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RESUMO 

Representações sociais da água e práticas de uso e manejo da água no contexto da bacia 

hidrográfica do rio Culuene/MT 

Desde sua ocupação por não indígenas, a região do Alto Xingu tem sido 

alvo de rápidas e profundas transformações sociais, ambientais e econômicas, 

acentuadas nas últimas duas décadas pelo aumento populacional e pela expansão e 

intensificação de atividades agropecuárias. Os impactos sobre os recursos hídricos 

locais vêm sendo observados, especialmente por seus primeiros ocupantes, os 

povos indígenas que habitam a região. Nesse contexto, o presente estudo teve por 

objetivo analisar a relação entre as representações sociais da água e as práticas de 

uso e manejo dos recursos hídricos dos diferentes grupos sociais que ocupam o meio 

rural da sub-bacia hidrográfica do rio Culuene, Mato Grosso. Os resultados 

mostram que os valores, experiências e categorias mentais associados à água estão 

diretamente relacionados às práticas de uso e manejo dos recursos hídricos nos 

diferentes grupos. Assim, constatou-se que, quanto mais categorias e subcategorias 

o grupo utiliza para perceber e instrumentalizar a água, menor é a adoção de práticas 

que contribuem para a degradação dos recursos hídricos pelo mesmo, e vice versa. 

Os povos indígenas e pescadores e barqueiros foram os grupos que apresentaram 

maior número de categorias e subcategorias de representação da água e uma visão 

mais holística do recurso no território, por conseguinte, suas práticas de uso e 

manejo da água apresentaram baixo ou insignificante impacto para a manutenção 

qualitativa ou quantitativa da água. Os minifundiários e médios produtores 

utilizaram menos subcategorias que os grupos anteriores para descrever o status da 

água e apresentaram práticas de manejo e uso da água similares, que contribuem 

para a sua degradação, como: represamentos de nascentes para a dessedentação 

animal, ausência de vegetação nativa no entorno de minas d’água, dessedentação 

animal nas beiras de rios e córregos e uso intensivo de agrotóxicos. Por último, o 

grupo dos grandes produtores foi o que exibiu menos categorias e subcategorias de 

representação da água e, por outro lado, demonstrou adotar práticas mais 

impactantes para a degradação dos recursos hídricos, mais especificamente: 

represamentos de nascentes em grande escala para piscicultura, dessedentação 

animal direta e armazenamento de água - sem a devida obtenção de licença 

ambiental -; drenagens de várzeas; falta de vegetação nos entornos de nascentes; 

perfuração de poços irregular e uso intensivo de agrotóxicos. Desta forma, 

verificou-se a existência de práticas de uso e manejo da água extremamente 

diversificadas e contrastantes no território, no qual o acesso a água em qualidade e 

quantidade mostrou-se dependente do poder econômico dos grupos que tem acesso 

à terra. Além disso, a escolha de práticas de manejo e uso da água pelos grupos com 

maior poder econômico, como também, pelos grupos socialmente excluídos, tem 

gerado uma série de impactos locais, como poluição e contaminação da água por 

agrotóxicos, redução e morte de peixes, morte de árvores em beiras de rios e de 

plantas tradicionalmente cultivadas para a subsistência de povos indígenas e 

pequenos produtores.  

Palavras-chave: Representações sociais da água; Alto Xingu; Manejo dos recursos 

hídricos; Meio rural; Grupos sociais 
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ABSTRACT 

Social representation of water and use and management practices in the context of 

Culuene river watershed/MT 

Since its occupation by non-indigenous peoples, the Alto Xingu region has 

been target of social, environmental and economic transformations intensified in 

the last two decades by population growth and expansion and intensification of 

farming activities. Especially its first occupants have observed the impacts over 

local water resources. The present study aimed to analyze the relationship between 

social representations of water and water use and management practices of different 

social groups that occupied Culuene watershed rural zone, in Mato Grosso state. 

The results showed that the values, experiences and mental categories concerning 

water were directly related to water use and management practices in the different 

groups. In this sense, we find that the more categories and subcategories the group 

use to perceive and instrumentalize water, the less is the adoption of water 

degradation practices by it, and vice versa. The indigenous peoples, fishers and boat 

pilots were the groups that showed the largest number of water social representation 

categories and subcategories, and a more holistic view of water resource in the 

territory. At the same time, their water use and management practices showed a low 

or insignificant impact to water conservation in qualitative and quantitative terms. 

The small and medium farmers used less subcategories than the previous groups to 

describe water status and showed similar water use e management practices, which 

contribute to its degradation, as springs damming to watering livestock, absence of 

forest around springs, livestock watering in rivers and streams, and intense use of 

pesticides. Finally, the big farmers group  was the one which showed less categories 

and subcategories to represent water and, in another hand, demonstrated adopting 

most impactful practices towards water resources degradation, more specifically: 

large-scale springs damming for fish farming, livestock watering and water storage 

without the proper obtaining of environmental license, floodplains drainage, 

absence of  native vegetation cover around springs, irregular drilling of artesian 

wells and intensive pesticides use. In this way, we verified the existence of 

extremely diversified and contrasting water use and management practices in the 

territory, in which water access in qualitative and quantitative terms showed to be 

dependent on economic power of groups that have access to land. Furthermore, the 

choice of water use and management practices by groups with greater economic 

power as well as by socially excluded groups has generated a series of impacts, like 

water pollution and contamination by pesticides, reduction and death of fish, trees 

alongside of rivers and streams and plants traditionally farmed for subsistence by 

indigenous peoples and smallholders. 

Keywords: Social representations of water; Alto Xingu; Water management; Rural 

zone; Social groups 
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1. INTRODUÇÃO 

A água desempenha um papel crucial para a existência da vida e para sua continuidade 

no planeta, compreendendo uma conexão fundamental entre as funções ecossistêmicas e a 

sociedade humana, estando relacionada a uma série de valores humanos, como ético, funcional, 

estético, afetivo, entre outros. Este recurso é responsável pela produção de bens e serviços - 

incluindo a regulação do clima - que dão suporte a inúmeros processos produtivos, entre eles 

os agrícolas e os industriais, além de ser um elemento vital para o metabolismo dos 

assentamentos humanos (Montenegro, 2008). 

A extensão ocupada pelos agro ecossistemas – mais de 60% da superfície livre de gelo 

da Terra (Ellis et al., 2010) - , bem como, a intensidade do consumo de água pelos mesmos – 

cerca de 70% da água doce disponível no planeta segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU), tornam esses sistemas integrados de interação entre seres humanos e componentes 

naturais (Liu et al., 2007) focos importantes do estabelecimento de estratégias para alocação 

sustentável da água que atendam simultaneamente às necessidades dos municípios, às 

demandas agrícolas, e às exigências de fluxo ecológico, visto a pressão crescente ocasionada 

pelo aumento populacional, pelo aumento do consumo e pelas mudanças climáticas 

(Montenegro, 2008). 

Assim, a fim de assegurar um fornecimento adequado de água para diferentes e 

igualmente válidas demandas – de consumo, agrícola e industrial – nesse contexto de incertezas 

em relação aos possíveis cenários futuros (Marengo, 2008), há, por um lado, a necessidade de 

se compreender melhor os efeitos das mudanças climáticas globais e seus impactos para a 

segurança dos recursos hídricos e, por outro, a urgência do estabelecimento de políticas 

ambientais e de estratégias para a governança dos mesmos. Nesse sentido, o desenvolvimento 

e a aplicação de estratégias para a governança das águas que considere aspectos biofísicos, 

socioeconômicos e culturais, suas inter-relações, tendências e incertezas devido às pressões 

locais e mudanças globais poderão ter o potencial de melhorar a capacidade adaptativa de 

sistemas socioecológicos e os serviços ecossistêmicos relacionados à água. 

Tratando-se especificamente da governança da água, o pressuposto da participação 

social tem influenciado significativamente a elaboração de políticas públicas no mundo todo, 

desde a década de 1980. Como colocam Gauri et al. (2012), a qualidade da governança é de 

crucial importância para se atingir os resultados esperados e, para tanto, torna-se de 

fundamental importância a compreensão de que não se pode esperar mudanças nas formas de 

agir dos atores sociais baseando-se apenas na expectativa de como incentivos formais afetam 



12 
 

seus comportamentos, mas antes, necessita-se analisar as práticas e os significados 

compartilhados que as subjazem.  

Centrando-nos na perspectiva da sociedade civil, que é ao mesmo tempo “acolhida” 

dentro do recente âmbito da governança e gestão de recursos hídricos e, por outro lado, é 

composta pelo que costuma se chamar de grupos de usuários, ou seja, atores sociais que são 

tanto beneficiados pela disponibilidade dos recursos hídricos quanto receptores dos impactos 

das atividades empreendidas pelos demais; podemos dizer que a compreensão de suas 

motivações e dos significados que atribuem aos eventos que  os cercam são de fundamental 

importância para o desenvolvimento de estratégias para a governança desses recursos e devem 

ser levadas em conta no planejamento de seu uso. 

Como colocam Gauri et al. (2012), “uma pessoa não pode separar as ações e suas 

causas da bagagem cultural que dá significado às suas ações” (p. 4).  Assim, esse arcabouço 

cultural nos permite representar nossa experiência através de um sistema de conceitos 

relativamente estável que serve como uma ponte entre a consciência individual e coletiva, 

fornecendo a ambas um meio de entendimento mútuo (Ingold, 2000). Nesse sentido, as 

representações sociais, entendidas como formas de classificar ou categorizar o pensamento, ou 

ainda, enquanto estruturas sociocognitivas e afetivas através das quais a sociedade elabora, 

organiza e expressa sua realidade e suas condições materiais de vida (Brioschi & Trigo, 1989; 

Minayo, 1995, Moscovici, 1995), mostram-se importantes referenciais para se pensar a 

participação social dentro de um modelo de governança a se propor. 

 

1.1. Água e representações sociais 

Os efeitos do comportamento humano sobre o ambiente têm sido abordados há longo 

prazo pelas diferentes áreas do conhecimento, entretanto, apesar dos conhecimentos gerados, o 

ritmo de degradação ambiental tem sido crescente como resultado de uma visão utilitarista e 

inconsequente, na qual a transformação de ecossistemas é vista como necessária e seus serviços 

e produtos são tratados como infinitos. Nesse sentido, a teoria das representações sociais se 

mostra como um importante referencial para compreender, a partir dos componentes históricos, 

culturais e ideológicos, como tais comportamentos se instalam na sociedade e como podem ser 

transformados (Mocelin & Kuhnen, 2011). 

Mais recentemente, uma série de estudos têm se dedicado a compreender os fatores 

que levam a adoção de um comportamento pró-ecológico ou a uma cidadania ecológica a partir 

das representações sociais dos indivíduos ou grupos sociais inseridos em um ou mais contextos 
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culturais e ambientais. Esse é o caso de estudos sobre as representações sociais da água. Entre 

os fatores destacados por estes estudos estão: os valores atribuídos, as experiências associadas, 

o envolvimento pessoal, a exposição individual a situações relacionadas e os comportamentos, 

ações ou práticas sobre a água (Biagi & Ferro, 2011; Moser, Ratiu, & Vanssay, 2005) 

Assim, tendo como aporte a Teoria das Representações sociais de Serge Moscovici, 

este projeto propõe a análise das representações sociais da água dentre os diferentes grupos 

sociais que compõem o universo rural da região abrangida pela Bacia Hidrográfica do Alto 

Xingu e de como estas se relacionam às práticas de uso dos recursos hídricos. A fim de verificar 

se as representações sociais estão diretamente relacionadas às formas de atuar em determinado 

ambiente, a hipótese testada foi a de que quanto maior a intersubjetividade, ou seja, quanto mais 

significados compartilhados em relação aos recursos hídricos pelos diferentes atores locais, 

mais similares serão suas formas de agir sobre os mesmos. 

