigo de encontrar a policia tlorestal. Foram 

utilizadas duas canoas com dois homens em cada uma: um manejou a canoa 

enquanto o outro controlou a rede. Cada uma das extremidades da rede ficou dentro 

de uma canoa, de onde os pescadores iam soltando, aos poucos. dentro da baia Na 

verdade, sao duas redes unidas entre si por uma b6ia de garrafa plastica - "boiiio". 

Depois de solta, os pescadores afastaram-se dela e come((afam a bater com o remo 

na agua para afugentar OS peixes que, assustados com 0 barulho, fugiam em dir~o a 
rede. 0 passo seguinte foi recolhe-la; para isso, cada pescador puxou cada uma das 

extremidade para dentro da canoa. Os peixes presos pelas malhas foram retirados a 
medida em que a rede ia sendo recolhida. 

No rio Cuiaba, a pescaria com rede e realizada de forma diferente: a 

rede e lan(fada no rio, em locais sem galhos onde possa enganch~-se. e deixada ao 

"sabor da corrente". 0 pescador em sua canoa segue-a ate acabar o ''lan!;o" -

comprimento total. Os peixes que estao subindo silo assim "enleados", isto e, presos 

nas suas malhas. No dia da observa~o havia somente um pescador jogando a rede, 

pois havia suspeita de que a ''florestal" ia passar por la. 

Os materiais utilizados para a confec¢o das redes sao: linha de nylon 

nQ 48, 36, 24 e 18; com malha nQ 17, 20, e 18; corda monofio: "boinha"; chumoo e 

um "boiiio" na ponta da rede. As redes para a pesca do pintado sao de malha numero 

16, 17 e 18. 

Um grande problema enfrentado pela comunidade de Porto de Fora, 

devido a pratica da pescaria com rede, e 0 medo Constante da Polfcia Aorestal. Para 

conseguirem pescar sem serem surpreendidos, desenvolveram meios de detectar a 

presern;a dos ''florestais" atraves da observU9fio de alguns sinais da natureza. coma: 

"Se niio rive passarinlw sentado na beira da bafa e 
porque ja passou alguim. Al n6is mun vai za." 

(Pescada de Porto de Fora, 1992) 

Eainda, 

"Macaco gritou, cachorro nao acuo e polfcia que 
vem vindo." (idem) 
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4.5. A Obtenfii.o de Iscas 

Durante as mudan~ que o rio passa ao longo do ano, os peixes 

algumas vezes mudam seus habitos alimentares, for~do os pescadoies a mudarem 

suas estrategias de pesca, bem como as iscas, para atingirem seu objetivo. Assirn, os 

pescadores procuram as iscas apropriadas para o momenta, as vezes em locais 

distantes e ate mesmo em outros municfpios, o que requer energia e tempo extra. 

Na escolha das iscas, deve:-se observar a preferencia alimentar do 

peixe desejado e a dos predadores mais vorazes, como por exemplo as piranhas e o 

peixe-cachorro, cuja a~o toma-se as vezes bastante onerosa, em tennos financeiros e 

energeticos. Os pescadores devem vigiar regularmente as iscas e repO-las quando 

devoradas. 

Em uma das viagens a reserva pesqueira do Lirnoeiro p&le-se 

acompanhar os pescadores na obten~o de iscas, no local da antiga usina Arica, cerca 

de dois quilometros a jusante da reserva. Ai ocorre a fonna~o de alguns locais 

alagados, OS "brejos", propfcios a pesca de mussuns e tuviras. A procura e • na 

verdade, uma pescaria onde se utiliza a vara de pescar (pequena), linha, anzol, 

minhoca e enxada. 0 primeiro procedirnento e "/impar" a area, OU seja, retirar as 

macr6fitas aquaticas para facilitar a captura das iscas. Ap6s a "limpeza", mexe-se a 

agua com a pr6pria vara com a finalidade de "desintocar" as iscas, e espera-se ate 

que fisguem. Quando os peixes (iscas) demoram para fisgar, mexe-se de vez em 

quando para atraf-los. Um s6 pescador pode cuidar de varios locais e de varios 

anz6is. 

As iscas conseguidas nesta pescaria, tais como o mussum, camboara e 

a tuvira, sao tamrem chamadas de "iscas do brejo" OU "iscas de buraco". 

Posteriormente, estas iscas foram utilizadas para pescar o pintado atraves da 

pescaria de sonda. 

Outra estrategia de procura de iscas foi observada em Fazenda, uma 

comunidade de moradores pr6xima a Bafa Porto de Fora. 0 local da procura 

constitui-se de uma bafa afastada que nao possufa comunica~o com a bafa maior - a 

Baia Porto de Fora. 

Como a outra area anteriormente descrita, esta pequena bafa estava 

tamrem coberta por macr6fitas aquaticas; assim o primeiro procedirnento foi a 
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"limpeza" da mesma. Sohre a area visada constr6i-se um tipo de ''jirau", estrutura 

semelhante a uma mesa, construfdo com troncos de arvores e sustentado por quatro 

penms, cujas extremidades superiores tenninam em forquilha, as quais suportam as 

duas vigas. Os troncos sao unidos entre si e as vigas com cip6s. 

0 "jirau" e utili:zado para que 0 pescador possa observar de cima e 

esperar sem provocar movimentac;:ao na agua que, por ventura, possa assustar as 

iscas. Na area limpa coloca-se a armadilha construfda com uma tela, de preferencia 

de uma cor que dificulte sua visualiiai;ao. A cor usada no dia era verde. A armadilha 

e entilo presa em um arame de forma circular, e deste, partem mais tres arames que 

serao depois entrelai;ados entre si, formando um s6 para dar maior sustentac;:ao. 

Depois de mergulhada a armadilha, os pescadores colocam sabre sua superficie um 

pouco de aguape e, em seguida, cupins (termitas). &tes, ao buscarem o aguape para 

protei;ao atraem, com seu movimento, as iscas. As iscas capturadas com esta 

armadilha, no dia observado, foram a tuvira, o mussum e o cara. 

&ta armadilha e usada somente a noite, porque durante 0 dia as iscas 

veem a peneira. 0 ciclo lunar afeta esta atividade, exigindo do pescador maior 

elaborac;:ao da armadilha. Durante a noites de luar claro, tampa-se o local da 

armadilha com Iona, 

"Para niio dfi restia de /11a". 
(Porto de Fora, junho de 1992) 

0 movimento de retirada da armadilha deve ser rapido para 

impossibilitar a fuga das iscas. Em Porto de Fora, as iscas sao destinadas ao 

comercio. 

Para a isca do espinhel usa-se o caranguejo e o gafanhoto, ambos 

procurados em locais distantes. Os caranguejos utili:zados ,sao o "caranguejo 

amarelo" do rio, e o "caranguejo vermelho" do brejo. 0 primeiro e o preferido dos 

pescadores por ser mais duro, mas coma e dificil consegui-lo em quantidades 

suficientes procuram obte-lo, atraves da compra, em outros locais, como Cuiab::i, por 

exemplo. 0 caranguejo vermelho e capturado nas bafas e brejos, que sao 

normalmente frequentados por cobras e jacares o que, segundo eles, toma esta tarefa 

muito perigosa. 
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0 caranguejo amarelo, do rio, e capturado da seguinte fonna: 0 

primeiro passo e preparar a armadilha que consiste em uma lata aberta somente em 

uma de suas extremidades. e perfurada ao fundo e nos lados, de modo a permitir o 

fluxo de agua em seu interior. Outros dais furos sao feitos pr6ximos a abertura 

principal para que seja possfvel amarrar a lata com a linha de anzol e fixa-la dentro 

do rio. Quando a armadilha esti pronta, usa-se coma isca um peixe, previamente 

escamado e aberto lateralmente em lascas, para atrair os caranguejos e facilitar sua 

alimenta~o. Estes peixes sao amarrados no fundo da lata. com um peda90 de linha. 

As armadilhas sfio mergulhadas na agua e amarradas em trOnCOS de arvores OU 

mesmo em rafzes, nas coivaras ou nas "barranqueiras", isto e, lugar de barro onde os 

caranguejos se alojam. Os caranguejos amarelos sao capturados durante a estiagem, 

na enchente e na cheia: principalmente. Na estiagem eles sao encontrados sobretudo 

em buracos. 

0 caranguejo vermelho, da bafa, e usado a partir de maio. Para 

captura-los, durante 0 dia, e preciso movimentar a agua para que ele saia, quando 

entao sao apanhados com as maos. Durante a noite, quando eles saem dos buracos e 
preciso usar apenas uma lanterna "para lumiar". 

Para ser colocado no anzol, o caranguejo e partido ao meio e, 

dependendo do seu tamanho, as garras e patas sao arrancadas e tambem servem 

coma iscas. Os pescadores preferem o caranguejo ao gafanhoto, pois sao menos 

predados par piranhas, o que exige menor esfor90 de pesca. 

Sabre o gafanhoto , os pescadores dizem que: 

"Niio e todo ano que e born de gafanhoto. este ano 
niio tern ele. E ano sim ano niio." 

(pescador de Limcx:iro, rnaio de 1992) 

Os gafanhotos, capturados ao amanhecer ou ao anoitecer, sao obtidos 

em ror;as de mandioca, milho e de banana, no campo ou no cerrado. 

