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DEDICAMOS ESTE LIVRO À MEMÓRIA DO 
POETA PANTANEIRO MANOEL DE BARROS, 

TRAZENDO O SEU POEMA “ÁGUAS”

Desde o começo dos tempos águas e chão se amam. Eles se entram amorosamen-
te E se fecundam. Nascem formas rudimentares de seres e de plantas Filhos dessa fe-
cundação. Nascem peixes para habitar os rios E nascem pássaros para habitar as árvo-
res. Águas ainda ajudam na formação das conchas e dos caranguejos. As águas são a 
epifania da Natureza. Agora penso nas águas do Pantanal Nos nossos rios infantis Que 
ainda procuram declives para correr. Porque as águas deste lugar ainda são espraiadas 
para o alvoroço dos pássaros. Prezo os espraiados destas águas com as suas beijadas 
garças. Nossos rios precisam de idade ainda para formar os seus barrancos Para pou-
sar em seus leitos. Penso com humildade que fui convidado para o banquete destas 
águas. Porque sou de bugre. Porque sou de brejo. Acho que as águas iniciam os pás-
saros. Acho que as águas iniciam as árvores e os peixes E acho que as águas iniciam os 
homens. Nos iniciam. E nos alimentam e nos dessedentam. Louvo esta fonte de todos 
os seres, de todas as plantas, de todas as pedras. Louvo as natências do homem do 
Pantanal. Todos somos devedores destas águas. Somos todos começos de brejos e de 
rãs. E a fala dos nossos vaqueiros carrega murmúrios destas águas. Parece que a fala de 
nossos vaqueiros tem consoantes líquidas E carrega de umidez as suas palavras. Penso 
que os homens deste lugar são a continuação destas águas.

Manoel de Barros
Poema Águas, do livro “Menino do mato”. São Paulo: LeYa, 2010.





APRESENTAÇÃO

Carolina Joana da Silva 
Germano Guarim Neto

O livro intitulado Comunidades Tradicionais do Pantanal é publicado num momen-
to especial da história da Etnobiologia, Etnoecologia e Etnobotânica no Brasil, em 
2020, dois anos após nosso país ter sediado em 2018 o XVI Congresso da Sociedade 
Internacional de Etnobiologia, denominado Belém + 30. Neste ano de 2020, a 
Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (SBEE), que organizou doze ver-
sões do Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia, a partir de Cáceres, Mato 
Grosso, pela primeira vez, o referido evento passará a se chamar Congresso Brasileiro 
de Etnobiologia e Etnoecologia.

A obra traz contribuições de alguns dos expoentes da SBEE da região Centro-Oeste 
que atuam nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e de pesquisadores for-
mados por eles, nos Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais 
(UFSCar), Ecologia e Conservação da Biodiversidade (UFMT), Ciências Ambientais 
(Unemat), doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia – Rede Bionorte da Amazônia 
Legal, em Mato Grosso (Unemat/UFMT), Biotecnologia e Biodiversidade – Rede Pró-
Centro-Oeste (UFMT) e Biologia Vegetal, da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS).

Publicamos neste livro resultados de pesquisa destes últimos anos, em que emer-
gem interesses, temas e métodos de diferentes escalas e abrangências, no campo das 
Etnociências. Povos pantaneiros que vivem a dimensão humana do pulso da inunda-
ção foram visitados e compartilharam seus conhecimentos, práticas e sabedorias de 
vida no Pantanal. O campo de estudo foi diversificado na sua abordagem, olhando a 
organização ambiental, vivenciando a observação participante, registrando o cotidia-
no e as percepções dessas comunidades. De acordo com a cosmovisão desses povos, 
a noção de natureza e cultura se coaduna a partir da relação de interdependência de 
ambos os domínios. Grupos de plantas, aves e peixes foram estudados na perspectiva 
do conhecimento ecológico tradicional e local, assim como na sua aplicação para ge-
ração de emprego e renda para o turismo ecológico no Parque Nacional do Pantanal.