 

1.2. O projeto temático “Xingu” 

O presente estudo se desenvolveu no âmbito do projeto temático “Xingu: integrando 

o planejamento do uso da terra e a governança da água na Amazônia: em busca da melhoria da 

segurança hídrica na fronteira agrícola do Mato Grosso”, desenvolvido por um grupo 

interdisciplinar de pesquisadores de ciências naturais e sociais do Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura (CENA) da Universidade de São Paulo (USP) e financiado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) em cooperação com o Belmont Fórum, 

grupo coordenado pelo International Group of Funding Agencies for Global Change Research 

(IGFA). O projeto teve como objetivo avaliar questões interdisciplinares relacionadas à 

segurança das águas dentro de uma área de importância global, submetida a um processo de 

rápidas mudanças ambientais, socioculturais, demográficas e econômicas que afetam direta e 

indiretamente o uso e vulnerabilidade dos recursos hídricos. 

Devido ao fato de estar globalmente conectada pelas exportações agrícolas 

(Lathuillière et al., 2012) e também pelo fato de constituir um elo fundamental na rede de 

comércio global da água virtual (Dalin et al., 2012) – um importante aspecto das estratégias de 

gerenciamento dos recursos hídricos atuais e futuros no nível nacional -, a bacia hidrográfica 

do Alto Xingu, no Mato Grosso constitui um espaço de experimentação importante para se 

avaliar estratégias que visem integrar a governança das águas e o planejamento do uso do solo 

à pesquisa sobre os impactos do atual uso do solo na quantidade e qualidade da água.  
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1.3. Objetivos 

A partir do exposto, o objetivo geral do presente projeto consistiu na análise da relação 

entre as representações sociais da água e as práticas de uso e manejo dos recursos hídricos em 

diferentes grupos sociais no contexto rural da sub-bacia hidrográfica do rio Culuene, Mato 

Grosso. Para tanto, os objetivos específicos foram: 

(i) Levantar e caracterizar os diferentes grupos sociais que ocupam o solo no meio 

rural da sub-bacia do rio Culuene/MT; 

(ii) Avaliar o grau de intersubjetividade existente na representação da água e seus 

valores associados entre os diferentes grupos; 

(iii) Explorar as categorias de representação, o status da água e as práticas de uso e 

manejo dos recursos hídricos dentre os diferentes grupos sociais levantados; 

(iv) Averiguar possíveis relações entre as representações da água e as práticas de uso 

e manejo dos recursos hídricos no território. 
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2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, MEIO AMBIENTE E ÁGUA 

Neste capítulo, exporemos um breve histórico do estudo das representações sociais e 

de sua construção teórica e as contribuições apresentadas por diferentes autores. 

Sequencialmente, caracterizaremos as representações sociais enquanto conteúdo elaborado 

socialmente e seu caráter dinâmico e processual. A partir disso, abordaremos sua relação com 

o contexto do qual emergem e sua funcionalidade nas interações cotidianas. Na última seção 

do capítulo iremos apresentar uma síntese do uso das representações sociais em estudos 

ambientais e, mais especificamente, as abordagens que têm sido utilizadas nos estudos sobre 

representações sociais da água, objeto do presente estudo. 

 

2.1. Das representações coletivas às representações sociais: um breve histórico 

Recorrendo à etimologia, a palavra representar vem do latim “repraesentare”, verbo 

que significa tornar presente algo ou alguém através da memória psicológica, ou apresentar de 

novo (Falcon, 2000). Filosoficamente, as representações sociais significam reproduções de 

percepções retidas pela memória ou, ainda, o conteúdo do pensamento (Minayo, 1995). Assim, 

empiricamente, qualquer objeto pode ser mentalmente representado e reconstruído ou, ainda, 

simbolizado através da mente humana.  

Sociologicamente, a definição das representações sociais ou coletivas nos remete à 

Durkheim, que no início do século XX, começa a explicar o fenômeno religioso como “como 

um conjunto socialmente definido de prescrições de caráter obrigatório e também como um 

“sistema de representações” (Oliveira, 2012, p. 69). Anos mais tarde, Durkheim integra a 

dimensão cognitiva à descrição da religião enquanto fenômeno social, considerando as 

categorias religiosas como formas de conhecimento socialmente produzidas, bem como, ao que 

veio a denominar “representações coletivas” (Oliveira, 2012). Este autor parte da consideração 

da existência de um substrato social a partir do qual estas emergem, de modo que as 

representações apresentam um componente cognitivo que traz sempre a marca da realidade 

social de onde emergiram, sendo exteriores às consciências individuais e exercendo poder de 

coerção sobre as mesmas.  

De acordo com Oliveira (2012), embora o conceito de representações coletivas 

perpasse, de fato, toda a obra de Durkheim sendo muito expressivo em suas análises, não fora 

criado por ele, e era, sim, já bem conhecido mas usado com sentidos diversos. É, portanto, na 

obra deste autor, que o sentido passa a se cristalizar, inicialmente como algo vinculado à 
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consciência coletiva, ou seja, algo exterior ao indivíduo e sua consciência individual, como se 

pode observar neste trecho de sua obra sobre a divisão do trabalho social: 

 

[...] O conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma 

mesma sociedade forma um sistema determinado, que tem sua vida própria; pode-se 

chamá-lo de consciência coletiva ou comum. Sem dúvida, ela não tem por substrato 

um órgão único; ela está, por definição, difusa em toda extensão da sociedade. 

(Durkheim, 1893, p. 81 apud Oliveira, 2012, p. 72) 

 

Durkheim elabora, assim, que a função da consciência coletiva seria a de estabelecer 

laços de solidariedade, sem os quais a sociedade não poderia existir. Entretanto, ao longo de 

suas diversas obras, o autor vai acrescentando elementos, deixando em segundo plano conceitos 

como consciência coletiva e morfologia social e atendo-se cada vez mais às representações 

coletivas, conceito esse que que o possibilitava explorar, segundo Oliveira (2012) a relação 

entre corpo social e formas mentais. Aos elementos até então agregados, Durkheim propõe, em 

As regras do método sociológico (1895), o caráter coercitivo das representações, que segundo 

ele funcionam, ou podem funcionar, como regras de conduta.  Em seu estudo clássico sobre 

suicídio, o sociólogo, ao tentar explicar variações nos índices de suicídio entre pessoas de 

categorias sociais diferentes, os coloca como fatos sociais que não podem ser explicados em 

termos de decisões individuais, opondo-se claramente à psicologia do indivíduo e afirmando a 

independência da sociologia em relação a esta (Farr, 1995). Nesse sentido, pode-se afirmar que, 

para Durkheim: 

 

[...] O indivíduo não é ainda realidade humana, mas apenas abstração que só 

se perfaz no meio social. Antes de sua constituição na e pela força coletiva, não se 

pode falar propriamente de homem, mas de um ser que se reduz ao organismo animal. 

A humanidade do homem é coisa social, que se cristaliza por mecanismos de coerção 

[...] (Pinheiro Filho, 2004, p.142) 

 

Durkheim, bem como grande parte dos teóricos antes da Segunda Guerra Mundial, 

tratava os fenômenos sociais em dois níveis: individual e coletivo (Pinheiro-Filho, 2004; Farr, 

1995). A razão para essa distinção de níveis provinha da convicção de que eram necessários 

modelos diferentes para explicar fenômenos individuais e coletivos. Devido a sua clara rejeição 

à psicologia individual, este autor, ao sociologizar a psicologia, é considerado o principal 

responsável pela coexistência de duas formas de psicologia social na modernidade (Farr, 1995). 

Para Farr (1995), outras contribuições relevantes para a teoria das representações sociais foram 

dadas por Sigmund Freud e George H. Mead, uma vez que esses autores desenvolveram 

modelos mentais explicitamente sociais, abordando-os como sínteses de fenômenos de níveis 
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coletivo e individual. Como bem destaca este autor, a contribuição da psicologia de Mead está 

também relacionada a ênfase que deu para a importância da linguagem, fenômeno social que, 

nas sociedades modernas, constitui “quase que a única fonte de representações coletivas” (Farr, 

1995, p. 41). Além disso, Mead e Moscovici, ainda que distantes no tempo, conseguiram 

superar a antítese colocada por Durkheim entre o individual e o coletivo, transformando-a numa 

síntese que constitui a corrente sociológica da Psicologia Social (Farr, 1995). 

A despeito das contribuições fornecidas por diversos autores, é na contemporaneidade 

que o conceito de representação social é usado pela primeira vez pelo cientista social Serge 

Moscovici, em sua tese intitulada “La Psychanalyse, son image, et son publique” (1961), obra 

em que o autor analisa a difusão da psicanálise no contexto da sociedade parisiense da época. 

Para Moscovici (1995), dentro da vertente sociológica da Psicologia Social, a 

representação é uma forma de conhecimento socialmente produzida que conecta o sujeito e o 

objeto através do percurso comunicativo. Seu caráter social é evidenciado pela função que 

desempenha na sociedade: “contribuir para processos de formação de condutas e de orientação 

das comunicações sociais” (Reigota, 1994). Nesse sentido, é através das representações que: 

 

[...] apreendemos simbolicamente a todo instante, com o intuito de tornar 

convencional os objetos, categorizando-os de forma a facilitar a compreensão das 

coisas e a resolução de problemas. As representações existem para dirimir os 

impasses; estão enraizadas, ao longo das gerações, nos atos e pensamentos dos 

indivíduos [...] (Majerowicz Grotz & Rodrigues, 2012)  

 

A partir das reflexões de Moscovici, o conceito passa a ser utilizado por diversos 

autores, caracterizando a vertente sociológica e europeia da Psicologia Social das últimas 

décadas. Segundo Reigota (1994), após a publicação da segunda edição de seu estudo, em 1976, 

o interesse pela teoria foi amplificado, não somente por psicólogos, mas também por 

pesquisadores de diferentes áreas das ciências, tornando-se uma referência quase obrigatória 

nos estudos sobre temas contemporâneos (Reigota, 1994). 

 

2.2. Representações sociais: conteúdo e processo 

Como fenômeno mediador entre indivíduo e sociedade, as representações encontram 

na comunicação meios de serem compartilhadas e difundidas (Jovtchelovitch, 1995). É 

essencialmente através da linguagem que se reproduzem, pois é através dela que pensamos e 

organizamos nosso pensamento. Como coloca Moscovici (2004, p. 35), “nenhuma mente está 

livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que lhe são impostos por suas representações, 
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linguagens ou culturas”, ainda assim, “nós vemos apenas o que as convenções subjacentes nos 

permitem ver e permanecemos inconscientes dessas convenções”.  

A ênfase no poder de condicionante das representações sociais dada por Moscovici – 

aspecto em que o autor não se distancia de Durkheim -, parte da assunção de que, a despeito do 

valor da capacidade de inovação individual, o caráter social somado a conjuntura histórica 

transcende a contribuição do indivíduo através de um processo de síntese e não simplesmente 

de uma soma de particulares (Morais, 1992). Contribuindo para esta perspectiva, Jovtchelovitch 

(1995) coloca que, as representações sociais, como atividade simbólica, são construídas sobre 

a capacidade representacional de um sujeito psicológico, e, por essa razão, tratam-se de 

“construções particulares da realidade social” (p. 79). Entretanto, do ponto de vista psicossocial, 

elas devem ser tratadas em sua totalidade, o que significa dizer que o social não pode ser 

reduzido a um agregado de indivíduos. 