A respeito dos gafanhotos, infonnam que: 

"Este ano ( 1992) niio tern ele. Ano sim. ano niio. A 
forc;a de/es e em Livramento. Aqui niio tern por causa 
dos passarinlws, onde tern passarinlw ele niio cria." 

(idem) 
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Eainda que, 

"Ele tem de diversas cores, cinzento, manchado de 
verde e amarelo." (idem) 

Os pescadores refor9filll a posh;ao destes grupos de insetos herbivoros 

como praga de culturas e do seu uso na pesca. 0 aumento da frequencia do 

aparecimento de nuvens de gafanhotos em Mato Grosso parare estar vinculado ao 

desmatamento ea expansao de areas de monocultura no estado, muito vulneraveis ao 

ataque destes insetos. 

A fomm de preparar o gafanhoto para isca depende do peixe alvo: 

para a pacupeva o gafanhoto deve ser cortado, enquanto que para o pacu, para o 

dourado e para o pintado ele e usado inteiro. E ainda segundo os pescadores 

"( ... ) t11do q11anto e pexe pesca co'ele." 
(pescadores do Llmoeiro, maio 1992). 

Na vazante, quando OS solos das areas alagaveis ainda estao 

umedecidos. outra isca destaca-se, em furn;ao desta condic;fto ecol6gica: a minhoca. 

Este anelideo e utiliz.ado com muita freqiiencia e em quantidades consideraveis na 

regiao de Santo Antonio de Leverger. No trecho situado entre Cuiaba e Santo 

Antonio de Leverger e comum, nesta epoca do ano, encontrar vendedores de 

minhoca, que as retiram dos solos argilosos da regiao. Os pescadores do Limoeiro 

estavam utilizando minhocas coletadas na cidade de Santo Antonio, numa area atras 
do bairro da COHAB - CoMPANlilA DE HABrrAc;:Ao - , onde moram suas familias. 

Segundo os pescadores, eles demoraram uma hora para retirar um litro de minhocas. 

As minhocas, quando conservadas em uma vasilha que contenha terra umida, do 

local onde foram obtidas, podem sobreviver mais de um mes. 

"Quanto mais fica na lata, mais d11ra fica e torna-se 
mais dificil para tirar do anzo/ .. .fica c11rtida, barriga 
fica limpa, sem barro, engrossa." 

(Joci, pescador do Llmoeiro, maio 1992) 
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Alem das iscas ja mencionadas, usam ainda as chamadas "iscas 

brancas" ou "iscas do rio", quais sejam: sairu. sardinha e ximbure, capturados com 

tarrafas de iscas e conservadas nos jacis de boca pequena. ou "jacis de isca". Estas 

iscas brancas sao utilizadas para pescar peixes como o pintado (tucuxi e cachara), a 

jiripoca, o jurupensen, o barbado e o dourado. 

Os peixes onfvoros e os estritamente herbfvoros tern nas fruteiras, um 

outro importante item alimentar durante os periodos de enchente, cheia e inicio de 

vazante, principalmente nas baias. Estas fruteiras, que ocorrem tanto nas baias como 

no rio, sao utilizadas tambem pelos pescadores. 

No periodo da estiagem, o rio Cuiaro torna-se o espar;o com as mais 

importantes unidades de recurso para os pescadores. Durante uma ida a reserva do 

Limoeiro foi observada a presen~ de cinco pescadores da reserva e de outros quinze 

de "fora". Enquanto os da reserva utilizavam 5 canoas, os de fora usavam 5 barcos de 

aluminio, movidos com potentes motores de popa. Os cinco ''jai:as"- cestos de 

taquara para armazenar peixes - pertencentes aos pescadores da reserva estavam 

repletos de pacupevas. Em somente um deles havia cerca de 500 individuos. A 

pacupeva e um dos peixes mais abundantes neste periodo. Os pescadores utilizam 

como iscas o milho cozido. gafanhotos, minhocas, angu de farinha e mandioca. Em 

apenas duas horas de pesca da pacupeva, utilizando milho cozido como isca, foram 

pegos 42 individuos por somente um pescador. Das iscas citadas para a pacupeva, a 

preferida e 0 gafanhoto. 

Em agosto e setembro de 1993, havia grande quantidade de 

gafanhotos a venda no Mercado de Peixe de Cuiaoo. Os pescadores relataram que 

antes costumavam pegar os gafanhotos nas r~ e nos campos cerrados, masque 

agora eles sao vendidos. 

"Ano passatkJ ( 1991) quando ele sumiu eles estavam 
vendendo o saco de gafanhoto. N6s fa/a saco, tern cerca 
de 200 gafanhotos. Custava Cr$ 1500,00 cada saco, 
ano que vem ( 1993) deve estar wzs Cr$ 4000,00." 

(pescadores da Vereda, set 1992) 

Outras iscas utilizadas sao ora compradas - como o pinhi'io - ora 

plantadas, como a mamona. 0 pinhi'io e comprado em Cuiaro (1992) por cerca de 
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Cr$ 1500,00 o litro, em casas especializadas em pesca. 0 pinhao e cozido, 

descascado e o caror;o dividido em duas iscas. A mamona e plantada e a sua 

germina¢o ocorre com muita facilidade em qualquer lugar ou tipo de solo. Sua 

prepara¢o e semelhante a do pinhao. 

-Manejos 

• CEVA 

"O peixe niio e nosso. Ede todo mundo. Deve ter 
certas consider(Jfiio. Se faz como n6s ta fazendo, niio 
flea sem o peixe. Se precisa dele, cuida dele." 

(Seu Nhonho, set.92) 

A "ceva", com o uso constante de milho, constitui, nos dias de hoje, 

um importante manejo feito pelas reservas, com vistas a obter e manter um aumento 

da sua produtividade. 0 gasto com o milho pesa muito no lucro final dos pescadores 

que tern tamrem despesas com frete. Este gasto e mais um dos motivos de conflitos 

quando ocorrem invasoes de outros pescadores ou quando turistas querem pescar nas 

reservas de pesca. Apesar disso, os pescadores tern uma avalia<;:ao positiva da "ceva": 

"Esse neg6cio da ceva e muito importante. lsto aqui 
e uma prova. A nossa reserva con.segue ter mais peixe e 
por mais tempo que outras que niio cevam. Hoje, 
quaruio as outras reservas ja niio tern mais peixes, nos 
mantemos os 5 pescadores da reserva e mais 22 de 
outras." (Limoeiro, 1992) 

Os pescadores de Limoeiro informam que eles praticam a pesca com 

"ceva" h:i 6 anos e que com~ como uma experiencia, que hoje consideram bem 

sucedida. Ao serem questionados sobre como tiveram a ideia de usar a "ceva", 

dizem: 
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"Nos mesmos quando chegamos a wn lugar e somos 
bem tratados, ficamos sentidos de ir embora; wn peixe 
bem tratado, achando o que comer vai conservar 
naquele lugar." (Umoeiro, set.92) 

A maior parte dos pescadores da reserva expressa uma preocupac;:ao 

muito grande em manter o estoque de peixes. Seu Sinho, por exemplo, que 

acompanhou a diminuic;:ao dos peixes do rio Cuiaba, diz que e 

"( ... ) melhor pegar pouco e sempre e sempre ter. A 
vantagem e me11 anzol. Escapou vai viver: pegou ta 
certo." (idem) 

Na reseFVa Maravilha, a ceva tambem e feita com milho comprado e 

"( .. .) os peixes ficam parados por ca11sa da ceva. Os 
peixes ficam parados ai por causa da ceva. Pacu, 
piraputanga, piau, piava, pacupeva." 

(pescador, jun 92) 

Como conhecem os habitos alimentares, sabem que os peixes atraidos 

pelo milho par sua vez irao atrair outros que deles se alimentam 

"( ... ) voce vendo a piava ea piraplllanga, 0 pinJado 
ja para af tambem, por causa da piava e dos peixes 
pequenos." (pescador da Maravilha, dez. 91) 

4.6. ConseroafiiO dos PeU:es - OS J acas 

A alta produtividade da pesca no Rio Cuiab:i ea distfulcia dos pontos 

de venda, exige estrategias para a conservac;:ao dos peixes. Os pescadores utilizam 

duas formas tradicionais de conservac;:ao do pescado: a conservar;ao dos peixes vivos, 

que e feita em grandes cestos mantidos na agua - OS jacis - e a conservac;:fio de peixes 

mortos, atraves da salgac;:ao. Em regiaes do Rio Cuiaba.. pr6ximas a Barno de 

Melgar;o (COSTA JR, 1993: 97), OS peixes sao levados diariamente para cfunaras 
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frias, nos frigorificos, par "marreteiros". isto e, intermedillrios na comercializai;:ao do 

pescado. 

