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Biodiversidade e ocupação humana 
do Pantanal mato-grossense: confl i-
tos e oportunidades é grande leitura 
para todos aqueles interessados nas 
questões relevantes para o futuro 
não apenas da região, mas do pró-
prio Brasil. Ele traça os confl itos e 
oportunidades com rigor, não ape-
nas quando descreve o espaço físico, 
a diversidade natural ou a história 
da ação humana. Vai bastante além, 
mostrando um drama atual.

A ação humana recente pro-
vocou transformações de monta no 
equilíbrio ecológico da região. O 
assoreamento dos rios, provocado 
por desmatamentos nas cabeceiras, a 
partir dos anos , afetou duramen-
te a principal atividade econômica 
estabelecida, a pecuária. Ao mesmo 
tempo, surgiu a alternativa da pesca 
feita por turistas.

Um dos pontos fortes do livro 
está justamente no processo que em-
prega para medir o impacto dessas 
duas grandes tendências na popu-
lação de baixa renda. Para isso, os 
autores comandaram uma pesquisa 
sociológica com uma amostra ampla 
dos moradores ribeirinhos da região 
da Serra do Amolar. Os resultados 
dessa pesquisa demonstram clara-
mente que a população local reagiu 
à mudança com uma troca radical 
de atividade econômica, deixando 
o universo da pecuária decaída para 
gravitar em torno da pesca. Deixou 
também a cadeia da subordinação ao 
grande produtor para uma atividade 
mercantil na qual detêm parcial au-
tonomia. Ao mesmo tempo, algumas 
propriedades foram adquiridas com 
o intuito de conservação da natureza.

A grande vantagem desta pes-
quisa empírica é a de permitir uma 
análise em muito maior profundi-
dade dos mecanismos institucionais 
que estão marcando esse momento 
de transição. No lugar do reforço à 
atividade nova, que combina preser-
vação com criação de fontes de renda 
ligadas aos serviços, instalou-se um 
confl ito em torno de um objetivo 
regressista: defi nir a população de 
baixa renda como incapaz de reagir 
a estímulos de mercado e merecedora 
de tutela por parte do poder público. 
Tutela é claro interessada, na medida 
em que se defi ne exatamente pela con-
denação dos esforços de preservação 
e pela manutenção da riqueza natural 
como objeto “livre” para a ação eco-
nômica – empregando os tutelados 
como objetos para esta posição.

Trata-se, portanto, de um dra-
ma altamente contemporâneo, ao 
contrário do que a distância física e 
os estereótipos construídos em torno 
do conceito de “tradicional” parecem 
indicar. Por isso, o cenário amplo 
traçado acaba sendo essencial para 
revelar ao leitor um quadro ao mesmo 
tempo realista e prospectivo sobre as 
questões que estão construindo um 
novo futuro para o Pantanal.

Jorge Caldeira
autor de Mauá: Empresário 
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prefácio

Honrado com o convite, por parte de José Luiz de Andrade Franco e Teresa 
Bracher, para prefaciar este importante livro, começo o trabalho por posicioná-
-lo na minha própria história profissional, uma vez que meu envolvimento com 
o Pantanal venha já de meados da década de 1980. Desculpo-me, assim, pelo 
texto inicial um tanto autobiográfico. 

Creio ter sido em fins de 1986 ou início de 1987, ainda professor da Uni-
versidade Federal do Paraná e na época cumprindo uma assessoria formal na 
antiga Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), em Brasília, como coor-
denador do componente unidades de conservação do Projeto Nacional de Meio 
Ambiente, em negociação com o Banco Mundial (mais tarde nominado de “pro-
grama”), que conheci Angelo Rabelo, tenente, comandando a linha de frente do 
combate aos coureiros de jacaré do Pantanal. Não lembro se, à época, ele já ha-
via sido ferido em combate pelo tiro que quase lhe ceifou a vida e o deixou com 
sequelas permanentes. Apenas sei que, desde que o conheço, ele nunca perdeu 
a disposição de defender o Pantanal e suas riquezas, entre elas as tradições do 
homem pantaneiro. 