Acrescentando elementos para sua definição, como mensagens privilegiadamente 

mediadas pela linguagem, as representações sociais, além de serem construídas no âmbito das 

interações sociais, estão “ancoradas no âmbito da situação real e concreta dos indivíduos que 

as emitem” (Puglisi & Franco, 2004). Dessa forma, somente podem ser analisadas partindo-se 

da consideração de que carregam consigo as condições contextuais nas quais foram criadas, 

reproduzidas ou transformadas. Ou seja, para tanto, se faz necessário que se adentre em sua 

dimensão histórica e, que sejam compreendidas levando-se em consideração o fato de estarem 

estritamente relacionadas aos grupos socioeconômicos, culturais e étnicos dos quais emanam, 

sendo refletidas nas suas práticas sociais e na sua forma de atuar sobre o meio material em que 

se situam. Nesse sentido, sob uma perspectiva processual, podemos atribuir às representações 

sociais, “uma virtude preditiva, uma vez que, segundo o que um indivíduo diz (ou deixa de 

dizer), não apenas podemos inferir suas concepções de mundo, como também podemos deduzir 

sua orientação para ação” (Puglisi & Franco, 2004). 

Tendo chegado a este ponto, torna-se mais inteligível que as representações sejam 

definidas tanto como estruturas ou campos socialmente estruturados, quanto como núcleos 

estruturantes. Primeiramente, são campos socialmente estruturados porque carregam consigo 

significados que são, simultaneamente, a expressão de permanências culturais e o locus da 

multiplicidade, da diversidade e da contradição (Spink, 1993). Como nos situa a autora, elas 

comportam conteúdos mais estáveis e outros mais dinâmicos, ou seja, mais sujeitos a mudanças 

como resultado de refletirem contextos sociais de curto e longo alcances históricos. De acordo 

com ela, o imaginário social, ou o contexto social de longo alcance histórico, consistiria no 

“conjunto cumulativo das produções culturais que circulam numa determinada sociedade sob 
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formas as mais variadas: iconografia, literatura, canções, provérbios, mitos”, o qual seria 

filtrado pelas representações hegemônicas constitutivas de uma visão de mundo de uma 

determinada época histórica. Além de filtradas, tais produções culturais seriam reinterpretadas 

pelo grupo, ou melhor, pelo habitus, expressão definida por Bourdieu (1996), que se refere a 

um senso prático elaborado em função de se pertencer a determinado grupo social, ou ainda, 

esquemas de ação que orientam a percepção da situação e a resposta adequada a ela. 

A interação entre esses conteúdos mais estáveis e mais dinâmicos confere às 

representações estabilidade e movimento que permitem, ao mesmo tempo, que a ordem social 

seja criada, mantida e transformada. Essa aparente contradição nos remete às representações 

sociais enquanto núcleos ou estruturas estruturantes, que, como veremos, trazem à tona sua 

dimensão processual. 

 

2.3. Contexto e funcionalidade das representações sociais 

Conforme mencionado anteriormente, as representações sociais, como forma de 

conhecimento e interação social, têm na linguagem e no percurso comunicativo sua mediação 

privilegiada. A palavra é tanto um fenômeno ideológico por excelência, como o modo mais 

puro e sensível de relação social (Bakhtin, 1986). Em termos metodológicos, Bourdieu e Elias 

(Capdevielle, 2012), apontam para a dificuldade de se captar a lógica do tecido social apenas 

pela linguagem, uma vez que esta apresenta uma série de distinções, que a tornam mais 

adequada para expressar coisas do que relações, estados do que processos. Entretanto, ainda 

que apresente suas limitações e muitas vezes traduza o pensamento de forma fragmentada ou 

contraditória, como ressalta Minayo (1995, p.108), a linguagem “possui diversos graus de 

claridade e de nitidez em relação à realidade”. Assim, se por um lado é possível captar o 

conteúdo das representações sociais através da fala, ele deve ser analisado a partir de uma 

perspectiva relacional e da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais, ou seja, 

das condições sociais e materiais do qual emerge. Tendo visto anteriormente que constituem 

estruturas cognitivo-afetivas, a sua análise não deve se restringir ao seu conteúdo, mas sim, 

revelar o contexto que as engendram e a sua funcionalidade nas interações sociais cotidianas 

(Spink, 1995).  

Quando falamos sobre o contexto ou as condições de produção das representações 

sociais, nos referimos à cultura, à comunicação e à linguagem, à inserção econômica, 

institucional, educacional, ideológica (Silva & Ferreira, 2012) e histórica dos grupos estudados. 

Para Bourdieu (1996), é através dessa análise externa que conseguimos captar a estrutura 
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objetiva de dada sociedade ou grupo social. Em termos metodológicos, significa dizer que a 

identificação e caracterização das condições de produção através de estratégias de coletas de 

dados no estudo das representações sociais confere as mesmas sua marca social e permite 

explicar o sentido que os grupos atribuem ao objeto representado (Silva & Ferreira, 2012). Para 

Bourdieu (1996), a partir de uma análise externa da sociedade, é possível captar sua estrutura 

objetiva, uma vez que suas articulações podem ser materialmente observadas, mensuradas e 

cartografadas, independentemente das representações que os que nela vivem tenham. Para 

descrever o espaço de posições sociais ou estrutura social, este autor faz uso do que denomina 

capitais – econômico, cultural e simbólico – ou seja, os recursos ou poderes socialmente 

eficientes, que definem a distribuição dos atores no espaço social global e, também, as tensões 

externas sustentadas pelas interações entre estes e pelas representações que fazem de suas 

condições materiais de existência. 

 Ainda em relação à questão das condições sociais das quais emergem as 

representações, Spink (1995) acrescenta que a própria noção de contexto vem sendo 

problematizada na literatura referente ao estudo das representações sociais. Não apenas por 

fatores associados a determinações estruturais e às relações sociais, mas também pela questão 

dos diferentes tempos históricos que atravessam a construção dos significados sociais. 

Seguindo o pensamento da autora, temos, assim, que os conteúdos que circulam na sociedade 

podem ter origem mais ou menos remotas e podem, até mesmo se tratar de produções locais e 

atuais.  

 [...] Três tempos marcam essa perspectiva temporal: o tempo curto da 

interação que tem por foco a funcionalidade das representações; o tempo vivido que 

abarca o processo de socialização – o território do habitus, das disposições adquiridas 

em função da pertença a determinados grupos sociais; e o tempo longo, domínio das 

memórias coletivas onde estão depositados os conteúdos culturais cumulativos de 

nossa sociedade, ou seja, o imaginário social [...] (Spink, 1995, p. 122). 

 

As consequências da escolha entre os diferentes tempos históricos a serem abarcados 

na análise das pesquisas em representações sociais refletem-se no fato de que quanto mais longo 

o recorte temporal, mais estaremos próximos do imaginário social e das permanências que 

compõem os núcleos mais estáveis das representações; ao passo que, quanto mais curto for o 

período histórico abrangido, mais estaremos próximos dos processos de criação, transformação 

e da diversidade (Spink, 1993, p.122). 

Nos remetendo, agora, às funções desempenhadas pelas representações sociais 

podemos dizer sob uma perspectiva cognitiva, que consistem de mecanismos que atuam de 

modo a tornar o estranho em familiar, ou seja, de acordo com Moscovici (2004), elas 
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convencionalizam objetos, pessoas, fenômenos e relações, dando-lhe forma definitiva, 

dispondo os mesmos em categorias e posteriormente atribuindo-lhe determinado modelo, 

partilhado por um grupo. Assim, “a representação preenche algumas funções de manutenção da 

identidade social e de equilíbrio sócio cognitivo, os quais se encontram ligados. Isto se relaciona 

às defesas mobilizadas pela irrupção da novidade” (Jodelet, 2001). Além disso, a autora elenca 

as funções ideológicas e de orientação de condutas e comunicações – o que Moscovici (2004) 

atribui como parte de sua natureza prescritiva -, de justificação antecipada ou retrospectiva das 

interações sociais ou intergrupais.  

Reconhece-se, geralmente, as representações sociais como sistemas de interpretação 

que regem nossa relação com o mundo e com os outros, orientando e organizando as condutas 

e as comunicações sociais. Elas igualmente intervêm em processos tão variados quanto a 

difusão e a assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na 

definição das identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas transformações 

sociais (Jodelet, 2001).  

 

2.4. Representações sociais do meio ambiente e da água como objetos de estudo 

De acordo com Reigota (2007), o meio ambiente começou a despontar como objeto de 

estudos das representações sociais entre as décadas de 1980 e 1990, especialmente, a partir da 

II Conferência Internacional sobre Representações Sociais, em 1994, na qual se revelou um 

significativo grupo de pesquisadores da América Latina que têm empregado as representações 

sociais em estudos de diversas áreas, entre as quais a ecologia – área de escopo desse pesquisa. 

Nesse sentido, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro (Rio-92) contribuiu tanto para a difusão dos problemas ambientais 

ocasionados pela ação humana, bem como para a sua apropriação pelos estudos referentes às 

representações sociais (Reigota, 1999; Polli & Camargo, 2013).  

Visto se tratar de uma teoria que busca explicar de que forma o conhecimento sobre 

determinado objeto se relaciona a ação humana frente a ele e, por outro lado, como fatores 

sociais, culturais, ideológicos e ambientais contribuem para sua formulação, sua importância 

dentro dos estudos sobre a relação homem-ambiente se mostra incontestável para a elaboração 

de estratégias políticas, educacionais e econômicas que possam contribuir para o 

desenvolvimento de comportamentos pro-ecológicos. Em que pese o valor prescritivo das 

representações sociais, assim como Moscovici, entendemos que elas são dotadas de caráter 
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dinâmico, estando sujeita a processos de reelaboração dentro do contexto social em que se 

encontram difusas. 

A maior parte dos estudos dentro desta vertente tem sido realizada dentro do campo 

da Psicologia Ambiental e, em geral, buscam compreender o modo pelo qual o sujeito percebe 

o ambiente, estabelecendo relações com sua história de vida, suas experiências, seu 

envolvimento afetivo, sua exposição ao tema e sua competência, ou ainda, a sua capacidade 

percebida de atuar em relação ao status da situação diagnosticada (Polli et al., 2009). 

No contexto do estudo das representações de meio ambiente, a água tem ocupado um 

papel significativo nos últimos anos. Observa-se que as principais abordagens teórico-

metodológicas estão relacionadas a teoria do núcleo central e à utilização de métodos 

quantitativos caracterizados pela evocação livre. Nesses estudos, os indivíduos pertencentes a 

um ou mais grupos sociais relacionam ideias a partir de um tema indutor, no caso a água. A 

amostragem de grande número de indivíduos permite inferir os elementos pertencentes a um 

núcleo central da representação, que está relacionado à memória coletiva, à história do grupo, 

ao sistema de valores e às permanências culturais. Por outro lado, possibilita verificar os 

conhecimentos periféricos, os quais podem ser compreendidos como zonas potenciais de 

mudanças das representações, ainda que apresentem menor relevância para os grupos estudados 

(Polli et al., 2009). 