0 jaca fica preso em partes mais rasas do rio, pr6ximo a margem, 

amarrado em dois ou tres paus, dispostos triangularmente em tomo do cesto. 0 cesto 

e construfdo de modo a permitir que a agua atravesse as suas frestas e possa 

conservar o pescado. 0 jaca e confeccionado com bambu, cip6 e arame. O bambu e 

retirado de preferencia na lua minguante, "/uafraca" no dizer do pescador, que evita 

a broca e caruncho, ao contrario da lua cheia. Ap6s o corte do bambu, este e colocado 

na :igua par uns dias ate que se processe a "desta/ar;iio", ou seja, para que rache os 

bambus em "ta/as", de mais ou menos 2 ou 3 cm de largura. A quantidade de bambu 

utilizada depende do tamanho do jaca que se quer construir. Se for um jaca grande, 

em tomo de um metro e meio de difunetro, sao usados 18 bambus adultos. Para 

construir um jaca, tres pessoas levam um dia e meio; enquant~ um destala, dois 

tecem. Segundo os pescadores, 

"O mais diflcil"e a destalar;iio da taquara." 
(pescador do Lirnoeiro, maio de 1992) 

0 manejo dos jacas depende da especie de peixe a ser annazenado: 

"O pintado d11ra mais, d11ra ate mes ... o piau dura 
igual ao pintado, o pacu s6 dura d11as semanas e a 
piraputanga niio agUen!a prisiio." 

(pescador da Maravilha, 1992) 

A pacupeva suporta, desde que nao esteja em grande quantidade, ate 

tres meses, enquanto nao e aconselhavel que se deixe o pacu e o pintado par mais de 

uma semana, embora sobrevivam are durante um mes. A piraputanga, de acordo com 

um pescador da Maravilha, e muito fr:igil, se machuca muito e pode ser deixada no 

maximo par tres dias no jac:i. 

Os pescadores observam diferenc;:as no tempo de resistencia dos peixes 

no jaca, na vazante e na enchente durante a "rodada" Neste periodo, o pacu "dura 

mais" no jaca; pois a agua esta mais fria e ele, mais magro e, alem disso, ocorrem 

poucos peixes de pequeno porte (piquira, lambari) que habitualmente comem as 
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escamas dos pacus, quando estes estao confinados. SAZIMA & MACHADO (1985) 

descrevem a pr~o das escamas de peixes grandes, par pequenos, no rio Cuiaba, 

evidenciando os danos deste ataque. 

Uma ve:z. que os peixes sao deixados nos jacis, embora nao recebam 

alimen~o. devem ser preservados dos ataques das sanguessugas, que se reunem 

em tamanha quantidade que podem matar mesmo os pintados maiores. 

No periodo de estiagem e no infcio da enchente, observou-se que os 

pescadores utilizam algurnas estrategias preventivas para evitar o ataque das 

sanguessugas, colocando capim e erva de slio caetano nos jacis. Durante a enchente 

eles deixam um peixe enfraquecido, ou mesmo morto no jaca, para que este possa ser 

coloniz.ado par sanguessugas, que servem de alimento para os peixes pequenos -

Jambaris e piquiras - evitando desta forma que estes ataquem as escamas dos peixes 

. grandes. 

4.7. Comercializat;ao do Pescado 

A comercializac;ao do pescado constitui o principal ponto de 

estrangulamento entre o esfori;o de trabalho dos pescadores ea colocai;::io de seus 

produtos no mercado. 

Diversos fatores contribuem para esta condii;ao: a distancia entre as 

reservas de pesca e o principal ponto de venda, o Mercado do Peixe em Cuiaba que 

pode distar entre 24km e 80km; a falta de meios pr6prios de transporte para alcani;ar 

o mercado; a falta de infra-estrutura para a conservai;ao de grandes quantidades de 

peixes; a organizac;ao social da maioria das reservas. com pesca individual que 

dificulta a divisao do trabalho nas atividades de pesca e de comercializ.ac;ao, 

sobretudo nas fuses mais produtivas. 

Os pescadores tentam superar estas dificuldades juntando-se para 

fretar vefculos para o transporte de peixes para o mercado. Como isto nem sempre e 

~vel, surge a figura do intermediario, nos locais de pesca. 0 intermediano que 

pode ser um parente, um velho conhecido, um antigo morador, ou ate mesmo o 

presidente da Colonia, chega semanalmente nas reservas e estabelece o prei;o, 

monitorado pela oferta em Cuiaba. 
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Quando os pescadores conseguem alugar um vefculo, pagando antes, 

ou ap6s a comercializa~o do produto, podem vender os peixes, diretamente aos 

consumidores, durante as primeiras horns do dia, porem nem sempre isso e possfvel. 

Outro problema vivido par eles e que OS pre((OS come((affi a cair com 0 

clarear do dia, e se ainda nao conseguiram colocar os produtos, sao obrigados a 

repassa-lo para intermediarios do pr6prio mercado, para evitar perdas par 

deteriorac;:ao do pescado. 

Presenciou-se algumas vezes o desespero das esposas de pescadores, 

par ocasiao da demora no retorno do mercado. A preocupac;:lio residia em saber se os 

peixes tinham sido vendidos ou tinham se deteriorado, o que neste caso significava 

prejufzo e perda de todos esfor~os. 

Uma das mulheres de pescadores, em uma destas ocasi6es dizia aflita: 

"Meu De1LS, ele ta demorando tanto! A uma hora 
destas o peixe ja inchou!" (Santo Antooio, 1991) 

4.8. Re lafoes com o Sobrenatural 

Apesar de toda a tecnica, estrategias, cuidados, ciclos lunares e nfvel 

d'agua que os pescadores devem observar, parece existir alga muito mais importante 

que regulamenta a pescaria. Ainda que se tenha obtido as informa~6es que se seguem 

de apenas um pescador, os dados apantam para uma realidade muito importante, que 

c o imaginario dos pescadores. A maioria procura desconversar, alegando a 

inexistencia OU desconhecimento, mas 0 fato e que alguns elementos parecem ter 

uma potencia grande que influencia os resultados e a forma coma os pescadores se 

relacionam com o rio. 

A seguinte frase - "na agua tern mais vivente do que cabelo na terra" 

ja foi ouvida muitas vezes nos trabalhos de campa. Porem, foi Carlos Miguel, genro 

do Seu Ambr6sio, presidente da reserva da Vereda, que explicou com mais detalhes 

o que isso significa. Issa quer dizer que as aguas sao habitadas par muitas especies de 

seres, alem dos peixes, e todos perigosos aos humanos. 0 "boi d'agua", o "neguinho 

d'agua", a "nuie d'agua" que vivem em po;os mais profundos, matam as pessoas. 0 
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minhocao, "preto e igual a uma canoa emborcada", vira as embarcac;Qes dos 

pescadores e est.es desaparecem em seguida. 

&te mito que assemelha-se ao mito Bororo de "aije", um monstro da 

lama e das aguas que devora seres humanos, e uma influencia desses indios sobre a 

cultura dos pescadores. Por isso, de acordo com Carlos Miguel, evitam pescar a noite 

e quando e absolutamente necessario entrar no rio depois que escurece - para 

observar armadilhas, por exemplo - em geral o fazem em duas pessoas, porque assim 

e mais seguro. 

Na Amaz6nia existe o mito da cobra grande (SMITH, 1979: 103) 

tamqem muito perigosa, e que parece ter as mesmas caracterfsticas do minhocao. 

Cada tipo de peixe tern um "senhor" que controla a quantidade que 

pode ser pescada. Carlos Miguel pergunta, "por que as vezes tern tanto peixe e niio 

se pesca nada?". Ele mesmo responde que e "por causa dos bichos que controlam 

OS peixes". Portanto, 0 rio e protegido (ou deveria ser) pelas entidades sobrenaturais 

que ai habitam e que atacam os homens que se aventuram em suas aguas e mais do 

que isso, que controlam os resultad0s das pescarias. 

A crenc;a na existencia de criaturas protetcxas de peixes e de locais 

piscosos e bastante recorrente entre as populac;Oes que vivem da pesca no rio 

Amazonas, evidente influencia das sociedades indigenas brasileiras. SMITH (ibidem) 

fez um levantamento bastante interessante das origens dos mitos indigenas que 

informam os pescadores. Em alguns casos, os peixes sao protegidos por "miies 

espiritos", como e o caso dos Desana (REICHEL..DOLMATOFF, 1975, apud SMITH, 

1979: 107) e dos Munduruku (MURPHY, 1958, apud SMITH. 1979: 107). 

REICHEL-DOLMATOFF (1975) em seu estudo sobre os Tukano, procura 

integrar a mitologia Tukano a necessidade de integrac;ao ao meio ambiente, 

demonstrando que cosmologia e ecologia sao variaveis profundamente interligadas. 

Para o autor, a economia indigena esta ligada a outros fatores que nao dizem respeito 

apenas a racionalidade para a obten\;i'io de recursos, a adapta\;i'IO ao ambiente e a 
ideologia economica. Ele mostra que a cosmologia, mitos e ritos representam um 

conjunto de principios ecol6gicos que resultam em um conjunto de regras sociais e 

econ6rnicas que ao final garantem um equilibrio entre os recursos do meio e a 

demanda da sociedade. 
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Os Tukano tambem atribuem a cada especie comestfvel - animais ou 

peixes - um senhor que protege as especies e determina quando e quanto de cada 

uma delas pode ser obtida atraves da ca~ ou pesca. Como o universo e concebido 

como um sistema em delicado equilfbrio, onde a quantidade de energia que entra esra 

diretamente relacionada com a que e perdida, existem regras que controlam o 

tamanho das colheitas, o numero de filhos, e a intensidade com que os recursos 

naturais sao utilizados. Qualquer excesso poder trazer o desequilibrio, alterar;:6es 

severas na natureza ea fome. Dentro deste princfpio, pode-se entender a 16gica dos 

pescadores tradicionais ao enfatizarem a necessidade de pescar apenas com anz6is, 

evitando instrumentos pr~t6rios. 