Como diretor da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, a partir de 
1990, tive a oportunidade de visitar o Pantanal várias vezes, avaliando resul-
tados de projetos apoiados, entre eles projetos da Polícia Florestal, de pesqui-
sadores da Embrapa Pantanal e de universidades do Mato Grosso do Sul, da 
SODEPAM e de organizações não governamentais como a Fundação Neotrópica 
do Brasil. Entre os muitos projetos, um eu devo destacar aqui:  os cursos de 
capacitação em estratégias de conservação para oficiais das Polícias Militares 
Florestais e Ambientais de todo o país, liderados por Rabelo, de caráter quase 
regular, hoje na 11ª edição, e que contaram com minha participação como pro-
fessor convidado em nove ocasiões.

Pela Fundação O Boticário, ainda, tive a oportunidade de liderar o processo 
de planejamento, desenho e implementação da Estação Natureza Pantanal – um 
projeto efetivo de educação ambiental de qualidade, inaugurado em fevereiro 
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de 2006, sediado num casarão histórico e restaurado, tombado pelo Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Mais recentemente, como representante da Fundação Avina para a região 
Sul do Brasil e o Pantanal, na qual um dos trabalhos mais importantes era a 
identificação e o apoio de lideranças capazes de fazer a diferença para o desen-
volvimento sustentável, conheci, me aproximei e mais tarde inseri na rede de 
líderes duas pessoas com histórias, personalidades e trabalhos distintos, mas 
de grande relevância no e para o Pantanal: o promotor de justiça de Bonito-MS, 
Luciano Loubet Furtado, e a proprietária de terras, conservacionista e filan-
tropa Teresa Bracher, esta última tendo sido apresentada a mim por Angelo 
Rabelo, então já coronel reformado, liderando o Instituto Homem Pantaneiro e, 
através dessa organização, um expressivo programa de conservação e defesa do 
Pantanal.  

Luciano eu tive oportunidade de apoiar na criação da Rede de Promotores 
de Justiça de Meio Ambiente do Pantanal, depois ampliada como rede de coo-
peração do Ministério Público ambiental para todo o Mato Grosso do Sul, mas 
mantendo forte atuação pantaneira e cooperação com os congêneres da Bolívia 
e do Paraguai, viabilizadas pelas representações da Fundação Avina nesses 
respectivos países. Essa rede estadual, com raízes pantaneiras e cooperação 
internacional, foi logo expandida e hoje é a Rede Latinoamericana de Promoto-
res de Meio Ambiente, congregando cerca de 300 profissionais dos Ministérios 
Públicos estaduais e federais do Brasil e de praticamente todos os países de 
fala latina, desde o México até o Cone Sul, sob a articulação e a liderança deste 
jovem promotor. 

Teresa Bracher eu conheci preocupada em proteger, para fins de conser-
vação da natureza, a maior parte das terras de suas fazendas, e disposta a 
ajudar na construção de um grande corredor de áreas protegidas unindo sua 
Fazenda Santa Tereza às terras ao norte do Parque Nacional do Pantanal Mato-
-grossense, iniciativa que apoiei pela Fundação Avina. No curso desse processo 
eu vi Teresa adquirir uma pousada, até então dedicada à pesca turística, para 
transformá-la numa escola no meio do Pantanal para atendimento das crianças 
da região sem acesso à educação, em regime de internato, que hoje é um exem-
plo sem precedentes em termos de qualidade e oportunidade para as crianças 
atendidas em comparação com qualquer outra iniciativa na região, seja do po-
der público, da iniciativa privada ou de organizações não governamentais. 

Foi da associação entre Tereza Bracher, Angelo Rabelo, Adalberto Eberhard 
(também uma liderança apoiada pela Fundação Avina, criador e presidente 
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da Fundação Ecotrópica, sediada em Cuiabá e proprietária de um significativo 
conjunto de RPPNs na região) e José Augusto Ferraz de Lima (chefe do Parque 
Nacional do Pantanal Mato-grossense) que nasceu a Rede de Proteção e Con-
servação da Serra do Amolar. Esta, uma iniciativa que rapidamente envolveu 
outros agentes públicos e privados, incluindo a Companhia da Polícia Militar 
Ambiental do Mato Grosso do Sul sediada em Corumbá, que, apoiada no seu 
trabalho de defesa da natureza e aplicação da lei, fez mais presente o poder 
institucional do Estado na região, não apenas fiscalizando, mas apoiando e aju-
dando as comunidades.   