O livro ainda sinaliza para futuras contribuições que poderão vir nas pegadas do 
XIV Congresso Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia, a ser realizado pela SBEE e 
Unemat, na cidade de Cáceres, Mato Grosso, planejado para 2020 e adiado, em face à 
Pandemia do Covid-19.

Cáceres, Mato Grosso, em março de 2020.





PREFÁCIO

Flávio Bezerra Barros 1

1 Professor da Universidade Federal do Pará e Presidente da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia
2 BARROS, Manoel de. 1916. Despalavra. In: Ensaios fotográficos. São Paulo: LeYa, 2013.
3 De acordo com o Decreto Presidencial Nº 6.040, de 2007, compreende-se como Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reco-

nhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. 
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades huma-
nas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de 
pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualida-
des de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qua-
lidades de árvore. Daqui vem que os poetas podem arborizar 
os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar 
as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo 
com as suas metáforas. Que os poetas podem ser pré-coisas, 
pré-vermes, podem ser pré-musgos. Daqui vem que os poetas 
podem compreender o mundo sem conceitos. Que os poetas 
podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto. 2

Este livro, que se intitula Comunidades Tradicionais do 
Pantanal é, sobretudo, um ato de resistência. É resistência por-
que anuncia o rico patrimônio biocultural de um bioma dese-
nhado pela magia das águas e matas que tornam a paisagem 
do Pantanal uma das mais impressionantes do mundo. É re-
sistência porque segue na contramão das políticas neoliberais 
e das concepções que enxergam os povos tradicionais 3 como 
uma barreira ao “desenvolvimento” do Brasil. 

A natureza e a cultura que caracterizam o Pantanal sofrem 
com todo tipo de investida, desde a implantação de pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs) em seus cursos d’água frágeis até 
a não efetivação/ausência de políticas públicas que valorizem 
o homem pantaneiro como protagonista da vida nesse am-
biente recôndito. A título de exemplo, somente na Bacia do 
Rio Paraguai são mais de 100 PCHs previstas de serem implan-
tadas, estando mais de 30 em funcionamento.

Nosso país é conhecido por sua diversidade cultural, social 
e biológica inconteste. É este patrimônio que atrai tantas gen-
tes dos lugares mais longínquos do mundo para apreciar uma 
nação de dimensões continentais que detém cerca de 20% da 
biodiversidade presente em todo o planeta, e que fala mais de 
200 línguas. Não quero especificar a diversidade das festas po-
pulares, das danças, músicas, histórias e lendas, manifestações 
religiosas que se constituíram do amálgama entre europeus, 
africanos e indígenas, das culinárias fantásticas. Não daria con-
ta de expressar num prefácio tamanha riqueza!

O Pantanal é um bioma que abrange parte dos estados de 
Mato Groso e Mato Grosso do Sul, se estendendo por cerca de 
250 mil km2, tendo o tuiuiú como sua ave símbolo. Esta obra, 
que nasce no coração do Brasil Central, onde o Pantanal en-
contra-se abrigado, tem papel preponderante no sentido de 
anunciar resultados de pesquisa que retratam diferentes as-
pectos do bioma. Os textos presentes falam de configurações 
cosmológicas, etnobotânicas, etnozoológicas, paisagísticas, 
ecoturísticas, até atividades desenvolvidas por ribeirinhos e 
pantaneiros, os quais desvelam histórias, sabedorias, patrimô-
nios e modos de vida que se conformam numa relação profun-
da entre sociedade e natureza.

Entregar à sociedade brasileira uma obra-prima dessa en-
vergadura no momento conjuntural que atravessamos signifi-
ca resistir na esperança, pois a travessia, diferente do que seria 
nos rios pantaneiros, em que as margens estão à vista, nestes 
tempos, tal tarefa se configura desafiadora sobre as águas de 
um mar tempestuoso. Vivenciamos décadas de avanços em 
termos de políticas sociais, de direitos reconhecidos, do esta-
belecimento de unidades de conservação de uso sustentável 
como as reservas extrativistas, de demarcação de territórios in-
dígenas. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, por meio do decreto 
presidencial nº 6.040, de 2007, foi, em termos de luta, um gran-
de marco para os povos tradicionais do Brasil. Entretanto, tais 
conquistas se mostram drasticamente ameaçadas pelas pers-
pectivas imperialistas e implacáveis daqueles que não enten-
dem o verdadeiro sentido das noções de soberania, sustenta-
bilidade e bem viver, categorias tão presentes entre os povos 
tradicionais.