Pode-se notar que os pescadores do rio Cuiaba, aqueles que nao 

utilizam a rede, percebem o rio, bocas, corixos e sangradouros comb um sistema em 

um delicado equilibrio, que esra muito ligado ao que ocorre no f'.antanal. Por isso 

afirmam que 0 "pantanal e sagrado", pois dele depende toda a vida rio acima, e por 

isso colocam enfase nos cuidados em evitar o excesso de pesca. Os senhores dos 

peixes sao OS controladores da produr;:iio, mas evidentemente esta forr;:a, este poder, e 
inutil frente aos metodos mais violentos de pesca, tais como o fechamento de bocas e 

o uso de redes, que sao uma violar;:ao das leis do rio. 

0 uso das redes, a depreender dos relatos ouvidos, acarreta uma 

especie de castigo, que e a pobreza dos redeiros, maior ainda do que a dos pescadores 

artesanais. A rede nao apenas coloca em risco a sobrevivencia dos peixes, como toma 

miseravel quern a utiliza. 0 anzol, ao contrario, preserva os peixes, pois dos muitos 

que passam pela isca, apenas um e sacrificado. As redes, OU OUtrOS metodos 

predat6rios, ao contrario, tern reflexos que abrangem todo o ecossistema do rio, 

trazendo conseqiiencias para todos os pescadores e para todo o sistema de vida, 

ligado a movimentar;:ao dos peixes, inclusive a do Pantanal. 

SMITI-1 (1979) percebe que os mitos tern uma funr;:ao protetora das 

especies, pois for~ um respeito de certos lugares considerados encantados, que 

geralmente sao aqueles em que os peixes desovam. 

Porem, infelizmente, as vezes as press5es do sistema capitalista sao 

mais fortes do que um sistema cosmol6gico que defende a vida no rio. Ademais, 

todos os impactos provenientes da dragagem, da pesca predat6ria, do turismo e da 
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pr6pria poluil(ilo do leito do rio praticamente anulam qualquer esfor~ dos pescadores 

em manter a produtividade pesqueira. 

Em funl(ilo disto, os pescadores mais ex:perientes e mais antigos, que 

acompanharam a diminui~o da produtividade, acreditam que o rio Cuiaoo tern 

apenas pouco tempo de vid.a. 

4.9. Peixes do Rio Cuiaba 

Uma coleta de peix:es foi realizada na reserva da Vereda. na segunda 

semana de novembro, para registro na colet;ao de referencia da Universidade Federal 

de Mato Grosso. No~ da coleta o rio estava vazando3
• Foram coletados ex:emplares 

das seguintes espCcies: lambari, pacu, pintado, bagre amarelo, sardinha, saua. 

saicanga, saviru, pacupeva. cascudinho, canivete, jiripoca. piavu\:u, jurupensen, 

dourado cachorro, sanguesruga, mussum, cascudo, x:imbure, tuvira branca e tuvira 

bicudinha. Quando estas especies apresentavam ~. tambem foram 

coletadas4 
• 

4.10. Os Pescadores Apresentam uma 
Sistema de Classifkafii.O? 

Desde o inicio dos estudos observou-se nas descrir;Oes que os 

pescadores faziam dos peix:es, uma forma de agrupa-los, que poderia conduzir a um 

sisterna de classifica~o pr6prio e a uma aprox:ima~o aos niveis mais inferiores 

3 A roleta foi reali7.ada oom auxillio de Joao, wn dos pescadores da Vereda que mais se aproxirnou da 
equipe ao longo da pesquisa de campo. De todos os locais visitados, os pescadores da Vereda foram os 
de mais dificil acesso. Apenas Joao e seu Ambrosio, presidente da resezva, dispunham-se a ronversar 
oom a equipe. A1gurnas ou!Il!S pessoas iniciaram a se relacionar oom os pesquisadores, apenas a partir 
do dia em que se realizou a primeira roleta Depois rontaram que sempre que estranhos se aproxirnam 
eles ac:redilam que sao da polfcia OU algum tipo de fiscal, que visitam a reserva com algum objetivo 
repressor. 

4 Esta coleta representa uma pequena porcentagem das especies de peixes encontradas no 
Pantanal. At6 agora ja foram descritas cerca de 250 especies (Heraldo Britsky, comunica~o 
pessoal). 

168 



possfveis com os sistemas de classifica~o das ciencias ocidentais. Com base nas 

· infonna96es dos pescadores e nas observa96es realizadas, organizou-se um 

agrupamento dos peixes para posterionnente fazer uma chave de identifica~o. 

Embora a chave preliminar testada com alguns pescadores, levasse a identifica~o 
correta dos peixes, entende-se a necessidade de ajustes antes de apresenra-la 

definitivamente. Assim, se apresentara a descri~o agrupada dos peixes pelos 

pescadores. 

A primeira grande separa~o que eles fazem refere-se a cobertura do 

corpo, onde duas grandes categorias e uma menor emergem. Entre as primeiras estiio 

a dos peixes de couro e as dos peixes de escamas. A tiltima categoria estaria 

representada pelos peixes com o corpo coberto com casca. 

Entre os peixes de escamas considerados grandes, estiio o pacu, 

piraputanga, pacupeva. curimbata, peagussu, piava, piranha,. dourado, peixe

cachorro. Entre os de pequeno porte, estao o ximoore, saicanga, sardinha, sairu ou 

saivuru, saua, lambari, piquira, jeju. Os peixes de casca englobam o cascudo, 

abotoado, acari, rapa-canoa, chicote, camboata. 

Ja, como peixes de couro, estao o pintado- cachara e o pintado 

cambucu, o jmi, chicote,barbado, jurupoca, jurupensen ea cachara. 

Os peixes de escamas sao separados quanto a propor~o entre a cabe9a 

e o tamanho do corpo, a fonna do corpo, a rela~o entre o "queixo" de cima (maxilar 

superior) e o "queixo" de baixo (maxilar inferior) ea presen93 de dentes. 

A seguir e apresentada a descri~o que na opiniao dos pescadores 

diferenciam os tipos de peixes. 

• PACU (Piarach1s mesopotamicus): cabe9a e corpo mais grossos; 

corpo redondo; queixo de cima igual ao queijo de baixo. 

0 pacu ainda pode ser dividido em pacu preto ou " morador" do 

po90 ou de uma bafa, e pacu amarelo ou "subidor", ou seja que sobe e desce o rio. 

Um terceiro tipo de pacu tambem e citado, o "arrepiado" (came dura). Esta nao e 
propriamente uma diferencia930 feita pelos pescadores, mas uma observa~o de 

diferentes momentos na vida do pacu. 

• PACUPEV A (Mylossoma orbignyanum): cabe9a e corpo mais finos; 

corpo redondo; "queixo" de cima igual "queixo" de baixo. 
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quandodiz: 

• PElxE-c.ArnoRRo (Raphiodon vulpinus): ca~ fina; corpo 

comprido; "queixo" de baixo mais comprido, queixo fino; dente 

comprido. 

• LAMBARI (Astyanax sp): corpo comprido. queixo de cima igual ao 

de baixo, com dente. Os pescadores descrevem ainda diferentes tipos 

de lambaris. 

• SAICANGA: corpo comprido, "queixo" de baixo maior que de cima, 

com "pinta " abaixo da cabe((a. 

•PIRANHA (Serrasalmus spp): corpo redondo; " queixo" de baixo 

mais longo que o de cima. 

• DoURAoo (Salminus maxillosus): cabei;a mais comprida; escamas 

amareJcrouro. 

•SARDINHA (Triphortheus angulatus): cabei;a mais comprida, longa; 

branca; "queixo "de baixo mais comprido que de cima. 

• SAUA (Tetragonopterns argentus): cabei;a redonda; branca; queixo 

de baixo mais comprido que de cima. 

• PlRAPUTANGA (Brycon hilarii): cabei;a redonda, mais curta; 

escamas amarelas. 

• CURIMBATA (Prochilodus lineatus): corpo comprido,"queixo" de 

baixo igual ao de cima, sem dente; escama dura, branca, com pinta 

escura. 

•PIA.VA (l.eporinus friderici): boca pequena; com dente; escama dura, 

escura. 

• PEAGUS5U ou PIAU (l.eporinus spp): boca pequena, com dente, 

escama dura, escura. 

• XlMBoRE (Schizodon sp): boca pequena, com dente escama dura, 

escura. 

O pescador Joci, chega ate a fazer um agrupamento destes Ultimas, 

"( ... ) aclw que ximbore, piava e piau e de uma 
familia so." 
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Os pescadores diferenciam os peixes agrupados entre os de casca 

(acaris. rapa-canoas, camboatas, cascudos e chicotes), pela cor, fonnato da "boca" e 

presen\:U de ferrao. 

• ACARI e RAPA-cANOA (Loricariidae): apresentam-secom boca 

arrendondada, distinguindo-se principalmente pela cor: o primeiro, 

pintado de preto e branco e o segundo decor marron. 

• CAMBOATA: tern a cor preta; possui barba e ferrao . 