Mas há ainda uma última iniciativa na contextualização do meu envolvi-
mento regional que requer menção, a Plataforma Diálogo entre empresas e 
terceiro setor sobre o polo minero-industrial de Corumbá. Esta iniciativa arti-
culou o diálogo entre empresas e organizações não governamentais de defesa 
ambiental, tendo o ministério público estadual como observador, na obtenção 
de conhecimento de qualidade e construção de soluções negociadas, acima dos 
padrões mínimos exigidos pela lei, distencionando a situação vivida até 2006. 
Por escolha e decisão unânime dos representantes das seis empresas e das dez 
ONGs participantes, eu cumpri o papel de articulador e moderador do processo 
por três anos, certamente os mais difíceis, mas, possivelmente, também os mais 
produtivos.   

Meu conhecimento sobre e relação pessoal com os autores se limitam a 
José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond. O primeiro eu conheci 
como aluno do curso de verão sobre manejo de áreas naturais protegidas da 
Colorado State University, onde fui professor visitante e mais tarde instrutor 
regular do referido curso por vários anos. Historiador vindo do Centro de De-
senvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (CDS-UnB), como par-
ticipante de um curso intensamente prático e de campo, “Zé Luiz” foi das mais 
gratas surpresas que eu tive, tal seu interesse no tema, e depois descobri gran-
de dedicação profissional. Através dele, mais tarde, conheci pessoalmente José 
Augusto, sociólogo por formação e professor da UnB dedicado à pesquisa histó-
rica, a quem eu já conhecia como referência bibliográfica obrigatória no campo 
da história ambiental, do qual é um dos mais respeitados profissionais do país. 

Assim, e conhecendo ambos melhor pelo trabalho Terras de Quilombolas 
e Unidades de Conservação: uma discussão conceitual e política, com ênfase 
nos prejuízos para a conservação da natureza, conduzido no âmbito do Grupo 
Iguaçu, do qual fui integrante, recomendei-os àTeresa como possíveis pesqui-
sadores da situação agora retratada neste livro que prefacio. Por sinal, uma 
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tarefa que considero fazer com plena legitimidade, quer por conhecer bastante 
o contexto, como pela responsabilidade da apresentação dos autores aos inte-
grantes da Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar, em cujo âmbito 
o trabalho se desenvolveu.

Biodiversidade e Ocupação Humana do Pantanal Mato-grossense: Conflitos 
e Oportunidades, eu não tenho dúvidas, tende a ser obra de referência sobre a 
região. Resumindo o contexto geográfico, a biologia e a história de ocupação 
da região antes de apresentar a luta (ideológica e sem sentido) promovida por 
certos atores sociais contra as iniciativas de conservação da natureza, o livro 
tem, inegavelmente, um toque de Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é uma 
influência clara, pelo menos em termos de organização do texto. Vale então 
lembrar que em Os Sertões, Euclides estruturou sua obra em: a terra, o homem 
e a luta. Ao tratar da terra, Euclides revelou detalhes da geografia em termos 
de  relevo,  solo, fauna, flora e  clima da região nordestina, destacando que nada 
é maior calamidade no sertão do que a seca, que tem sazonalidade anual pró-
pria e ciclos pluarianuias, de nove a doze anos, com incidência mais rigorosa 
e devastadora (observe que no Pantanal a sazonalidade e os ciclos são de mais 
água, de inundação, o oposto da de Os Sertões). Sobre o homem, passando pelo 
determinismo que o define como um produto do meio geográfico, da herança 
racial e do momento histórico em que vive, Euclides também fez uma análise 
pscicológica do sertanejo, definindo-o como, antes de tudo, “um forte”. Por 
fim, Euclides descreve a luta, explicando com riqueza de detalhes a Guerra de 
Canudos, que dizimou a população local de fanáticos seguidores do messiânico 
Antônio Conselheiro e deixou severas marcas na história e cultura regionais. 
Entretanto, atual como só poderia ser esperado pela contemporaneidade da 
causa, ainda que de denso conteúdo, Franco, Drummond, Gentile e Azevedo 
apresentam um texto claro e que flui fácil na leitura, diferentemente do padrão 
euclidiano e da sua obra clássica, Os Sertões.