Não são poucas as famílias de quilombolas, indígenas, ri-
beirinhos, agricultores familiares que vivem a dor de ter um 
ente querido assassinado em face de conflitos com fazendeiros, 
madeireiros, grandes produtores rurais, grileiros, que teimam 
em arrancar das comunidades os seus territórios ricos em re-
cursos naturais de todo tipo. O Estado, com seus projetos de 
interesse nacional, ou os chamados grandes projetos de de-
senvolvimento, também provoca expropriações, deslocamen-
tos compulsórios, sofrimento. Portanto, mais livros como este, 



organizado com esmero por Carolina e Germano, devem ser 
difundidos Brasil afora. 

São os povos e comunidades tradicionais que fazem o ma-
nejo agroecológico de ecossistemas importantíssimos para a 
vida, como as planícies inundáveis desse pedaço do Brasil co-
nhecido como Pantanal. É a sociobiodiversidade que mantém 
a sobrevivência de inúmeras famílias, garantindo sua reprodu-
ção material e simbólica. São estes produtos (pescado, frutas, 
madeira, fibras vegetais, caças, óleos vegetais, plantas medici-
nais) que garantem saúde, comida na mesa, artesanato, uten-
sílios domésticos, construção de casas, canoas, instrumentos 
musicais (quem não se lembra da viola de cocho? Do que ela 
é feita?), renda etc. Decorre que esses produtos da sociobio-
diversidade são imprescindíveis para a segurança alimentar e 
nutricional também na cidade, para quem vive nos grandes 
centros urbanos. Contudo, a relação das comunidades com a 
natureza vai além do que a ciência cartesiana ou acadêmica 
consegue alcançar. O mundo para esses povos é organizado 
e traduzido de muitas diferentes formas, de maneira que enti-
dades sobrenaturais (ou encantadas) assumem protagonismo 
na relação cultura e natureza. Por esta e outras razões não se 
pode denegrir a natureza que é dadivosa. 

Os territórios desses povos, nesse sentido, são sagrados 
para a reprodução da vida, para a manutenção de suas roças, 
quintais, matas, beiras de rios, cemitérios; para a continuida-

4 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, compe-
tindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

de de suas sociabilidades, festas e ritos. Embora direitos sejam 
garantidos na Constituição Federal, como se observa no artigo 
231 4, é preciso fazer com que a lei seja cumprida e que não haja 
retrocessos; afinal, em tempos sombrios, o presidente eleito 
em outubro de 2018 anda falando aos ventos que terras indí-
genas não serão mais demarcadas; que índio não precisa de 
terra; que o Brasil tem reservas demais, dentre outros impro-
périos. Para mais propriedade, basta observar o que o decreto 
presidencial nº 6.040/2007 discorre: “os territórios tradicionais 
são considerados os espaços necessários à reprodução cultural, 
social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, se-
jam eles utilizados de forma permanente ou temporária, obser-
vado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas 
respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição 
e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e de-
mais regulamentações”. Numa sociedade que se quer nacional, 
mais do que nunca é preciso entendê-la como plurinacional. 

Convidamos todas e todos a apreciarem, com imaginação 
e afeto, como disse o poeta Manoel de Barros, Comunidades 
Tradicionais do Pantanal, um livro repleto de surpresas, saberes 
tradicionais e narrativas fantásticas. Como o som de uma vio-
la de cocho durante uma apresentação de cururu e siriri, esta 
obra vai encantar aqueles que se permitirem um mergulho nas 
reentrâncias do mundo pantaneiro materializado nas páginas-
-águas do presente livro. Uma excelente leitura!
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