Outros estudos enfocam a relação entre os valores associados a água por indivíduos de 

diferentes grupos sociais dentro de um ou mais contextos culturais e o comportamento dos 

mesmos perante o recurso buscando compreender os fatores que levam a uma conduta pró-

ecológica. Para tanto, são explorados os valores e conceitos associados à água, o diagnóstico 

da água no contexto do estudo, as causas e consequências da situação verificada e os 

comportamentos existentes ou potenciais do indivíduos diante da água (Biagi & Ferro, 2011) 

Nesta vertente, diversos estudos propõem ou testam modelos a fim de verificar os fatores que 

contribuem para uma cidadania ecológica (Dobson, 2007; Moser et al., 2005). Embora no 

presente estudo não tenhamos proposto e nem testado os modelos, ele se enquadra nesta 

vertente, visto que nos propusemos a analisar a relação entre as representações sociais da água 

e as práticas de uso e manejo dos recursos hídricos. Diferentemente dos demais estudos 

encontrados, presente estudo analisa as representações sociais da água de diferentes grupos 

sociais existentes dentro de um mesmo contexto ambiental, mais especificamente o meio rural 

da sub-bacia do rio Culuene/MT. Sua metodologia detalhada contendo sua abordagem, seu 

delineamento, as técnicas usadas para o levantamento e a análise de dados serão descritas no 

próximo capítulo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. A abordagem qualitativa 

Tendo por objeto de estudo as representações sociais da água e a relação entre estas e 

as práticas relacionadas ao uso e manejo dos recursos hídricos por indivíduos pertencentes a 

diferentes grupos sociais existentes o meio rural na região do Alto Xingu, mais especificamente 

na sub-bacia do rio Culuene, partimos de uma metodologia qualitativa situada dentro da 

tradição hermenêutica, ou seja, que busca a compreensão dos fenômenos por meio de um viés 

interpretativo, enfatizando a análise de significados construídos socialmente através do estudo 

descritivo de singularidades (Spink, 1995).  O foco na relação entre ação e representação 

proposto por esta pesquisa, coloca em evidência a dimensão processual das representações 

sociais e sua funcionalidade nas interações cotidianas, ou seja, na orientação da ação e da 

comunicação.  

A escolha dessa abordagem derivou da própria escolha do objeto de pesquisa, bem 

como, dos objetivos que se buscou alcançar, visto se tratar de uma abordagem amplamente 

utilizada em pesquisas sociais que parte de uma dimensão mais profunda das relações, dos 

processos e dos fenômenos, trazendo à tona um universo de significados, motivações, 

aspirações, crenças, valores e atitudes os quais, por sua vez, compõem um nível de realidade 

que não pode ser quantificado (Minayo, 1998). Cabe ressaltar, no entanto, que a abordagem 

quantitativa, enquanto vertente analítica, pode também ser aplicada ao estudo em 

representações sociais, porém, nesse caso, o que se busca é a distribuição de conteúdo em 

determinada população, obliterando a lógica intrínseca de sua construção (Moscovici, 1995; 

Spink, 1995).  

Ao contrário da abordagem quantitativa, na qual as hipóteses são previamente 

estipuladas, bem como as variáveis - que são objeto de definição operacional -, a abordagem 

qualitativa parte de um processo indutivo, sendo geralmente direcionada ao longo de seu curso 

(Neves, 1996). Contudo, “o fato de não existirem hipóteses ou questões específicas formuladas 

a priori não implica na inexistência de um quadro teórico que oriente a coleta e a análise de 

dados” (Lüdke & André, 1986). Nesse tipo de pesquisa, o questionamento inicial emerge a 

partir de observações do mundo real, da experiência direta do pesquisador e teorias implícitas, 

do comprometimento político, de interesses práticos e acúmulo de interesse acadêmico 

(Marshall & Rossman, 1999). Como ressaltam Lüdke & André (1986), nesse caso, a 

preocupação ao se estudar determinado problema está centrada mais em seus processos que em 
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seus resultados, de modo que a forma como o problema de interesse se manifesta nas atividades, 

nos procedimentos e nas interações cotidianas, bem como a compreensão das estruturas e 

instituições como resultados da ação humana objetivada, são o foco de atenção do pesquisador 

(Minayo, 1998). 

Os estudos dentro dessa perspectiva metodológica também têm sido denominados 

“naturalísticos” (Bogdan & Biklen, 1982), uma vez que o contexto ou as circunstâncias em que 

o objeto está inserido são considerados de tamanha importância que supõem o contato direto 

do pesquisador com o ambiente e a situação que estão sendo estudados. Os métodos 

empregados nesta abordagem são capazes de fornecer uma compreensão aprofundada de 

fenômenos sociais que estão apoiados, em grande parte, sob aspectos subjetivos da ação social 

frente à configuração de estruturas societais (Haguette, 1992). Para tanto, os dados coletados 

são descritivos e procuram retratar a perspectiva dos participantes, elucidando o significado que 

os informantes atribuem aos acontecimentos que estão sendo enfocados (Bogdan & Biklen, 

1982). 

Deste modo, por centrarem-se em aspectos subjetivos, a inovação metodológica que 

os estudos qualitativos trouxeram foi e, ainda é, regida pelo debate acerca da objetividade no 

discurso científico (Neves, 1996; Spink, 1995, LUDKË & ANDRÉ, 1986). Para Spink (1993), 

esse debate será ainda pautado por muito tempo pelos conceitos de validade e fidedignidade, 

entretanto, muitos acontecimentos em diversas áreas bem como uma série de movimentos, sem 

duvidar da objetividade do mundo, a tornam uma probabilidade, já que os únicos instrumentos 

e mecanismos que dispomos para acessá-la são socialmente construídos. Minayo (1998, p. 24) 

acrescenta ainda que “num embate com o Positivismo, a Sociologia Compreensiva propõe a 

subjetividade como fundamento do sentido da vida social, defendendo-a como constitutiva do 

social e inerente à construção da objetividade nas ciências sociais”. Além disso, na visão de 

Neves (1996), embora seja necessário assumir a existência de vieses de interpretação contidos 

no próprio olhar do pesquisador, os resultados da pesquisa contêm por si próprios “um 

significado que independe da preferência ou admiração do pesquisador ou dos leitores do 

estudo” (p.4).  

Outra limitação referente aos estudos qualitativos diz respeito à dificuldade de 

extrapolação dos resultados encontrados para outras realidades (Neves, 1996; Marshall & 

Rossman, 1999). Em relação a isso, Marshall e Rossman (1999) defendem que, embora tais 

estudos não possam ser generalizáveis no senso estatístico, as descobertas feitas através deles 

podem ser transferíveis a outros contextos, feitas as ressalvas cabíveis em cada caso.  
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A fim de minimizar os problemas relacionados à validade e à confiabilidade dos dados 

obtidos, quatro procedimentos recomendados por Neves (1996) foram utilizados: (i) 

conferência de credibilidade do material investigado através de técnicas como a triangulação 

de dados; (ii) zelo pela fidelidade no processo de transcrição que antecede a análise; (iii) 

consideração dos elementos que compõem o contexto do fenômeno do estudo; e (iv) 

possibilidade de confirmação posterior dos dados levantados. 

 

3.2. Delineamento do estudo 

Para atender aos objetivos propostos, a pesquisa foi delineada por uma combinação de 

dois níveis de análise ou de avaliação. No primeiro nível, foram analisadas as representações 

sociais da água e seus valores associados, dos indivíduos pertencentes aos diferentes grupos 

sociais que habitam e/ou utilizam o meio rural na da sub-bacia do rio Culuene, na região do 

Alto Xingu/MT. Nesse nível, conforme descreveu Wagner (1995), a representação que foi 

avaliada em cada um dos grupos sociais constitui-se dos elementos comuns do conhecimento 

das pessoas da amostra que compõem aquele grupo. Posteriormente, a partir da sobreposição 

das representações e valores atribuídos à água dos distintos grupos sociais, obtivemos uma 

“representação prototípica individualmente distribuída”, ou um “núcleo central” (Wagner, 

1995, p. 165) para o conjunto dos grupos da amostra. Esse nível de avaliação é descrito como 

individual, uma vez que a representação social de cada grupo pode ser verificada em cada 

membro do grupo individualmente. 

No segundo nível de análise, buscou-se uma visão mais coletiva da representação 

social, que contém a opinião, as versões e profundidades de elaboração sobre o objeto - ou seja, 

da água - de todos os grupos avaliados no primeiro nível. Nesse sentido, destaca Wagner (1995, 

p.166): 

[...] as representações sociais de um único e mesmo objeto social estão 

presentes em vários estados de elaboração em diferentes subgrupos e incluem aspectos 

diferenciados do objeto que variam em relevância que tem para cada subgrupo. 

Entretanto, somente a totalidade desses aspectos pode ser considerada como a 

representação social do respectivo objeto para um grupo social como um todo [...] 

 

Assim, a partir da totalidade de versões existentes de uma representação em uma 

unidade mais ampla, obteve-se uma representação global ou coletiva que contém, não apenas 

elementos comuns a todos os grupos, mas também aqueles que são típicos ou relevantes para 

um ou outro grupo (Wagner, 1995). Este nível de avaliação é descrito como grupal ou social 

pelo fato de que os elementos e a estrutura da representação obtida não podem ser encontrados 
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nos indivíduos, somente no grupo como um todo. Nesse segundo nível de avaliação, além da 

representação coletiva, procurou-se, bem como no primeiro nível, elementos das representações 

sociais comuns a todos os subgrupos, o que chamamos no ínterim dessa pesquisa de 

“significados intersubjetivos”. Propôs-se que, caso existam, esses elementos comuns possam 

ser usados na elaboração de possíveis estratégias para a governança da água e planejamento do 

uso dos recursos hídricos. 

A pesquisa em questão, composta pelos dois níveis de avaliação, fez uso da estratégia 

de estudo de caso único. A escolha desta estratégia de pesquisa deve-se às circunstâncias 

sociais, culturais e ambientais que fazem deste caso, um caso único. De acordo com Yin (2001), 

são características desta estratégia da pesquisa a falta de controle sobre eventos 

comportamentais efetivos e o foco nos fenômenos contemporâneos inseridos em um contexto 

da vida real, especialmente quando os limites entre os fenômenos e seu contexto não podem ser 

claramente definidos. Partindo da consideração do caráter das representações sociais que são, 

ao mesmo tempo elaboradas a partir de um campo socialmente estruturado e um imprinting 

social (Spink, 1995), verifica-se a adequação da estratégia do estudo de caso para este objeto 

de pesquisa, em vista da importância e pertinência das condições contextuais para o fenômeno 

estudado. 

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso possibilita que sejam preservadas as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real. Por essa razão, essa estratégia 

de pesquisa busca “representar os diferentes pontos de vista presentes numa situação social” 

(Lüdke & André, 1986, p. 20). 

A escolha do caso e seu recorte espacial se deram em função do projeto ao qual 

vincula-se esse estudo, descrito no tópico 1.2 deste documento. Já escolha do recorte temporal 

teve como ponto de partida a definição de Spink (1995) dos três tempos das representações 

sociais já descritos anteriormente, aqui retomados brevemente, a saber: o tempo curto da 

interação, no qual as representações sociais se apresentam mais diversificadas entre e dentro de 

diferentes grupos sociais; o tempo vivido que abarca o processo de socialização, onde as 

representações apresentam-se mais homogêneas dentro dos diferentes grupos; e o tempo longo, 

que abrange memórias coletivas e conteúdos culturais cumulativos, ou seja, o imaginário social. 