Um primeiro destaque do texto tem por base o consagrado cientista Aziz 
Ab’Sáber, numa referência de 2006, e chama a atenção para o fato de que: “... o 
Pantanal Mato-grossense – pela sua posição de área situada entre pelo menos 
três grandes domínios morfoclimáticos e fitogeográficos sul-americanos – fun-
ciona como uma intensa depressão-aluvial-tampão e, ao mesmo tempo, como 
receptáculo de componentes bióticos provenientes das áreas circunvizinhas. 
Neste sentido, como acontece com todas as faixas de transição e contato, o 
Pantanal Mato-grossense se comporta, em termos fitogeográficos, como um 
delicado espaço de tensão ecológica. Em termos zoogeográficos, devido à sua 
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extraordinária diversificação de habitats e potencialidades de cadeias tróficas, 
ele funciona como centro de concentração competitiva, numa espécie de réplica 
às áreas de difusão. Fato que redunda em uma riqueza biótica ímpar, dentro e 
fora do País. Uma riqueza que, de resto, deve ser preservada a qualquer custo, 
independentemente da existência de governantes e tecnocratas insensíveis e co-
optantes com a predação” (destaque meu).

Apresentado o contexto regional com base em literatura de referência nos 
campos geográfico (como acima), antropológico, histórico (antigo e recente), 
socioeconômico e ecológico, os autores trazem a público os resultados de 
consistente pesquisa de campo realizada. A partir do conjunto de informações 
coligidas e analisadas, são objetivos e efetivos na desconstrução de mitos pro-
pagados como exercício político-ideológico, que, como todo mito, tem pouca ou 
nenhuma fundamentação científica. Este é o caso do texto Populações tradicio-
nais e preservação ambiental no Pantanal sul matogrossense: um dilema entre a 
promoção do ecodesenvolvimento ou criação de eco-vítimas, de Amâncio, Amân-
cio, Ribeiro e Toniazzo, que tem sido referência para ação de outros agentes 
públicos no campo político, como foi o caso do Ministério Publico Federal de 
Corumbá, na pessoa do procurador Wilson Rocha Assis. Por sinal, a mesma sa-
gacidade e qualidade de desconstrução do texto pseudoacadêmico ora referido, 
os autores também aplicaram sobre a argumentação do referido procurador, 
tomando por base documento público disponível e citado (ofício) onde sobra 
argumentação ideológica e falta consistência técnico-legal.

De outra forma e talvez mais claramente, posso dizer que, com base em 
ciência e história, os autores não poupam nem a baixa qualidade de trabalho 
(supostamente) acadêmico nem a forma de agir de agente público, no caso, o 
procurador federal, que deveria cuidar de fazer a lei ser cumprida e promover 
a concórdia, mas prefere agir com e por motivação política pessoal, no sentido 
contrário, tentando ele próprio fazer política pública e com isso promovendo 
conflito.

Os autores entendem que, além de considerações sobre ambientalismo e 
socioambientalismo, os seus respectivos valores e a história de suas relações 
conflituosas, o texto de Amâncio et al. contém alguns pontos críticos substan-
ciais. O enfoque escolhido por Amâncio et al. – ou seja, preservação ambiental, 
criação de unidades de conservação e desenvolvimento das populações locais 
como problema de justiça social e equidade distributiva – perde-se, infelizmen-
te, na afirmação ideológica de posições pré-formadas e pouco enraizadas nas 
condições locais. Os autores do livro ainda explicitam que Amâncio et al. “usam 
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repetidamente as expressões ‘parcelas de populações tradicionais’, ‘hábitos 
tradicionais’, ‘presença de populações tradicionais’, ‘habitantes tradicionais da 
região’”, e perguntam: “O que eles entendem como ‘tradicional’?”.A conclusão 
é que para Amâncio et al.“O conceito, ou melhor, a reconhecida identidade do 
‘tradicional’ é tomada e aplicada como válida em si e por si. Ela é assumida acri-
ticamente como verdade objetiva e autoevidente, que não precisa ser explicada 
e muito menos questionada. É sustentada por meio de operações espúrias”.

Isto posto, ressalvo a coragem dos autores nas suas afirmações. Mas há, 
acima de tudo, e para além de coragem, honestidade de princípios para com 
a ciência e a história no que tange à metodologia científica, à forma de coleta 
de dados, à análise e interpretação de fatos, e à formulação das suas próprias 
conclusões.  