• CHiam.:: bicudo, de cor marron sem barba e ferrao e com dois fios 

no rabo. 

• CAscUDO (Loricariidae): um amarelo com pinta preta e outro 

pintado, com duas pintas. uma na caOO;:a e outra no rabo. 

Estas descri~, ainda que preliminares, mostram a forma como os 

pescadores tradicionais veem, conhecem e distinguem os peixes e ciao uma indica~o 

de que possuem um sistema de classifica~o. 

4.11. 0 "Lufa-Lufa"do Pescador 

Os escossistemas tropicais caracterizam-se por apresentarem marcante 

varia~o ambiental dentro de um ciclo diario, alem daquelas observadas durante um 

ciclo anual. Dessa forma, os ecossistemas aquaticos mostram varia~o de diversos 

fatores e processos ecol6gicos, como a temperatura, o ox.igenio dissolvido, bem como 

a produtividade primaria, a migra~o. a preda~o e a competi~o. Estas varia96es 

influenciam fortemente o ritmo diario dos peixes e, em conseqtiencia. dos 

pescadores, na medida em que algumas horas do dia sao favorecidas para atividades 

da pesca enquanto que em outras, eias sao dificuitadas. Isto possibilita aos pescadores 

empregar seu tempo em outras atividades que impiementam a pescaria e em outras 

que ampliam suas fontes de sustento. 

A observa~o do "/ufa-lufa" - termo com o qual os pescadores 

designam seu trabalho cotidiano, possibilitou verificar o uso do tempo. Apresentou-se 

aqui, na tabela numero VI, a titulo de exemplo, um dia de trabalho de pescadores, 

salientando que as atividades sao variaveis e podem ser entremeadas com trabalho na 
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roi;:a, fabrico de rapadura, e outros. Como a presen~ feminina nas reservas de pesca 

e muito rara, OS homens ainda devem cozinhar seus pr6prios alimentos. 

T ABELA VI. a -Relato das Atividades no Periodo da 
Manha em Maio de 1992 

PEscAooR ATMDADES REALIZADAS 

• Prepara?o do barro para: 
PESCAOOR 1 - barrotear a casa; 

- barroteamento da casa 

-
• Pescaria de srnda; 

PESCAOOR2 •Col~ de isca no espinhel; 
• Passagem de gancho no fimdo do 

rio para procura do espinhel 

PESCAOOR3 • Pcscaria de srnda 

PESCAOOR4 •Ausente 

T ABELA VI.b - Relato das Atividades no Periodo da Tarde 
(almo~o e descanso ate 15h00) em Maio de 1992 

PESCADOR ATIVIDADES REAUZADAS 

PESCADOR 1 • Amunar isca no espinhel 

PESCADOR2 • Procura de isca no brejo 

PF.8CADOR3 • Pescaria de bate 

PESCADOR4 • Catserto de tarrafa de isca; 
• V~dacanoacmpiche 
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4.12. Evolu9ii.o da Produ9ii.o de Pesca no 
Rio Cuiaba 

A an:ilise da evoluc,:ao da pesca a partir da decada de 60, apoiada em 

fontes oficiais e da midia, mostra considenivel flutuac;ao e declinio, ao longo dos anos 

(Tabelas VII-XI). No entanto, salientou-se que uma avalia9ao mais profunda e 

concreta da real queda da produtividade pesqueira no Rio Cuiab<i, carece de estudos 

ecologicos sabre a idade e crescimento dos peixes e a idade dos peixes 

desembarcados, em Cuiab<i, uma vez que os dados das fontes oficiais. neste caso, sao 

subestimados. A causa destes dados serem subestimados deve-se a precaria rede de 

controle da saida dos peixes, da falta de fiscalizac;ao, da descontinuidade das a96es e 

politicas nas institui96es govemamentais e provavelmente, da coml!J9iio gue assola o 

pais. 

T ABELA VII • Produc;;ao Pesqueira em Santo Antonio de Leverger e 
Bara.o de Melgac;;o, entre 1968 e 1977 (em kg) 

ANo 1968 1969 1970 1971 

S. Antonio 416.500 170.000 253.000 16.850 

Barao 116.000 124.400 106.500 56.000 

ANo 1972 1973 1974 19n 

S. Antonio 72.000 70.000 87.000 192.000 

Barao 56.000 53.000 67.000 1.032.000 

Fonte: Anuano Estatistico de Mato Grosso, Fundai;:iio Candido Rondon, Cuiaba 
(a nos 1969 a 1979) 

Observa-se que a partir de 1968 ha uma diminuic;ao no montante da 

pesca controlada nos municipios de Santo Antooio e de Barao de Melga90. Os 

numeros voltam a crescer a partir de 1974. Entre 1971 e 1973 o volume pescado 
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atinge um m1mero extremamente baixo. Esta queda na produ~ poderia estar ligada 

ao ciclo plurianual das chuvas, pois neste periodo o nivel pluviometrico foi 

extremamente baixo e os jomais inclusive veiculavam noticias de que o Pantanal 

matogrossense estava secando. Como a reprodm;ao dos peixes esta diretamente 

ligada as cheias no Pantanal, neste periodo seco e possivel que a sobrevivencia de 

alevinos tenha ficado muito comprometida. 

T ABELA VIII - Quadro da Produ~ao Pesqueira Anual em Mato Grosso na 
Decada de 80 (em quilos) 

1980 1981 1983 1985 1986 1987 

3.946.519 3.625;(}(}5 5.391.759 4.368.304 4.160.918 1.295.366 

Fonte: Anuano Estatfstico de Mato Grosso, Fund~ao Cindido Rondon, Cuiaba, 
(anos 1981 a 1988). 

T ABELA IX - Quadro da Produ~ao Mensal de Pescado no Estado, na 
Decada de 80 (em quilos) 

M~ 1980 1981 1983 1985 1986 

jan. --- 34.725 100.927 48.914 322.032 

fev. -- 26.394 58.868 00.737 125.091 

marr;o 265.779 71.561 123.557 75.893 122.768 

abril 214.297 199.723 368.326 119.585 350.082 

maio 244.234 262.258 317.076 271.164 397.698 

junho 279.457 205.704 155.436 443.263 319.774 

julho 346.784 434.169 713.473 715.008 349.008 

1987 

199.010 

80.049 

24.576 

88.611 

69.526 

78.855 

95.534 

continua na pag. seguinte 
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T ABELA IX - Quadro da Produ-;ao Mensa! de Pescado no Estado, na 
Decada de 80 (em quilos) 

Mes 1980 1981 1983 1985 1986 

a gos. 450.611 462.182 961.803 660.074 411.376 

set. 591.484 674.134 756.229 564.548 445.933 

out. 630.559 526.563 799.372 611.700 596.714 

l!OV. 526.609 441.404 836.646 384.384 310.635 . 
dez. 396.605 325.588 199.779 428.434 408.941 

Fonte: Anuario Estatfstico de Mato Grosso, Fundac;iio Glndido Rondon, anos de 
1981 a 1988 

1987 

108.238 

93.889 

228.447 

142.416 

82.415 

Pode--se observar pelo volume da produ~o mensal do estado, que 

entre os anos de 1980 e 1986 houve um grande esfon;o na pesca. Observe-se que 

estes totais nao correspondem ao montante dos peixes retirados do rio, porque ainda 

ha a pesca de subsistencia, a pesca realizada por turistas e a predat6ria, para as quais, 

evidentemente, nao ha dados numericos. 

Ao contrario do esperado, os meses onde o rio e mais intensamente 

explorado nao sao os da lufada, que apresentararn no periodo baixa produ~o em 

face aos meses da piracema. Os dados demonstram que apenas 11,9% dos peixes sao 

retirados do rio em maio, enquanto que 32,9% sao pescados nos meses em que os 

peixes estao "rodando" para a desova. 

TABELAX-Quadro dos Anos de 1981a1987 do Volume daPesca 
na Lufada e em Outubro e Novembro (em quilos) 

total entre os anos de 1981 a 1987 18.626.953 

total pescado em mab 1.561.956 

total pescado em outubro 3.392.796 

total pescado em novembro 2.257.710 

total entre out. e nov. 5.650.506 
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A partir deste esf~ concentrado nos meses em que os peixes estiio 

em fase reprodutiva. observa-se que ja em 1987 h3. uma grande queda na 

produtividade pesqueira e que produ~o caiu muito com rela~ aos tres anos 

anteriores, quando atingiu um pico de 13.921.171 quilos. Evidentemente esta 

superexpl~o dos recursos pesqueiros comprometeu a produtividade do rio. Ha 

ainda que observar que no ano de 1987 o rio Cuiaba atingiu o mais baixo nivel 

d'~gua registrado desde 1933. 

Pode-se observar, ainda, atraves do quadro da produ~o mensal, que 

os meses de janeiro e fevereiro, quando os peixes estao, em sua maioria, no Pantanal, 

apresentaram um volume relativamente baixo de pescado e que os meses da es~o 

seca, de junho a setembro, apresentaram uma produtividade significativa. pois e 
neste periodo que os peixes estao concentrados na calha do rio e alguns cardumes 

tomam-se moradores dos ~ onde os pescadores realiz.am a ceva. 