Pode-se dizer que o recorte temporal das representações sociais também resulta do próprio 

delineamento dos níveis de avaliação da pesquisa, já que no primeiro nível – individual - a partir 

da diversidade de representações entre e dentro dos grupos sociais (tempo curto) buscou-se 

elementos comuns em cada um dos grupos (habitus) para, no segundo nível, encontrar um 

“núcleo central” das representações baseando-se na estrutura conformada pelas representações 
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sociais dos diferentes grupos que compõem a sociedade (tempo longo). Nesse contexto, fica 

claro que a definição do recorte temporal é complexa e não objetiva quando se trata de pesquisas 

sobre representações sociais, mas como coloca Spink (1995, p. 122), “se tornamos mais 

complexo o enquadre das determinações possíveis da elaboração das representações é porque 

só assim sentimos poder dar conta do paradoxo aparente na conceituação de representação 

social como estruturas estruturadas e estruturas estruturantes”. 

Os dados primários foram coletados nos municípios de Água Boa, Campinápolis e 

Canarana, os quais estão situados na sub-bacia hidrográfica do Culuene, região que compõem 

a bacia do Alto Xingu, em três períodos: entre os dias 09/03/2015 e 21/03/2015, entre os dias 

21/02/2016 e 05/03/2016 e 11/06/2017 e 21/06/2017. Ao longo desses três períodos foram 

entrevistadas 22 pessoas. Para a seleção dos possíveis participantes, utilizou-se a técnica “bola-

de-neve”, na qual partindo-se de um ou mais informantes iniciais, outras indicações são feitas, 

ampliando-se o leque de possíveis entrevistados. No presente estudo, as primeiras indicações 

foram feitas por funcionários de instituições locais, como Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(STR), Sindicato Rural (SR), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), organizações não 

governamentais (ONGs), comércio, etc. 

 

3.3. Técnicas empregadas no levantamento de dados 

A fim de enfatizar tanto o processo de elaboração de representações sociais, como a 

compreensão de seus conteúdos - os quais, por sua vez, se difundem nos três tempos descritos 

por Spink (1995) e já aqui explicitados -, foram utilizadas para a coleta de dados as técnicas de 

entrevista e pesquisa bibliográfica. Cabe apontar que no caso de um dos grupos, os povos 

indígenas, os dados foram enriquecidos e corroborados por relatos coletados durante um 

workshop realizado no âmbito do projeto temático ao qual a presente pesquisa se vincula. 

A entrevista é considerada a técnica mais comum para o levantamento de dados em 

pesquisa sobre representações sociais (Reis & Bellini, 2011). Tendo visto que os processos de 

mediação social que as engendram têm por base a comunicação e as práticas sociais 

(Jovtchelovitch, 1995), torna-se compreensível a preferência desta técnica neste tipo de estudos.  

A entrevista caracteriza-se pela comunicação verbal, através da interação direta do 

pesquisador com os sujeitos do estudo, na busca por informações contidas nas falas dos atores 

sociais que vivenciam determinada realidade que está sendo enfocada. Por esta razão ela reforça 

a importância da linguagem e o significado da fala, constituindo-se num meio de coleta de 

informações subjetivas e objetivas sobre um determinado tema (Cruz Neto, 1998).  
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As vantagens atribuídas a esta técnica dizem respeito a possibilidade de explorar as 

particularidades da visão de mundo dos entrevistados, permitindo a captação imediata e 

corrente da informação desejada (Lüdke & André, 1986). Além disso, por sua fluidez e 

flexibilidade, possibilita correções, adaptações e esclarecimentos que incrementam sua eficácia 

enquanto técnica. No estudo em questão, optou-se pelo uso de entrevistas semiestruturadas, 

através das quais, a partir de um roteiro previamente estabelecido, os informantes abordam, 

com certa flexibilidade, o tópico das questões colocadas pelo pesquisador. 

Em relação à construção do roteiro de entrevista, procurou-se formular questões que 

avançam do particular e concreto, para o geral e abstrato, buscando proporcionar a emergência 

de informações, imagens mentais, crenças, opiniões e, ao mesmo tempo, abordar aspectos do 

cotidiano prático dos sujeitos, bem como, caracterizá-los intencionando compreender o grupo 

no sujeito e o sujeito no grupo (Silva & Ferreira, 2012). Assim, o roteiro foi subdivido em três 

partes. Na primeira, as perguntas objetivaram a caracterização do sujeito e sua inserção 

econômica, institucional, educacional e identitária no contexto social. Na segunda parte, 

buscou-se caracterizar as representações sociais acerca da água e como o sujeito compreende, 

numa relação cognitivo-afetiva, o objeto representado. Para isso, as perguntas tiveram por 

intuito trazer à tona os antecedentes da relação entre o sujeito e o objeto e os valores a ele 

atribuídos, a visão e percepção do status da água no presente e no passado, segundo as 

categorias de representação existentes em cada grupo, as práticas cotidianas relacionadas ao 

uso e manejo dos recursos hídricos, bem como, possíveis explicações para relações entre o 

objeto e outros eventos ou aspectos locais, regionais ou globais. Numa terceira etapa, pretendeu-

se rastrear a dimensão da atitude por meio de questionamentos que permitiram que o sujeito 

expressasse suas escolhas e decisões, captando as posições dos sujeitos diante das situações do 

cotidiano relacionadas ao objeto estudado. 

A técnica descrita anteriormente foi acoplada à pesquisa bibliográfica visando o 

levantamento de dados referentes ao contexto socioambiental e histórico dos grupos estudados. 

  

3.4. Análise de dados 

O processo de análise de dados se centrou na totalidade do discurso, seguindo um 

processo interpretativo de acordo com as etapas da técnica de associação de ideias proposta por 

Spink (1995), a saber: transcrição da entrevista; leitura flutuante do material transcrito 

intercalada com a escuta do material gravado, tendo em vista mapear temas emergentes; 

estruturação do discurso a partir dos temas emergentes ou dimensões internas das 
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representações, guiando-se pelos objetivos da pesquisa; construção de mapas com base no 

conteúdo das entrevistas nos quais se explicita a associação de ideias entre as dimensões e se 

verifica a variedade de ideias e imagens dentro de uma mesma dimensão; por último, as 

associações foram transportadas para um gráfico, assinalando as relações entre elementos 

cognitivos, as práticas e os investimentos afetivos. 

Durante a leitura flutuante do material, foram observadas e descritas as seguintes 

características sugeridas por Potter e Whetherell (1987): 

- a variação, ou seja, as versões contraditórias, descrita como importante indicador 

sobre a forma com a qual o discurso se orienta para ação; 

- os detalhes sutis, como hesitações, silêncios e lapsos, os quais oferecem indícios 

valiosos em relação ao investimento afetivo; 

- a retórica, ou seja, a organização do discurso que torna a argumentação tendenciosa 

e favorável a uma versão dos fatos. 

Segundo Spink (1995), a técnica de associação de ideias tem como substrato a inversão 

da posição do sujeito na questão do conhecimento, colocando-o no papel central de formulador 

de teorias – científicas ou de senso comum – e na criação de uma realidade consensual. A autora 

destaca, ainda, o papel crucial da interpretação na perspectiva construtivista – utilizada nesse 

trabalho – que tem início já no próprio recorte dado ao estudo, atravessando todo o processo da 

coleta à análise dos dados. Como define Sperber (1989), “interpretar é atribuir aos atores 

individuais e coletivos crenças e intenções que fazem com que seus discursos se apresentem 

como racionais”. Retomando a própria ciência como um sistema de representações sociais, os 

resultados obtidos pela interpretação do pesquisador no estudo das representações sociais nada 

mais é do que a representação das representações dos sujeitos envolvidos. 

3.5. A área de estudo 

A região do Alto Xingu situa-se no nordeste do estado do Mato Grosso abrangendo, 

dentro deste, 17,7 milhões de hectares - área que representa 34% de toda bacia hidrográfica - 

onde estão localizadas as nascentes dos afluentes que dão origem ao Rio Xingu (ISA, 2011).  

Em relação às características ambientais, a região é delimitada pelos divisores das 

bacias Xingu/Araguaia e Xingu/Tapajós, respectivamente nas bordas leste (Serra do Roncador) 

e oeste do planalto dos Parecis (Serra da Formosa), e pela cachoeira Von Martius, ao norte, e 

pela Serra Azul, ao sul (Brasil Netto, 1964; CNEC, 1980 apud Sanches & Villas-Boas, 2005).  

A maior parte da região está situada sobre planalto dos Parecis, cuja área central abriga o canal 

principal do rio Xingu e a Terra Indígena do Xingu (TIX), para onde confluem diversos rios 



30 
 

como Ronuro, Batovi, Curisevo e Culuene. Como colocam Sanches & Villas-Boas (2005), esta 

rede hidrográfica drena e ao mesmo tempo sustenta dois grandes biomas da região, o Cerrado 

e a Amazônia, sendo a paisagem dominante a “floresta de transição”, que recobre 66% da área 

e está restrita ao norte do Mato Grosso (ISA, 2011). 

O perfil ocupacional regional é de concentração fundiária, com predominância de 

médias e grandes propriedades, as quais ocupam cerca de 70% do território da Bacia 

Hidrográfica do Alto Xingu (ISA, 2011).  Conforme dados do Instituto Socioambiental (2011), 

a TIX abrange aproximadamente 24% da área - ocupada por 16 etnias indígenas -, enquanto as 

Unidades de Conservação, abarcam apenas 1,13%. Além disso, 46 assentamentos rurais de 

reforma agrária se situam neste território (ISA, 2011). 

Ao longo das últimas quatro décadas, essa região tem sido submetida a uma forte 

pressão antrópica, desencadeada por uma política oficial de colonização iniciada na década de 

1970, baseada na derrubada de florestas para ocupação e desenvolvimento local (Sanches & 

Villas-boas, 2005). As terras desmatadas ao longo das primeiras duas décadas foram ocupadas 

por produtores agrícolas do Sul, Sudeste e Nordeste e destinadas, principalmente à criação de 

gado.  Nas duas últimas décadas, o ritmo de conversão de terras para pastagem foi superado 

pelo crescimento da área destinada ao cultivo de grãos, especialmente, a soja (Galford et al., 

2010). 

Os impactos da expansão e intensificação das atividades agropecuárias no Alto Xingu, 

decorrentes de décadas de manejo predatório dos recursos naturais e desmatamento de vastas 

áreas, têm afetado em diferentes intensidades os variados setores sociais regionais. Nesse 

sentido, cabe ressaltar os impactos ocasionados aos povos indígenas habitantes da TIX e de 

outras terras indígenas (TI) Xavantes, para os quais os recursos hídricos locais compõem a base 

de sua subsistência. Os impactos se referem mais especificamente ao assoreamento, a 

contaminação das águas pelo escoamento de fertilizantes e agrotóxicos, e até mesmo a escassez 

de água (ISA, 2011). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse capítulo, apresentamos primeiramente uma breve descrição do contexto 

histórico da ocupação da região do Alto Xingu (seção 4.1), para então procedermos a 

apresentação dos grupos sociais levantados no meio rural dos municípios de Canarana, Água 

Boa e Campinápolis, abrangidos pela sub-bacia do rio Culuene (seção 4.2). Sequencialmente, 

para cada um dos grupos, apresentamos a descrição e análise dos seguintes tópicos: (i) 

caracterização socioeconômica, cultural e identitária; (ii) os valores e experiências associados 

à água pelos indivíduos do grupo; (iii) o diagnóstico da água e as categorias de representação; 

e (iv) a descrição das práticas de uso e manejo da água. Posteriormente, prosseguimos com a 

análise das representações sociais no nível individual e o delineamento do “núcleo central” da 

representação da água e seus valores associados (seção 4.3). Na seção 4.4, avaliamos as 

categorias de representação da água no ambiente, bem como o status da água de acordo estas 

nos diferentes grupos (nível coletivo ou global), para na seção 4.5 apresetar a análise das 

práticas de uso e manejo da água pelos diferentes grupo no contexto de estudo. 