Por exemplo, no que diz respeito a esta mais que questionada tentativa de 
construção, senão invenção, de população tradicional na região, os autores são 
taxativos. Para eles, é importante mostrar um ponto fundamental da interpreta-
ção desenvolvida, ou seja, o questionamento da validade do uso do conceito de 
“tradicionalidade” com o intuito de garantir direitos e dirimir conflitos. Deste 
ponto de vista, é duvidoso que a solução de problemas como aqueles obser-
vados na área trabalhada resida – ou, pelo menos, resida primariamente – em 
meticulosas tentativas de reconstrução das antigas esferas de ocupação das 
terras. Isso porque, primeiro, a cronologia das recentes e contínuas mudanças 
que ocorreram na região torna difícil e pouco pertinente utilizar a noção de 
tradicionalidade (o que há de mais tradicional na região é a criação de gado, 
impossibilitada pelos alagamentos). Em segundo lugar, porque a raiz dos atuais 
conflitos não se funda na possibilidade, impossibilidade ou limitação de resi-
dência e acesso a determinados lugares. Como demonstram os autores, trata-
-se de uma situação complexa que envolve a escassez de oportunidades e de 
capacitação, a pobreza material e as dificuldades ambientais, as necessidades 
imediatas e a necessidade de garantir a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais e a proteção de espécies e ecossistemas.

Mas os autores vão ainda além ao afirmar que a tradição mais antiga é a 
de uma economia e sociedade baseadas na pecuária, em uma estrutura social 
relacional assentada na falta de autonomia, no compadrio e na violência. A ati-
vidade de coleta de isca para o turismo de pesca – muito pouco tradicional, pois 
que totalmente dependente de uma situação de mercado bastante moderna – 
não parece ter criado uma situação melhor para a população local. Portanto, a 
defesa de se reproduzir a situação atual como ‘tradicional’, segundo os autores 
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do livro, implica simplesmente a reprodução da pobreza, da exploração e dos 
atuais padrões de vida dos ribeirinhos, além da possibilidade de impactos cres-
centes à biodiversidade e aos ecossistemas do Pantanal.

Se isso não bastasse, “Grande parte da atual população residente se instalou 
na área ao longo dos últimos 40 anos [...], somando-se a uma população pree-
xistente. Assim, os atuais habitantes não guardam uma origem homogênea – há 
grupos que chegaram em momentos diferenciados, vindos de lugares diversos, 
e grupos com características peculiares...”. Mais que isso, detalhes dos dados 
dos autores ainda indicam que cerca de 75% ou três quartos dos entrevistados, 
elementos centrais das famílias da região, chegaram nos últimos 30 anos!

O pulso das águas do Pantanal determina, anualmente, a alternância entre 
períodos de alagamento das terras, muitas vezes com retirada de gado e gente, 
e de vazante e seca, com a reocupação do pasto, das propriedades e dos domi-
cílios, sempre havendo anos ou mesmo períodos de vários anos seguidos com 
enchentes mais rigorosas. Conforme os autores, mesmo que não fazendo parte 
dos registros oficiais das maiores cheias, esse parece ter sido o caso da enchen-
te ocorrida em 1974, ainda viva na memória de muitos habitantes da área, que 
alterou a dinâmica hidrológica da região e foi responsável pela substituição do 
sistema prevalentemente baseado na agropecuária (criação de gado e roça) 
por modalidades de subsistência centradas na pesca artesanal e, mais recente-
mente, na coleta e venda de iscas vivas. Esse ano, bastante recente em termos 
históricos e culturais, é plenamente consistente com o tempo de residência dos 
moradores, conforme demonstram os registros das entrevistas realizadas pelos 
autores. 

O período mais prolongado de cheias maiores a partir desse ano de 1974 de-
terminou altas taxas de mobilidade da população, afinal, o repentino e extenso 
alagamento das terras gerou um movimento de demissão e dispersão da quase 
totalidade dos antigos moradores e trabalhadores das fazendas, que passaram 
a morar nas beiras dos rios. Essas migrações coincidiram com o alagamento 
permanente de grandes faixas de terra firme, e os desempregados das fazendas 
e também famílias procedentes de regiões circunvizinhas, analogamente desa-
lojadas pela grande enchente, procuravam por novos locais onde morar.