TABELAXI- Apreensoes de Peixes com Saida Oandestina 
ou Situac;ao Irregular 

Ano QUANTIDADE 0BSERVA9Ao 

1976 18.CXXl --

1977 36.CXXl --

1991 18.CXXl --
1992 20.CXXl jan./fev. 

1993 6.CXXl 
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5 

CONCLUSAO 

0 Pantanal de Mato Grosso, na Depressao Paraguaia, teve seu 

processo de fonnat;:ao iniciado em tempos muito remotos. Os processos erosivos que 

fonnaram a Depressao datarn do periodo P6s-Creraceo, e os processos de 

sedimentat;:ao do Quatemano. As aguas dos rios que comp6em a Bacia do Alto Rio 

Paraguai, que alimentam o Pantanal, drenam Fonna¢es geol6gicas muito antigas. A 

regiao tern sido modelada mais recentemente por mudan~ climaticas que 

ocorreram desde o Quatemano. A dinfunica das aguas tern dado os ultimas retoques 

na criat;:ao ou modificat;:ao das fonnas, as quais contribuem coma uma das causas da 

diversidade de unidades de paisagem no Pantanal. 

As mudan~ geol6gicas e climaticas, de longa durac;:ao, que 

ocorreram no Pantanal e extrapolam escalas locais e regionais, favoreceram a 

distribuit;:ao e o estabelecimento de organismos de diferentes origens biogeograficas. 

As mudan~ compreendendo tempos mais curtos, coma as dos ciclos 

plurianuais e anuais da dinfunica das liguas definem um pulso nas areas alagaveis no 

Pantanal - o pulso da enchente. que condiciona os processos ecol6gicos da sucessao e 

da produtividade na regiao. 

Paralelamente a estas mudan~ originadas na natureza (de origens 

naturais), a chegada do homem no Pantanal tarnbem contribuiu para a transfonnat;:ao 

deste esp~. A hist6ria da ocupat;:ao do Pantanal nesta pesquisa, pode ser 

contextualizada a partir das sociedades pre-colombianas, embora a precaria base de 

dados arqueol6gicos nao fom~ nenhuma indicat;:ao da data da entrada do homem 

no Pantanal. 
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Nesta pesquisa, foi possivel deline.ar tres grandes fases ou etapas do 

processo de colon~o do Pantanal: na primeira, predominaram as sociedades 

indigenas; na segunda, com a colonizaryao "branca". iniciaram-se os conflitos 

interetnicos, que causaram o declfnio daquelas sociedades; a terceira e Ultima fase 

teve seu marco na segunda metade deste seculo, a partir da decada de 70, quando e 

reproduzido o "novo" modelo de desenvolvimento adotado no pais. Esta fase da 

ocuparyao caracteriza-se pela convivencia, nem sempre pacifica, de diversas formas 

de organiza<;ao social, de ocuparyao do espa~ e do uso dos recursos naturais. Estas 

etapas da ocupa<;ao do Pantanal diferenciam~se tamrem pela qualidade e velocidade 

nas mudanc;:as ecol6gicas de origem antr6picas. 

No periodo em que as sociedades indigenas dominaram, registram-se, 

como em outras regi6es, re~ mais estreitas e equilibradas com a natureza; os 

fndios descobrem e experimentam plantas de uso na alimentar;ao. na medicina e na 

~ de artefatos; desenvolvem instrumentos e recnicas de pesca e de transporte na 

agua; modificam esp~ para adapta-los a inunctar;ao. As modifi~ que 

imprimem nos espa~ ocupados nao parecem ter causado impactos na estabilidade 

ecol6gica dos fuigeis ecossistemas do Pantanal. A nfvel te6rico, pode-se hipotetizar 

que nesta fase, os impactos antr6picos eram muito incipientes, possibilitando a 

manuten<;ao da estrutura e funcionamento dos ecossistemas, pr6ximos as condii;C>es 

"naturais". 

Os reflexos da ocuparyao na segunda fuse, silo mais acentuados na sua 

segunda metade, devido a introdu<;ao do gado, enquanto especie ex6tica com todas as 

implicai;C>es decorrentes da mesma, principalmente na conquista e incorporar;ao de 

novos espai;os. Nesta fase tambem teve infcio a busca das pedras preciosas: ouro e 

diamante. Porem, pode-se afirmar que os impactos ainda eram pontuais. Parte dos 

migrantes desta fase incorporaram elementos do modo de vida indigena e os 

transformaram para se estabelecerem, com mais ~bilidades de reproduryao. A 

miscigena<;ao fortalece as "trocas culturais" entre o fndio, o negro e o branco. As 

vantagens decorrentes destes contatos e trocas favoreceram os brancos, em 

detrimento daqueles que ai ja viviam e marginalizaram os negros, que vieram na 

condi<;ao de escravos. 
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Apesar das duas primeiras fases de ocupa~o terem tido seculos de 

durm;:ao, e na terceira fase, com menos de 30 anos, que sao acentuados os impactos 

sociais e ambientais na regiao. Muda-se a velocidade, a qualidade ea extensao dos 

impactos s6cio-ambientais. Alem disso. os diferentes impactos sinergizam, o tempo 

de dura~o dos seus efeitos se estendem, e as possibilidades de recupera~o. em 

alguns casos, alcanc;:a seus limites. A regiao e incorporada aos grandes projetos de 

desenvolvimento; diretamente, coma no caso da abertura de estradas (Projeto de 

Integra~o Nacional) OU, ainda, coma area de influencia, coma do projeto 

POLONOROESTE. A concentra~o das terras acentua-se profundamente, no modelo 

capitalista; intensifica-se o uso de recursos naturais nas comunidades tradicionais e 

aumentam as press6es sobre as sociedades indigenas. 

Desta fonna, amplia-se nesta fase as press6es para que a regiao, por 

motivos geopolfticos e de seguranc;:a. seja definitivamente incorporada aos projetos 

nacionais. A abertura das fronteiras das regiaes Centro-Oeste e Norte constitui um 

marco, um divisor de aguas, da incorpora~o destas ao projeto de desenvolvimento 

de escala e interesse nacionais. 

Os problemas ambientais, que antes apresentavam-se localizados, 

ampliaram seus efeitos e repercussaes a nfvel mundial. Discutem-se. hoje, mudanc;:as 

globais, tais coma o efeito estufa, a destrui~o da camada de oz6nio, a perda da 

biodiversidade, etc. Questionam-se os efeitos destas mudanc;:as mundiais a nfvel local 

e regional e vice-versa. No Pantanal, as atividades antr6picas que acarretam 

impactos ambientais sao em sua maioria originados na parte alta da bacia do rio 

Paraguai, tais coma a constru~o de rodovias, minerac;:ao, desmatamento das 

cabeceiras, monoculturas de soja, us0 abusivo de biocidas, introdu~o de especies 

ex6ticas e o crescimento urbano. Na planfcie propriamente dita, destacam-se os 

garimpos de ouro, com uso de merctlrio no processo de amalga~o ea constru~o de 

estradas nas areas alagaveis, por exemplo. 

Da mesma fonna que as mudanc;:as ambientais, a economia tambem 

se globaliza. Os mercados econ6micos ampliam-se, buscando saidas regionais e 

mesmo internacionais. A cria~o de mercados regionais coma o MERCOSUL, 

apresentam-se aos governantes coma o~o geopolftica e econ6mica mais viavel, 

demandando polfticas publicas de escala regional coma, por exemplo, a execu~o de 
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obras de melhoria da Hidrovia Parana-Paraguai, de interesse do Brasil, Bolivia, 

Paraguai, Uruguai e Argentina, porem de grande impacto sobre o Pantanal, uma vez 

que as obras que modificarao a geometria do rio, serilo executadas no trecho entre 

caceres e Rio Apa, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Neste contexto tambem 

coloca-se o gaseoduto da Bolivia para o Brasil. Outras obras, embutidas nas politicas 

publicas dos paises do Cone Sul, criam os alicerces para fortalecer os mercados 

economicos e uma geopolitica regional e assim pos.5ibilitar formas de negocia~o 

com mercados de outras regi5es , como o NAFT A, que reline os interesse dos &tados 

Unidos, Canada e Mexico. 

Por outro lado, as politicas de desenvolvimento trazem agora no seu 

bojo um "novo" modelo de desenvolvimento, o chamado desenvolvimento 

sustentado, que incoqx>ra ideias e valores ambientais, posmbilitando um maior 

equihDrio na importfulcia atribuida ao componente ambiental em rela~o ao 

componente econ6mico nos projetos de desenvolvimento. Nik> sem raz.ao, o Banco 

Mundial incorpora as icteias contidas nesta proposta de desenvolvimento sustentado, 

nos projetos que recebem seu financiamento, como o PRODEAGRO, projeto de 

desenvolvimento agro-erol6gico, para a area de alxangencia do antigo Projeto 

POLONOROFSTE, no &tado de Mato Grosso. Alem deste projeto de 

desenvolvimento, o Banco Mundial tambem financia para os estados de Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul, o projeto de Con~ da Bacia do Alto Rio Paraguai - o 

PCBAP. 