 

4.1. O contexto histórico da ocupação da região do Alto Xingu 

A bacia do Alto Xingu está situada em Mato Grosso, considerado como um dos estados 

com maior diversidade sociocultural do Brasil, primeiramente por conta da grande diversidade 

de povos indígenas que já habitavam a região na época dos primeiros contatos com a civilização 

ocidental e, posteriormente, devido aos diferentes fluxos migratórios que recebeu ao longo de 

seu processo de ocupação, que será brevemente descrito ao longo desse tópico.  

Sob intervenção federal implantada pelo governo de Getúlio Vargas, entre os anos de 

1930 e 1945, a ação fundiária no estado teve por objetivos a moralização dos serviços relativos 

à regularização de terras e a implementação da colonização visando a ocupação de “espaços 

vazios” (Moreno, 1999). Assim, o processo de ocupação da região do Alto Xingu por não-

indígenas se iniciou a partir do projeto dirigido por este governo, lançado na véspera de 1938, 

intitulado Marcha para Oeste, cujo objetivo era ocupar, desenvolver e integrar as regiões de 

Mato Grosso, Goiás e Amazonas ao restante do país (Mendes, 2012; ISA, 2001; Garfield, 

2000). O marco inicial deste projeto foi a Expedição Roncador-Xingu, subordinada à Fundação 

Brasil Central, ambas criadas em 1943, que tinha o intuito de iniciar o reconhecimento do 

território, até então, ocupado pelos indígenas, e nele estabelecer povoamentos, criando 

condições infraestruturais para que, posteriormente, migrantes se fixassem e contribuíssem para 
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a diversificação da agricultura no país através da expansão de pequenas propriedades na região 

e, ao mesmo tempo, contribuíssem para o fortalecimento do estado nas áreas de fronteira 

(Siqueira, 2002; ISA, 2001; Moreno, 1999). Como destaca Garfield (2000, p.15), Vargas não 

ignorava a forte presença indígena na região, mas sim “incorporou o Brasil central e a sua 

população ao repertório ideológico de seu regime” fazendo uso do valor simbólico do índio 

como aquele que continha as verdadeiras raízes da brasilidade. Prometendo distribuir terras 

para índios e caboclos que já ocupavam a região, pretendia fixar o homem à terra, convertendo-

os em cidadãos produtivos e “fazendo-os compreender a necessidade de trabalho” (Garfield, 

2000, p.15). 

A expedição foi responsável pelo estabelecimento de pontos para contato com os 

povos indígenas e a Fundação Brasil Central deu continuidade a esse processo, organizando 

sítios no entorno do posto-base situado à margem direita do Rio das Mortes, que deram, no ano 

seguinte, origem ao povoado de Xavantina, o qual viria a ser elevado à categoria de município 

somente mais de três décadas depois (Siqueira, 2002; Moreno, 1999). Entre as décadas de 1940 

e 1950, em resposta aos incentivos para a produção na pequena propriedade, diversas colônias 

agrícolas particulares e estaduais foram criadas na região sul do estado, as quais eram 

constituídas em sua maioria por nordestinos migrados do Sudeste e que foram responsáveis 

pelo abastecimento de grãos na fronteira em expansão (Santos, 2012). 

A partir de 1946, com o fim do Estado Novo, os governos estaduais passaram a 

priorizar a política de venda de terras devolutas/públicas, promovendo de maneira simultânea 

a política de colonização e a regulação fundiária. Nesse interim, o primeiro governo 

constitucional de Mato Grosso criou um conjunto de leis liberais a fim de acelerar o processo 

de privatização de terras e legalização de antigas posses (Moreno, 1999). Foram criados o 

Departamento de Terras e Colonização (DTC), com o objetivo de controlar a venda de terras 

públicas e a concessão de títulos de propriedades; e a Comissão de Planejamento da Produção 

(CPP), responsável por atrair empresas colonizadoras para o estado (Galvão, 2013; Moreno, 

1999). Nos anos que sucederam, a concessão gratuita de terras foi retomada a fim de facilitar e 

promover a colonização por empresas particulares culminando, em 1949, na promulgação do o 

primeiro Código de Terras do Estado, refletindo as diretrizes liberais que orientavam as 

questões relativas à terra até o momento (Lamera, 2008). 

Já no início da década de 1950, redefiniu-se no Estado de Mato Grosso uma política 

de ocupação por meio da colonização no intuito de expandir as fronteiras agrícolas e absorver 

populações excedentes de outras regiões brasileiras (Santos, 2012; Galvão, 2013). Nesse 

período, a Empresa Colonizadora Rio Ferro Ltda. e a Colonizadora Noroeste Mato-grossense 
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Ltda. adquiriram terras e foram responsáveis pela implantação de duas colônias, a primeira 

localizada em uma área que pertence ao município de Feliz Natal, formada por imigrantes 

japoneses vindos do Sudeste e que não obteve êxito ; e a segunda, a Gleba Arinos, que deu 

origem ao município de Porto dos Gaúchos, composta por migrantes do Rio Grande do Sul que 

chegaram a região em 1956 (Irgang, 2011). Outras iniciativas também se deram a fim de 

contribuir para o aumento do interesse nas terras do estado e sua venda, como a criação da 

Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia (SPVEA), que tinha por objetivo a 

apropriação de recursos naturais, tanto minerais quanto vegetais da Amazônia Legal; e a 

abertura de estradas na região (Galvão, 2013). Durante esse período, conforme coloca Moreno 

(1999, p. 78), “a política de colonização foi transformada num rendoso negócio de terras para 

a maior parte dos concessionários que não cumpriram os contratos firmados com o Estado e 

usaram a terra para especular em benefício próprio”. Além disso, a autora dá destaque à forma 

fraudulenta com que eram conduzidas questões relativas à terra, usada muitas vezes como 

pagamento de favores políticos em disputas eleitorais e também ressalta como a abertura a 

capitais nacionais e internacionais para aquisição de grandes áreas de terras devolutas favoreceu 

a especulação e negociata de documentos “frios” e títulos “voadores” (protocolos sem valor 

legal). 

Já na década de 1960, programas do governo federal procuraram promover a economia 

regional através de incentivos oferecidos aos agricultores, como juros baixos e longo prazo. 

Simultaneamente, políticas de estímulo a expansão da agricultura comercial deram subsídio ao 

aumento considerável na produtividade das terras de Mato Grosso através de investimentos em 

pesquisas realizadas pela Embrapa responsáveis por fomentar tecnologias para cultivo em solos 

ácidos do cerrado (Santos, 2012). Outras políticas de apoio e de preços de combustíveis 

subsidiados contribuíram fortemente para que a região se estabelecesse como nova fronteira 

capitalista mecanizada, integrada aos mercados nacional e internacional, incorporando novas 

terras ao processo produtivo (Mueller, 1992).  

A Expedição Roncador-Xingu se estendeu até o início da década de 1960, chefiada 

pelos irmãos Villas Boas, indigenistas, encarregados de fazer contato com grupos indígenas que 

habitavam lugares onde seriam instalados núcleos de desenvolvimento e transferi-los para 

outros lugares. Os irmãos foram responsáveis por uma forte campanha para demarcação e 

proteção das Terras Indígenas da região, fato que culminou, em 1964, na criação do Parque 

Indígena do Xingu (ISA, 2001). 

Em 1966, como resultado de denúncias de corrupção, desorganização, falta de preparo 

técnico e domínio do aparato legal, o DTC foi fechado, fato que se deu justamente “no momento 
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em que o Governo Federal abria as portas da Amazônia para o capital nacional e internacional, 

cujas bases de investimentos se assentavam na aquisição de grandes porções de terras 

devolutas” (Moreno, 1999, p. 79), o que acabou por garantir a inserção do Mato Grosso nos 

grandes programas de desenvolvimento que estavam sendo anunciados para a região e garantiu, 

de uma vez por todas, a intensificação do processo de ocupação da região das nascentes do 

Xingu. 

Com a política implantada pelos governos militares, a partir do golpe de 1964, as terras 

devolutas do estado foram colocadas sob tutela da União e as ações fundiárias passaram a se 

dar através da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), criada em 1966, 

responsável pela ocupação do leste do Xingu por grandes empreendimentos agropecuários, e 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), criado em 1970, o qual 

contava com incentivos fiscais da primeira para desenvolver projetos particulares de 

colonização (Moreno, 1999, ISA, 2001). Outras medidas foram criadas dando respaldo à 

estratégia geopolítica para a ocupação e exploração da Amazônia, como a criação do Programa 

de Integração Nacional (PIN), responsável pela construção das rodovias Transamazônica, 

Cuiabá-Santarém (BR 163) e a BR 158, ligando os municípios de Barra do Garças à São Félix 

do Araguaia; e, também a implantação do Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à 

Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA), parte da política de regularização fundiária 

que incentivou projetos de “colonização empresarial” – projetos agropecuários, agroindustriais 

e minerais – e de colonização oficial e particular (Santos, 2012; Moreno, 1999; ISA, 2001). 

Os projetos de colonização foram implementados entre as décadas de 1970 e 1980, 

destinando terras ao assentamento de pequenos produtores do Sul para a produção de lavouras 

alimentares (milho, mandioca e arroz) e criação de gado (ISA, 2001). Além da mobilização de 

agricultores da região Sul do país, como bem coloca Santos (2012), os investimentos no setor 

agrário e em infraestrutura mobilizaram migrantes do Nordeste e do Centro-Sul para a fronteira 

agrícola do Mato Grosso. Os primeiros foram motivados pela estagnação econômica, exaustão 

de solos e modernização do campo, fator que levou à redução da necessidade de trabalhadores 

na lavoura na sua região de origem; enquanto os agricultores de São Paulo e do Sul, a migraram 

devido à supervalorização da terra e subsequente concentração fundiária, processos também 

ligados à modernização da agricultura. Nas palavras deste autor, “esta força de trabalho migrada 

constituiu-se em um fator socioeconômico que contribuiu na formação da fronteira agrícola 

capitalizada (mecanizada) em Mato Grosso, pois constituiu a mão-de-obra disponível para lidar 

no novo circuito produtivo (Santos, 2012, p. 268).  



35 
 

No entanto, cabe, nesse ponto, ressaltar que as políticas destinadas à integração e 

ocupação da fronteira agrícola do Mato Grosso favoreceram e respaldaram a ampliação da 

propriedade privada da terra e o acesso ao crédito bancário para os grandes proprietários (ISA, 

2001). Tais elementos, considerados estruturais no processo produtivo que se estabelecia foram 

responsáveis pela diferenciação social dentro do espaço agrário, uma vez que nem todos os 

imigrantes puderam experimentar ascensão econômica (Santos, 2012). Assim como assinala 

Santos (2012), acabaram por constituir mecanismos para o estabelecimento de condições 

discriminatórias dentro do processo produtivo através dos quais se configurou, por um lado, 

uma classe média agrária, formada pelos migrantes, especialmente da região sul, que 

ascenderam socialmente, ao passo que outros se proletarizam ou buscam novas formas de 

ascensão se deslocando para zonas mais afastadas da fronteira. 