Para os autores: “As populações residentes na área de estudo têm traços 
semelhantes aos de muitas populações rurais de outras regiões do país. Exibem 
altos níveis de miscigenação étnica e cultural, vivem em relativa marginalida-
de, têm escassa integração com agências governamentais e serviços sociais 
básicos. Têm baixa capacitação (instrução e formação profissional), reduzida 
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capacidade de gerar renda dentro de um quadro pouco diversificado de opor-
tunidades de trabalho, e capacidade de gerar pressão sobre uma única fonte de 
recursos”, o que ainda implica “evasão escolar precoce e existência de trabalho 
infantil, com sérias consequências para a saúde de jovens e mulheres”. A coleta 
de iscas, principal atividade de geração de renda identificada,“feita a partir das 
primeiras horas da madrugada, envolve longos períodos de imersão na água e 
exposição às radiações solares, predadores, insetos etc.”.

A coleta e comercialização de iscas vivas é um subproduto do turismo de 
pesca (na verdade insumo para, dependendo da mirada dada), que hoje em dia 
é a principal atividade geradora de renda para a população ribeirinha em ques-
tão. De fato, o que lhes restou após o declínio da agropecuária, decorrente dos 
alagamentos permanentes e assoreamentos, o fim dos empregos nas fazendas 
de gado, e a quase completa ausência do Estado como ente protetor e facilita-
dor de uma possível transição para uma realidade melhor. Primeiro, dedica-
ram-se às pescas de subsistência e comercial, atividades que, devido a mudan-
ças nas normas legais sobre pesca no Mato Grosso do Sul, mais restritivas, os 
fizeram mudar novamente, dedicando-se hoje aos trabalhos de coleta de iscas 
e de ‘piloteiros’ de barcos. Estas atividades, advindas do desenvolvimento do 
turismo de pesca na região, são as principais fontes de rendas dos ribeirinhos 
hoje em dia. Mas “esses empregos são temporários, privados de estabilidade e 
garantias trabalhistas e restritos ao período de duração anual da temporada de 
pesca (fevereiro a outubro)”, como frisam os autores do livro. 

Segundo Catella (2004), citado no texto, “a política de pesca estadual não 
deu voz nem apontou alternativas para os pescadores profissionais artesanais, 
causando um forte impacto negativo sobre as condições econômicas e sociais 
desse segmento (composto principalmente por trabalhadores que já tinham 
sido ‘expulsos’ das fazendas de gado em declínio)”. Sustentam a afirmativa 
dados e informações indicando que a captura total de pescado “registrada no 
Pantanal Sul em 1984 foi em torno de 2.800 toneladas, das quais os pescadores 
profissionais artesanais capturaram ¾ e os pescadores esportivos, o quarto 
restante”. Uma situação que foi invertida rapidamente com as novas regras, ten-
do a maior parte da captura passado a ser realizada pelos pescadores esporti-
vos, que chegaram em números cada vez maiores a cada ano. “No período 1994 
a 1999 o desembarque total médio foi de 1.415 t/ano e a situação se inverteu 
em relação ao período anterior (1979-1984). Desse montante, o equivalente 
a 1.086 t/ano (76%) foi capturado pelos pescadores esportivos e 330 t/ano 
(24%) pelos pescadores profissionais.”
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Seguindo com a análise dos autores, dessa situação resultaram altos custos 
sociais, representados pela queda acentuada do poder aquisitivo e da qualidade 
de vida dessas famílias; situação particularmente evidente no caso da região Pa-
raguai Mirim-Serra do Amolar, onde houve um substancial achatamento da eco-
nomia e da produção locais e onde a coleta de iscas se tornou quase que a única 
alternativa de geração de renda para os ribeirinhos, o que tem implicado tanto 
em baixa remuneração como sobreutilização do recurso natural explorado.