Novas fonnas de organ~o de grupos de pressao tambem 

globalizam suas preocupa~. como as Organiza~ Nao Governamentais (ONGs) 

americanas e europeias. AB politicas ambientais, antes limitadas ao nivel local e 

nacional, assumem agora propor~ mundiais ap6s a EC0-92. A Agenda 21, o 

principal documento concluido nesse evento, resume as principais diretrizes, metas e 

~ de cunho globaliz.ante e deveni nortear os passos que serao trilhados no seculo 

que se aproxima. A EC0-92 tambem influenciou o fortalecimento de novas formas 

de organ~. atraves de F6runs Nacionais e locais que relinem os interesses de 

ONGs ambientalistas e de Movimentos sociais, ampliando os espa~ de disc~o e 

de possibilidades de intervenc;ao. 
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E neste contexto de globalizac;ao, de politicas publicas nacionais, 

regionais e locais que e preciso de perguntar sabre as OJ>90es de desenvolvimento 

para OS frageis ecossistemas do Pantanal e as possibilidades de reproduc,:ao do modo 

de vida das comunidades humanas tradicionais. 

Contraditoriamente, as recentes polfticas ambientais brasileiras 

terminam coma mais um ingrediente complicador para a vida destas comunidades. 

Par um !ado, na maioria dos casos, estas contribufram para a conservac;ao, ou 

mesmo para a construc;ao de um meio considerado "natural'', coma demonstram 

estudos recentes sabre as sociedades indfgenas e, coma ficou claro neste trabalho, a 

importfulcia da ac;ao antr6pica para a manutenc;:ao e conservac;ao de pastagens 

naturais no Pantanal. 

Par outro !ado, a legislac;:ao ambiental pode obstaculizar ac;6es 

costumeiras de manejos coma, par exemplo, as queimadas em ~uena escala para 

as roc;as de coivara. A aplicac;ao. das leis ambientais de preservai;:ao tern se 

constitufdo mais em elemento de pressao e de amedrontamento para as comunidades 

tradicionais, do que ac;:ao eficaz de conservac;:ao do meio. As grandes queimadas da 

Amazonia, proibidas par lei, nao cessaram; no entanto, no infcio do calenctario 

agrfcola de 1992, os mimoseanos estavam com medo de queimar suas pequenas 

roc;as, das quais depende sua subsistencia. A proibic;:fio da pesca predat6ria e na 

piracema, tambem ·com prop6sitos conservacionistas, atinge muito mais os 

pcscadores artesanais, mais sujeitos a fiscalizac;:fio, do que OS verdadeiros 

respons.iveis pelo comprometimento da produtividade do rio. A limpeza dos campos 

das plantas invasoras, tambem constitui outro ponto de conflito com a polftica 

ambiental. 0 IBAMA considera esta limpeza coma desmatamento, uma vez que o 

cambarazal tern uma fisionomia de mata, enquanto os pantaneiros entendem esta 

colonizac;:ao dos campos pelos cambar:is coma invasao, coma realmente o e. 0 

desconhecimento ecol6gico da regiao, par parte do IBAMA. e a inadequac;ao da 

legislac,:ao brasileira para areas coma o Pantanal, que funcionam diferentemente de 

outras, acentua o problema das plantas invasoras, considerado um dos mais crfticos 

pelos pantaneiros. 

Outro elemento a ser pensado e 0 abandono progressivo do modelo de 

ocupm;ao comunal da terra. ou dos recursos naturais. 
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As reservas de pesca recortam a agua do rio em diversos territ6rios, 

compartilhados por pescadores, assim como os pastos comunais em Mimoso 

recortam a area alagavel. 0 USO comunal do rio por agora parece nao estar 

amea~o. na medida em que esta e a unica maneira vi:ivel da atividade pesqueira. 

Porem, com rel~o ao uso comunal da terra, observa-se que historicamente este foi 

substituido por novas formas de ocupa~o. como ocorreu com as "common lands" na 

Inglaterra e em todos os lbcais em que o capital eliminou formas tradicionais a 
margem do capitalismo. 0 capital alimenta-se da ~o sobre a terra e da 

propriedade privada. A existencia de terras comunais sob sua egide, tern se tornado 

cada vez mais inviavel e ha uma somat6ria de press6es neste sentido. 

Pelo tipo de manejo que os pantaneiros de Mimoso fazem do gado, no 

entanto, percebe-se que apenas com o modelo de pastos comunais e com a limpeza 

intensiva dos mesmos e possfvel a continuidade deste modelo de pecuaria e de vida. 

enfim. Apesar de que ja se pode observar sinais de esgotamento "energetico" dos 

pastos e possivelmente o meio ambiente ja nao tenha a mesma possibilidade de 

suporte que tinha anteriormente. Pode-se concluir que a individ~o dos pastos, 

se realizada extensivamente, provocara o esgotamento dos recursos e inviabilizara a 

reprodu<;ao da forma de vida dos mimoseanos. 

Os dados disponfveis apontam fortemente para esta possibilidade, 

uma vez que outros aspectos da organizac;ao dos mimoseanos ja foram muito 

alterados, e que a relativa autonomia econ&nica que dispunham esta muito 

comprometida com o abandono do fabrico da farinha, rapadura, tecelagem, bem 

como pela crescente dependencia de hens de mercado. A migrac;ao para as cidades, 

que aparenta ser uma resposta social ao esgotamento dos recursos naturais e a 
incapacidade do meio em conter uma popul~o de maior porte traz como 

conseqiiencias o envelhecimento da popula~o, e a dispersao e perda de 

conhecimentos tradicionais, impondo novos valores auc; que ficam. 

A chegada da energia eletrica no ano de 1993 tranl. certamente, 

conseqiiencias que nao podem ser ainda avaliadas em toda sua extensao, ·mas 

certamente ocorrerao mudant;as de habitos e modifica~ nos nfveis atuais de 

sociabilidade. Enfim, e possfvel que os mimoseanos cootinuem a existir, mas com 

maiores re~ e maior dependencia do capital. 
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A acumular,:ao do capital promove a concentrar,:ao das terras nas mlios 

de grandes proprietarios e provoca a expulsao daqueles que por anos as cultivaram. 

0 acesso as terras que antes dispunham, possibilitava aos ribeirinhos o exercicio da 

poliatividade: r~ de cana, e de outras culturas, criar,:ao de gado, quintais e 

pescaria. Alem disso, favorecia o fabrico da rapadura e da farinha. A perda das 

terras, impossibilitou a execu((lio das diversas atividades, obrigando aos ribeirinhos a 

optar por somente uma delas, o que foi permitido com a pesca. Restou aos que 

habitam as margens do rio, apenas a agua. Assim, a pesca viabilizou-se como 

atividade. mas mais do que uma escolha, foi a unica possibilidade de acessar um 

territ6rio sem dono: as aguas. 

Mas, ate quando o espa90 das aguas es~a livre para os pescadores? 

Este territ6rio comec;a a mostrar ja seus atrativos tambem para os que expulsaram da 

terra a maioria dos pescadores. Surgem outros "pescadores", turistas que ocupam o 

espa90 da agua com suas maquinas barulhentas e voadoras, impedindo aos 

verdadeiros pescadores que dependem da produtividade dos rios para sobreviver. 

Alem disso, outras variaveis ambientais e s6cicrecon6micas, a 
montante de onde vivem os pescadores, afetam a qualidade e a quantidade das aguas 

das quais dependem. 

A fragilidade atribufda aos ecossistemas pantaneiros, aqui e estendida 

a estas comunidades tradicionais que criaram alternativas para sobrevivencia em 

espa9os de grande movimento. como slio as areas alagaveis do Pantanal. Assim, os 

esfor9os das politicas ambientais para garantir a estrutura e funcionamento destes 

ecossistemas, principalmente de sua biodiversidade, devem tambem ser construfdos 

no sentido de estende-los para a manuten((lio da diversidade cultural, e da reprodur,:ao 

destas formas e estrategias de sobrevivencia. 
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• Publica~oes do NUPAUB • 

~ 0 Mito Moderno da 
Natureza Intocada 

Autor: Antonio Carlos Diegues 
1994 (161pp.) 

0 Mita Moderno da Natureza 
lntocada trata des relaq1ies simb61icas 
e do imaginario entre o homem e a 
natureza, tendo coma centre de 
analise as areas protegidas. No mundo 
em qua a civilizaqao urbane-industrial 
desenvolveu conhecimentos 
cientrticos, tecnologias e tambem 
meios poderosos de devastaqao da 
natureza, rompendo antigas alianqas 
qua ligavam 0 homem a natureza, OS 

mites ainda continuam vivas. Um 
dales e o mito moderno da natureza 
intocada. E, sem duvida, um texto 
importante pare pesquisadores e 
estudantes preocupados com os 
problemas s6cio-ambientais. 

~ 0 Nasso Lugar Virou 
Parque: Estudo S6cio
Ambiental do Saco de 
Mamanguti-Parati
Rio de Janeiro 

Autores: Antonio Carlos Diegues 
Paulo Nogara 
1994 (187pp.) 

Esta trabalho foi realizado coma 
parte de um esfor90 conjunto de 
conhecimento de regiao costeira de 
Parati - Rio de Janeiro, com o 
Departamento de Antropologia de 
Universidade de Laval - Canada, sob a 
coordenaqao dos professores Yvan 
Breton e Antonio Carlos Diegues. 

Analisa as rel&q1ies entre as 
comunidades caiqaras locais e o 
mundo natural, suas apreens1ies e 
expectativas no processo de 
estabelecimento de uma area natural 
protegida. 