Grande parte dos municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Alto Xingu tiveram 

sua ocupação consolidada durante esse período, através dos projetos de colonização, 

especialmente os de caráter privado, como é o caso de Água Boa e Canarana (Quadro 1), dois 

municípios abrangidos por esta pesquisa. Já o terceiro município onde o estudo se desenvolveu, 

Campinápolis, possui um perfil ocupacional diferenciado, composto por posseiros mineiros e 

goianos. 
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Município Povoamento 

Água Boa 1950-1960 - doação de terras à produtores e empresários do sul e sudeste; 

1970 - primeiro projeto de colonização pela Comercial Agrícola e 

Colonização Ltda. (COMAGRA), voltado ao cultivo do arroz e 

atividades pastoris; 

1974 - projeto de colonização da COOPERCOL e CONAGRO 

(Colonização e Consultoria Agrária); 

1975 - novos contingentes de colonos através da COOPERCANA e 

incentivos fiscais para cultivo no cerrado; 

1976 - fundação do núcleo urbano; 

1979 - criação do município. 

Campinápolis 1973 - formação do povoado de Jatobá, em Barra do Garças, com 

produtores de Goiás e Minas Gerais, e cultivo do milho, arroz e feijão 

para família; 

- extensão do movimento colonizador de Nova Xavantina; 

1980 - criação do distrito de Campinápolis; 

1986 - criação do município. 

2005 – município é subdividido nos distritos de Campinápolis e São José 

do Couto 

Canarana 1971 - Nasce a Cooperativa Colonizadora 31 de Março (COOPERCOL) 

voltada às atividades pecuárias; 

1972 - 1975 - Primeiros colonos, estabelecimento de uma agrovila e 

colonizações assentadas através da empresa de Colonização Consultoria 

Agrária (CONAGRO S.C. Ltda) e da Empresa Cacique 

Empreendimentos; 

1975 - núcleo urbano de Canarana; 

1975 - projetos de colonização através da COOPERCANA; 

1979 - criação do município. 

Quadro 1. Histórico resumido da origem dos municípios na região das nascentes do rio Xingu. 

Fonte: Sanches e Gasparini (2000) 
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4.2. Grupos sociais levantados no meio rural da sub-bacia do Culuene 

4.2.1. Povos indígenas (grupo 1) 

4.2.1.1. Caracterização socioeconômica, cultural e identitária 

O grupo é composto por seis entrevistados de diferentes etnias, a saber: Xavante, 

Kalapalo e Ikpeng. Em decorrência do foco do estudo, em termos geográficos, ter se 

concentrado na região das cabeceiras e afluentes do rio Xingu, os indígenas que compuseram 

sua amostra, são em maioria Xavantes, cujas terras, por motivos históricos e culturais, se 

encontram fora da TIX. Ademais, conforme consta na metodologia, os dados coletados através 

de entrevistas com indivíduos dessa etnia, foram complementados e corroborados pelos dados 

coletados durante um workshop realizado na aldeia Etenhiritipa, na TI Pimentel Barbosa1, no 

dia 16 de junho de 2017, no âmbito do projeto temático do qual este trabalho faz parte.  

A despeito da sua grande diversidade étnica e linguística, os povos do Alto Xingu 

apresentam similaridade nos seus modos de vida e visão de mundo.  A pesca e caça constituem 

a base de sua subsistência, realizadas paralelamente à prática da roça de toco, onde são 

cultivados milho, mandioca, inhame, cará e amendoim, entre outros – e à coleta de frutos 

nativos. 

 

Sigla Etnia Família 

linguística 

População Terra 

Indígena 

Municípios 

abrangidos 

Rios 

KTI Ikpeng Karíb 477 Terra 

Indígena do 

Xingu 

Feliz Natal Ronuro, 

Batovi e 

Jatobá 

PCX Xavante Jê 1759 Pimentel 

Barbosa 

Canarana Nascentes do 

Rio Tanguro 

AX Xavante Jê 1759 Pimentel 

Barbosa 

Canarana Nascentes do 

Rio Tanguro 

TSEX Xavante Jê 1759 Pimentel 

Barbosa 

Canarana Nascentes do 

Rio Tanguro 

TSUX Xavante Jê 1759 Pimentel 

Barbosa 

Canarana Nascentes do 

Rio Tanguro 

KK Kalapalo Karíb 669 Terra 

Indígena do 

Xingu 

Gaúcha do 

Norte 

Sete de 

Setembro e 

Culuene 

Quadro 2. Características étnicas, culturais, demográficas e territoriais dos entrevistados do grupo 1. 

Fonte: Instituto Socioambiental, 2014. 

 

                                                      
1 O território abrangido pela TI Pimentel Barbosa abrange os municípios de Canarana, Ribeirão Cascalheira, Água 

Boa e Canarana. 
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4.2.1.2. Valores e experiências associados à água pelos indivíduos do grupo 1: 

o que é água? 

A água para os povos indígenas foi retratada como “tudo”, “o mais importante”, “o 

mais forte”, “é vida”, um elemento indispensável para os seres vivos e essencial para a 

reprodução material e cultural do grupo como um todo, como podemos observar em algumas 

falas:  

 

A água é o mais importante pra nós. Não é só pra nós, pra todo mundo, vocês 

também! Nós toma água, olha você carregando a água, tá carregando ela. Aí nós pega 

a água e mistura no mingau. Você vai colocando a água, o mingau da mandioca e 

mistura. Aí toma. Só o mais importante, isso é água pra nós! Sem água, aí fica fraco, 

aí morre. Água é o mais forte pra nós. (KK) 

 

A água é vida, ela também dá alimento, por isso que os brancos não conhecem 

a história da água, como surgiu a água. É importante para os seres vivos e humanos, 

que dependem da água. (AX, workshop) 

 

Água, espiritualmente pros Ikpeng ela é tudo! Sem água, os Ikpeng não vivia. 

Sem água e sem fogo. Água é para fazer tudo, mingau, coisas de bebidas, então, água 

pra eles é tudo. (KTI) 

 

Dessa maneira, as falas mostram a presença de valores ético e funcional em função de 

sua importância e imprescindibilidade para a manutenção da vida humana e não humana e sua 

relação com o provimento e preparo do alimento e bebida, como ressalta o trecho reproduzido 

a seguir: 

 

Como você tem aqui na cidade mercado, igual aquele, água pra nós. Lá tem 

peixe! Quando o menino, criança tá chorando perto, quer comer peixe, aí chega lá, 

pesca, traz, come e aí fica forte. Igual você, você tem filho? Então, quando o seu filho 

precisa alguma coisa: - Pai, eu quero aquele! Aí você vai, dinheiro, compra no 

mercado alguma coisa pra ele, traz aqui, aí come. Igual a nós, assim. Menino que 

chorando pra pescar, aí nós vai. Vai trazer peixe, vai comer, toda família comer e aí 

fica forte. Isso aí! Mercado pra vocês aqui na cidade, mercado nosso é água. Mercado, 

isso aí! Igual aquele. (KK) 

 

Além do valor funcional, o grupo demonstrou que a água é dotada de valor 

espiritual/cosmológico, ocupando importante papel nos mitos de criação, como também em 

rituais das três etnias às quais pertencem os entrevistados do grupo, como ilustram as falas a 

seguir: 
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Para o Xavante, a água é fundamental, está nos nossos rituais. Precisamos da 

água pra fazer a perfuração da orelha de quatro em quatro anos. Água e Girino são os 

dois clãs, que precisam estar sempre juntos (na concepção do Xavante existem esses 

dois clãs).  Precisamos de água para tomar banho e matar a sede. (JX, workshop) 

 

O que é forte nos Ikpeng é fogo e água. O fogo, na cultura Ikpeng, foi criança 

que nasceu já com manchinha vermelha aqui. Conforme ele foi crescendo, ele banhava 

na água só que não molhava a cabeça, né. A mãe perguntou e ele: - Eu tô com isso 

aqui, fogo. Aí tirou e começa a tocar fogo. Aí, como Ikpeng tinha várias aldeias, esse 

menino foi visitar a família na outra aldeia. Aí lá afogaram ele, ele morreu. Aí nasceu 

como galho de urucum, então por isso faz o fogo com galho de urucum, isso até hoje. 

E água também, água é... Ela foi criada junto com esse menino, né – fogo e água-, 

então ela significa tudo... (KTI) 

 

(silêncio longo) A água apareceu primeiro, deus que tá  lá colhendo água... Aí, 

dono da água, deus que foi lá visitando ele, aí, depois ele quebra a casa da água, igual 

aquele ali (apontando para uma caixa da água), lá tem água. Aí deus quebra aquele... 

Por isso que aquele rio, Deus que derrubou aquele ali, quebrou a caixa d’água. Aquele 

ali. Tem história. História bonita. (KK) 

 

Mandioca antigamente, não tinha mais aqui, ainda. Aqui na nossa terra, não 

tinha. Só lá, embaixo da água. Quem dono daquilo ali, peixe, lá embaixo da água. Ele 

traz, a gente traz rama, aqui em cima da nossa terra. Aí o homem que derruba aquela 

mata, planta, aí todo mundo nasce, aí fica até hoje. A mandioca não mora aqui, não. 

Só embaixo, lá. (KK) 

 

Observa-se que sua importância cosmológica está relacionada ao modo de vida e 

contato direto com a água nas práticas do cotidiano, no qual a própria cultura se reproduz tanto 

no sentido material, quanto simbólico. Embora, na região do Alto Xingu, a presença da água 

nos territórios indígenas seja retratada por um passado de abundância, eventos climáticos mais 

recentes têm levado à percepção de escassez em termos quantitativos e qualitativos em 

determinadas localidades como veremos na próxima seção. 

 

4.2.1.3. Diagnóstico de água e categorias da representação entre os povos 

indígenas 

As mudanças observadas em relação a água pelos povos indígenas, dentro de seus 

respectivos territórios, foram descritas pelos entrevistados de acordo com suas categorias de 

representação social e percepção individual com relação a mesma, conforme mostra a Figura 1.  
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Figura 1. Diagnóstico da água nas sub-bacias dos rios Culuene e Ronuro e as categorias de representação entre os 

povos indígenas. 

Fonte: Depoimentos de representantes dos povos indígenas Xavante, Kalapalo e Ikpeng coletados através de 

entrevistas e workshop, entre fevereiro de 2015 e julho de 2017. 