Fica bem evidenciado pelos autores a complexa e paradoxal situação 
existente, que poderia ser sintetizada da seguinte forma: (1) a proteção de 
territórios via unidades de conservação, de fato, não é a causa ou origem da 
miséria e da condição de penúria das populações locais, que está fundada numa 
combinação de alterações hidrológicas com fundiárias que se iniciaram cerca 
de quarenta anos atrás; (2) a assunção de tradicionalidade invocada para, su-
postamente, resolver os problemas dos ribeirinhos, fortemente influenciada 
por terceiros movidos ideologicamente, conflita frontalmente com a realidade, 
quer pelo curto período de residência das populações no local, quer pelas ca-
racterísticas da principal atividade econômica exercida, a coleta de iscas, que é 
uma decorrência da moderna atividade do turismo de pesca, desenvolvido com 
intensidade apenas nas duas últimas décadas; (3) a regulação estadual da pesca 
para evitar sua sobreutilização parece ter sido o fator maior de achatamento 
da renda dos ribeirinhos, eles próprios um fenômeno recente, além de fator de 
indução na mudança de atividade de pesca para a coleta de iscas, e consequente 
não evolução ou rebaixamento socioeconômico; e (4) essa mesma regulação 
parece não ter sido suficiente para conter a sobrepesca, visto que, a considerar 
os dados apresentados, os desembarques somados de turistas e profissionais 
caíram à metade entre 1984 e 1999, sugerindo a necessidade não apenas de se 
manter as regras aos pescadores profissionais como de torná-las mais rígidas 
para os pescadores turísticos, para se manter em níveis adequados de renova-
ção de um recurso de interesse vital a todos. 

Para Franco, Drummond, Gentile e Azevedo, se não for enriquecida a qua-
lidade dos modos e dos meios produtivos locais, em uma situação de fato já 
intensamente modificada e mesmo produzida originalmente pelas influências 
da modernidade (mercado, tecnologias, bens, serviços, valores ambientais), 
para além das boas intenções, toda a tentativa de defender os direitos dos 
povos locais pode se tornar um instrumento de perpetuação de “condições 
iníquas”. Por sinal, destacam eles, os residentes “não querem rejeitar a mo-
dernidade”. Muito pelo contrário. Eles já possuem e almejam bens que são 
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frutos emblemáticos da modernidade (palitos de fósforo, roupas, celular, 
televisão, internet, motor, fármacos etc.). Em boa medida, os isqueiros já de-
pendem da modernidade: sua renda deriva de um produto que o moderno 
mercado turístico, de origem urbana, demanda. O rótulo de “tradicionais” que 
eles reivindicam, paradoxalmente, tem como objetivo as próprias políticas 
diferenciais que garantam a inclusão no sistema moderno (e não a garantia de 
permanecer fora dele e “bem conservados”).

Nisso são corroborados por Barreto Filho (2006), citado no texto, para 
quem: “Existe, da parte de muitos grupos rotulados como ‘tradicionais’, um 
desejo legítimo de usufruir direitos, modelos de vida, bens e confortos carac-
teristicamente modernos, dos quais eles estão tipicamente excluídos. A noção 
de ‘população tradicional’ conspira, de certo modo, contra a autonomia destes 
grupos de decidir sobre o seu próprio futuro, pois implica uma relação instru-
mental com eles, ao torná-los reféns de uma definição exterior de si próprios e 
do problema que vivem”. Este, por sinal, parece ser o ponto crucial da realidade 
local: a necessidade de uns – mormente agentes públicos de diferentes ordens e 
integrantes de ONGs – de criar e manter um conceito de grupo que lhes sirva de 
instrumento aos próprios propósitos, sejam eles meramente filosóficos (ainda 
que bem pouco fundamentados), de exercício ideológico, de investigação aca-
dêmica ou de captação de fundos institucionais, entre outros possíveis. Pena é 
que os pobres ribeirinhos, eles próprios, não saibam disso e, muito pior ainda, 
que devido à educação da qual foram e seguem sendo privados, exceto por ini-
ciativas como a da Escola Jatobazinho e de outros programas do Acaia Pantanal, 
também não tenham sofisticação de raciocínio para entender a plenitude do 
jogo para onde os empurram, no qual tendem a não passar de meras peças num 
tabuleiro manipulado por outros! 

Aos autores, minha admiração pela qualidade do trabalho e minha grati-
dão por mais esta contribuição intelectual de valor para a conservação. Aos 
leitores, votos de um mergulho profícuo na proveitosa obra. Enfim, encerran-
do, faço menção especial às fotografias de Marcelo Ismar Santana que, não só 
retratam o contexto em pauta nos seus mais diferentes aspectos, como cons-
tituem, em muitos dos casos, verdadeiras poesias pictóricas sobre a região e 
seus moradores. 

Miguel Serediuk Milano (Engenheiro Florestal, MSc, Dr.)