~ Inventario de Areas 
Umidas do Brasil 
IUCN/ NUPAUB 

Autor: Grupo de pesquisa NUPAUB 
1990 (450pp.) 

0 lnventario de Areas Umidas do 
Brasil represents um primeiro esforqo 
feito no Brasil de descrever de modo 
sistematico e sucinto as principais 
areas inundaveis brasileiras, tanto no 
literal quanta no interior, 
apresentando, ao final de cada area, 
uma bibliografia de base. Realizado 
por uma equipe multidisciplinar, o 
lnventario e um instrumento de 
trabalho obrigat6rio para trabalhos de 
pesquisa. 

~ Hidrovia: uma Analise 
Ambiental Inicial da Via 
Fluvial Paraguai-Parana 

Autores: E. H. Bucher et a/ii 
1994 (73pp.) 

0 projeto de Hidrovia Paraguai
Parana e considerado por muitos coma 
a ultima grande proposta de 
desenvolvimento regional deste seculo 
para os pafses da Bacia do Prata. Se o 
projeto for realizado, nao ha duvida 
qua os impactos economicos, sociais 
e ambientais serao de grande manta. 
Ate recentemente tern havido pouco 
debate sabre a viabilidade de 
construqao dessa grande hidrovia e 



sobretudo sabre seus impactos s6cio
ambientais. Nessa sentido, o trabalho 
elaborado por HUMEDALES PARA LAS 
AMERICAS e publicado em colaborac;:ao 
com o NUPAUB tern coma objetivo 
central fornecer subsfdios para uma 
ampla discussao sabre o projeto. 

~ A Dinamica Social do 
Desmatamento na Amazonia: 
Populac;oes e Modos de Vida 
em Rondonia e Sudeste 
do Para 

Autor: Antonio C. Diegues et a/ii 
1994 (153pp.) 

Neste livro, publicado em 
colaborac;:ao com o UNRISD (Institute 
de Pesquisa sabre o Desenvolvimento 
Social das Nac;:oes Unidas). analisam
se os processes sociais de 
Desmatamento em Rondonia e no 
sudeste do Para. Estes estudos de 
caso revelam que os processes mais 
amplos de ocupac;:ao dessas regioes 
tern as mesmas causas, mas se 
configuram historicamente de formas 

· distintas, dependendo de fatores 
ecol6gicos, sociais e economicos 
regionais. 

~ Caic;aras e Jangadeiros: 
Cultura Maritima e 
Modernizac;ii.o no Brasil 

Autor: Luiz Geraldo Silva 
1994 (143pp.) 

Este trabalho faz uma analise 
comparativa de duas culturas 
litoraneas de grande importancia· no 
Brasil: a caic;:ara e a dos jangadeiros. 
Revela a grande diversidade cultural 
das populac;:oes humanas que se 
reproduzem a partir de um estreito 
contato com o mar, e possuem um 
vasto conhecimento dos ecossistemas 

naturais em que vivem. Conhecer essa 
diversidade ecol6gica e cultural e o 
primeiro passo para reconhecer a 
grande contribuic;:ao dessas 
comunidades para a conserva'yao do 
meio ambiente costeiro. 

~ Pesca Artesanal : Tradic;ii.o e 
Modernidade. Atas do III 
Encontro Ciencias Sociais e 
o Mar. NUPAUB, 1989 (332 pp.) 

Esta coletanea reline artigos e 
trabal hos de diversas disciplinas no 
campo das ciencias humanas sabre as 
relac;:oes entre o homem e. o mar no 
Brasil. Esta publicac;:ao coloca em 
evidencias o grande conhecimento que 
as sociedades marftimas tern dos 
ambientes costeiros e marftimos. 

~Rios e Mares da Amazonia 
1990 (272pp.) 

Coletanea do IV Encontro Ciencias 
Sociais e o Mar, apresenta varios 
trabalhos de ciencias humanas em 
torno das relac;:oes entre as 
comunidades humanas litoraneas e 
ribeirinhas da Amazonia e o meio 
ambiente aquatico. 

~ No Ritmo das Aguas do 
Pantanal 

Auroras: Carolina. ]. da Silva 
Joana. A. F. Silva 
1995 (270pp.) 

Resultado de tres anos de pesquisa 
realizada por uma equipe 
interdisciplinar da Universidade Federal 
de Mato Grosso com o apoio do 
NUPAUB-USP, o trabalho abrange o 
estudo da relac;:ao entre as populac;:oes 
ribeirinhas pantaneiras e as flutuac;:oes 
hfdricas desse majestoso ecossistema 



umido do Pantanal. Relata o 
conhecimento sabre as estrategias de 
sobrevivencia dessas populac;:6es que 
se tornam mais relevantes quando se 
pensa em construir a Hidrovia 
Paraguai-Parana a qual causerie 
impactos niio somente sabre o 
ecossistema, mas tambem sabre as 
populac;:6es tradicionais pantaneiras. 

~ Povos e Mares: Leituras 
em S6cio-Antropologia 
Mari ti ma 

Autor: Antonio Carlos Diegues 
1995 (270pp.) 

Esta coletiinea reune uma serie de 
artigos e trabalhos do autor sabre as 
comunidades marftimas e costeiras 
brasileiras, entocando as questoes des 
relac;:6es entre pescadores artesanais e 
industriais, as praticas sociais e 
simb61icas dos habitantes do litoral. 

~ Inventory of Brazilian 
Wetland 

(versao resumida em ingles) 

UICN/ NUP AUB, 1994. 

lnventario das principais areas 
inundaveis brasileiras, tocalizando, de 
torma sistematica as aspectos 
ecol6gicos, economicos e sociais. 

~ Tradition and Social Change in 
the Coastal Communities of 
Brazil. A Reader of Maritime 

Anthropology 

Autor: Antonio C. Diegues (ed.) 
1992 (207pp.) 

Antologia de varios autores, 
enfocando as principais temas 
ecol6gicos sociais e simb61icos das 

comunidades de pescadores 
artesanais do Brasil. 

~ The Mata Atlantica 
Biosphere Reserve: 

an Overview 
UNF5CO-MAB /UNITED NATIONS 

UNNERSITY 

Autor: Antonio Carlos Diegues 
1995 (36pp.) 

Uma analise das condic;:oes 
ambientais, sociais e culturais da 
Mata Atlantica e suas populac;:6es 
tradicionais. 

~ The Social Dynamics of 
Deforestation in Brazilian 
Amazon: An Overview 

UNRISD-ONU- NUPAUB, 1992 (45pp.) 

Este trabalho analisa as principais 
processos s6cio-economicos 
subjacentes ao desmatamento na 
Amazonia. 

~ Pescando Pescadores 
Wetland 

Autor: Jose Geraldo W. Marques 
1995 (285pp.) 

Resultado de estorc;:o do NUPAUB e 
do Laborat6rio de Etnoecologia da 
Universidade Federal de Alagoas, este 
trabalho interdisciplinar tern duas 
caracterfsticas basicas: estudar a 
diversidade ecol6gica e cultural da 
ultima varzea importante do baixo Sao 
Francisco ainda niio atingida pelos 
grandes projetos de irrigac;:iio, e dar 
subsfdios ii populac;:iio local na defesa 
de useu lugar" no sentido radical da 
palavra ecologia. Ademais, representa 
uma contribui9iio te6rica importante 
aos estudos de etnociencia no Brasil. 





Novos Lan,camentos da edusp 

ADAPTABILIDADE HUMANA 

Emilio F. Moran 

Adaptabilidade Humana, publicado originahnente em 1979, 

e o resultado de uma pesquisa de dez anos que consegue, anos 

ap6s seu aparecimento, permanecer como um dos mais 

abrangentes estudos sobre o tema. Para realiza-lo, Emflio Moran 

nao s6 observou o modo como o homem se adapta aos mais ~ 

diversos ambientes, como as zonas articas, as regi6es de grandes 

altitudes, as terras aridas, os campos e areas tropicais limidas, o· 

que nos daria um estudo essenciahnente biol6gico e ecol6gico, 

mas tambem se preocupou com a habilidade do ser humano de se 

adaptar a culturas e habitos, escrevendo assim um ensaio tambem 

antropol6gico e sociol6gico. 

Moran discute, por exemplo, os problemas impastos pelo 

ambiente artico, as estrategias de adaptac;ao empregadas pelos 

esquim6s (vestimentas, abrigos, alimentac;ao), educac;ao e religiao; 

a minimizac;ao da excassez de oxigenio por meio da alimentac;ao e 

atitudes culturais que visam a reproduc;ao, fatores associados 

zonas de grande altitude; a organizac;ao social flex{vel das 

populac;oes residentes em terras aridas, 0 estilo de vida nomade e 

as modificac;oes na tecnologia de utilizac;ao das aguas - requeridas 

pelas mudanc;as dclicas na aridez, entre outros. 

Adaptabilidade Humana conta tambem _com uma extensa 

bibliografia com mais de setecentas obras classicas e recentes 

sobre ecologia e antropologia. Alem disso, ao final de cada 

capfrulo, e fomecida uma lista de outras leituras que podem 

aprofundar os assuntos abordados. 

Em11io Moran e Professor da Universidade de Indiana 
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