 

A primeira mudança consensual observada pelo grupo refere-se à redução no volume 

de chuvas ao longo do tempo, como podemos observar nas seguintes falas:  

 

A mudança da chuva, já é sem dúvida nenhuma, porque os velhos, os nossos 

anciões, pra derrubar roça começava agora em fevereiro, março já começava a roçada, 

tudo, pra ter o tempo, a época pra derrubar e queimar. Aí, eles queimavam em outubro 

e esperava a chuva pra plantar. Eles plantavam em novembro. Essa chuva aí, eles não 

conseguem plantar. Então, quer dizer, a gente sente impacto tanto na produção de 

alimentos, plantação de roça, cará, inhame, amendoim, ela tá desaparecendo. Só 

mandioca que a gente tá conseguindo recuperar, manter bem ela. Porque essa mudança 

de demora de chuva, e a seca é muito! Antes não secava bastante... (KTI) 

 

Não, chove nada. Só pouquinho.  Atrapalha. É que nós planta roça, mandioca 

não nasce logo. Quando a chuva cai, aí ele nasce, divagando pra crescer. Quando 

chove direito, ele cresce logo. Quando a chuva é pouquinha, fica parado. Aí outro 

morre, outro morre, assim.  Acontece muito. Antigamente não! Antigamente tudo 

certo. (KK) 

 

Já tem uma época certa para a chuva, então, nós tamos no finalzinho de 

fevereiro e entrando em março, e nesse ano (produtivo) não choveu muito, não. Nesse 

ano (2015/2016), choveu pouco! Teve só sol! Nessa época de ano devia só ter chuva, 

chuva, chuva e não, calor, calor. Então, já está havendo essa mudança, entendeu? E 

uma hora, não vai ter nem chuva. Aí, já começa a afetar as pessoas, indígenas e não 

indígenas. Para não indígena, é esse o calor que o pessoal reclama, ou falta de chuva 

e outras mais. E nós, começa a afetar que a gente vê nos leitos dos rios, córregos – 

não os temporários, mas os permanentes – começam a secar. Os rios, os leitos 
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diminuem, começa a surgir várias praias de verão, e antes não tinha. Então, existem 

essas mudanças. Um calor tão grande que começa as sete horas da manhã e vai até 

meio dia, a gente começa a sentir isso. Então, a gente vê que as coisas tão acontecendo 

devagarzinho, né?! (PCX) 

 

 

Pelas falas podemos notar que a redução do volume de chuvas é percebida através de 

uma referência dos períodos ou estações de ocorrência no passado e sua relação com o 

planejamento da prática da agricultura tradicional, a roça de toco ou coivara2, ao longo do ano. 

Desse modo, a mudança do volume de chuvas e de sua sazonalidade foi apontada como fator 

limitante ao plantio e ao desenvolvimento das plantas cultivadas, impactando diretamente o 

planejamento de práticas agrícolas, a produção de alimentos e, consequentemente a subsistência 

das populações dentro das TIs. Sobre os impactos da mudança observada em sua aldeia, KK 

coloca que “fica sem comida. Então, assim, igual vocês, branco, todo mundo é assim.  Quem 

não trabalha, não tem a roça, fica pobre. Quem trabalhador, branco, mexe alguma coisa, aí tem 

dinheiro, compra alguma coisa, igual. Mesma coisa. Dois ser, índio, branco”. Já a terceira fala 

denota a observação dessa mudança, com ênfase para o ano agrícola de 2015/2016, contrapondo 

a percepção de seus impactos em função das categorias de representação de não indígenas e 

indígenas, que no primeiro caso é retratada como calor e falta de chuvas em si e no segundo, na 

sua relação com o volume e regime dos cursos d’água. 

 Ainda em relação à sazonalidade de ocorrência das chuvas, JX especifica sua mudança 

em comparação ao período considerado usual: 

 

Há muito tempo a chuva começava em setembro. Hoje começa em novembro 

e vai até março. Não sei o que está acontecendo, nossa preocupação é acabar a água 

para a nova geração. A água vai acabar. Estamos lutando, porque não pode mexer no 

nosso território. (JX, workshop) 

 

Segundo KTI, os impactos da falta de chuva e mudança de sua sazonalidade foram 

percebidos há menos de uma década e afetaram outra atividade de subsistência, como 

descreveu:  

[...] há mais ou menos sete anos atrás a gente já começou a sentir a mudança 

mesmo, assim. Os velhos falavam: essa época é pra colher tal e quando a gente ia pro 

mato, não tinha nada a fruta, ainda. Aí o pessoal começou a fazer o manejo, né, de 

frutas, de colher frutas no mato. Por isso que eu falo que a diminuição da chuva, por 

exemplo, em fevereiro podia chover durante quinze dias. Nada, foi janeiro, janeiro 

choveu o mês todo até parou em fevereiro. Quer dizer, então, a produção de frutas, 

hoje o pessoal não tá podendo recolher no mato. Não cresceu fruta, não deu certo, 

então, mudou! A colheita de murici, essa época que já tava dando, lá meu primo falou 

                                                      
2 Técnica agrícola tradicional que consiste na abertura de áreas para cultivo através da derrubada e queima de 

vegetação nativa, seguida do plantio. O cultivo geralmente se dá por três anos seguidos, período após o qual nova 

área é aberta, enquanto a área cultivada é deixada em repouso, para a regeneração natural da vegetação nativa. 
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que a fruta do murici deu em dezembro, fugiu da hora porque choveu antes, dá 

menos... Então, você vê essa mudança, as coisas mudam junto com o tempo (clima), 

né.  (KTI) 

 

O entrevistado descreveu ainda, mudanças em outras práticas tradicionais, como a 

localização das habitações, antes situadas em áreas abertas e, atualmente, construídas dentro da 

floresta devido à ocorrência de ventos fortes, não observados pelos seus ascendentes: “Pra que 

esse mato, que tá em volta da aldeia? Amortecer o vento forte, pra não derrubar as casas” (KTI). 

Conforme mencionado anteriormente, os cursos d’água compõem uma categoria 

importante da representação social da água para os povos indígenas, observada diretamente 

pelos mesmos através da sua prática cotidiana de subsistência e de uso na higiene pessoal. Desta 

maneira, todos os entrevistados relataram ter observado uma redução gradual no volume de 

água dos mesmos dentro de seus territórios.  

Os índios xavantes relataram, durante o workshop, que puderam visualizar ao longo 

das duas últimas décadas, o estreitamento dos cursos d’água e o surgimento de praias, 

especialmente no rio das Mortes, utilizado para a pesca; o secamento e aquecimento de lagos e 

a mudança no regime de alguns córregos afluentes do rio Tanguro – cujas primeiras nascentes 

se situam dentro da TI Pimentel Barbosa (Figura 2) –, antes perenes, hoje intermitentes, como 

ressalta TSEX, “a diferença é que os rios estão secando em lugares que antes não secavam”. 

 

 

Figura 2. Nascentes do rio Tanguro em Canarana/MT. 

Fonte: Heber Queiroz, Campanha Ikatu Xingu, Instituto Socioambiental, 2016. 

 

Em contrapartida ao impacto da redução de chuvas e sua contribuição para a redução 

de volume de água, KK, cacique de uma aldeia Kalapalo situada próxima à confluência dos rios 
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Culuene, Sete de Setembro e Xingu, explica os efeitos da construção de uma Pequena Central 

Hidroelétrica (PCH), em operação desde 2008, entre os municípios de Campinápolis e 

Paranatinga, ao sul da TIX: “A água, tá que tá quase acabando. Como nós tá lá na barragem, ali 

lá pra cima, na Paranatinga II. Lá na Paranatinga II, tem barragem... e aí acaba não indo a água”.  

Já para KTI, cuja aldeia se situa à jusante do rio Xingu, a redução de volume de água 

no mesmo não chega a surtir impactos, embora os perceba nos afluentes a montante, como 

explicou “como ela fica, nos formadores do Xingu e aqui já começa a alargar o rio, a gente não 

sente, mas, nessa região aqui, navegação de barco já não consegue navegar. Já, pra lá do (lago) 

Morená, pra região ali ainda é grande, você não sente aquele impacto”.   

Outra mudança para a qual atentaram alguns dos entrevistados (TSEX e KK) e 

diversos participantes do workshop, foi a redução da profundidade dos rios ocasionada pelo 

assoreamento e, consequente formação de bancos de areia no local da reprodução dos peixes, 

gerando impactos para a pesca, mantida como uma das principais atividades de subsistência 

para todos do grupo. Neste sentido, KK coloca: “nós tamo preocupado! Tinha mais fundo água. 

Rio Xingu agora tá diminuindo. A água tá rasa”. 

Sobre a qualidade da água nos rios e córregos, o grupo afirmou que a mesma se 

encontra poluída ou suja, com maior turbidez e temperatura mais elevada, o que gerou impactos 

para as práticas de uso direto do recurso nas aldeias, como o consumo humano e banhos nos 

rios, como demonstram as falas a seguir: 

 

Mudou! A qualidade, isso a gente verifica. Ela fica mais, ela tá mais... como é 

que eu vou dizer... barrenta.  A gente quase não bebe mais, desde que abriram o poço 

artesiano nas aldeias, há sete anos, só bebe de lá. Pra tomar banho usa, ainda, e pra 

pescar... (KTI) 

 

Onde tem buriti grande assim, aí nós pega a água, era assim. Hoje, não. Hoje 

tem poço água dentro da aldeia. Nós tinha mais doença, barriga doendo, de tomar água 

do rio... A água tá poluindo... Aí, hoje, CASAI (Casa de Saúde Indígena) tá 

procurando água do poço em cada aldeia, pra melhorar.  (KK) 

 

Antes, a água era mais natural, mais limpa e cristalina e agora as árvores na 

beira dos rios estão secando.  (TSUX) 

 

A água que era fria, deu uma esquentada e está mais suja.  (TSEX) 

  

Verificou-se que a percepção de mudanças na qualidade da água se deu, quase que 

concomitantemente, ao período em que se iniciou a perfuração de poços nas aldeias das 

diferentes etnias, no ano de 2010, especialmente no caso dos Xavantes e Kalapalos, cujos 

territórios se situam mais próximo às nascentes ou afluentes do Xingu. Como mostra a fala de 

KK, o consumo de água dos rios teria causado problemas à saúde e só estaria acontecendo 
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atualmente durante as pescarias. Entretanto, os rios continuam sendo utilizados para banho, 

situação que também tem apresentado efeitos à saúde, como conta: “acontece uma coisa ruim. 

Acontece ferida, coceira, pega no coceira, pega na ferida, tudo assim... fica doente, assim”. 

 Já o aumento de temperatura, segundo os Xavantes participantes do workshop e 

entrevistados (TSEX, TSUX e KK) seria decorrente da redução do volume dos rios e córregos. 

Tal mudança, não observada por KTI, pode ser explicada em função da localização das aldeias 

Ikpeng, onde o mesmo relatou não observar a mudança no volume do rio. Ademais, para um 

dos entrevistados (KK), a poluição da água por agrotóxicos e esterco bovino constitui o pior 

problema enfrentado pelos Kalapalo, como ressalta: “o problema é como eu falei pra você, 

poluído aquele negócio, a água! Nós tá preocupado com a água. Esse é grande problema, a 

água! (KK) 

Em relação às nascentes, foram observadas duas situações; no caso dos Xavantes da 

TI Pimentel Barbosa, onde se situam as primeiras nascentes do rio Tanguro, os entrevistados 

(AX, TSEX, TSUX E PCX) e participantes do workshop constataram o secamento sazonal, ou 

ainda, a mudança de regime de afloramento d’água. Em contrapartida, no caso dos Ikpengs, 

situados dentro da TIX, cuja maioria das nascentes se encontram fora de seu território, foram 

observadas práticas que contribuem para a degradação dos recursos hídricos realizadas por 

produtores rurais, como veremos em algumas falas dos entrevistados: 

As nascentes já chegaram a secar na época de seca, há uns 5 anos atrás (2010). 

Quando isso aconteceu, tiveram que pegar água das represas e a FUNAI fez um poço 

artesiano. (AX) 

 

[...] Nossa, o cara raleou lá pra plantar soja. O nascente de rio, eles enterra, né, 

soterra ela, mas continua nascendo água. Eu fiz queixa lá no Ibama, eu não sei se 

multaram o cara. Nossa, eles (fazendeiros) tenta soterrar ela... (KTI) 

 

 Outra prática impactante para a manutenção dos recursos hídricos e da prática da pesca, 

relatada no caso dos Xavantes, foi o represamento de nascentes, como se verifica na fala de PX: 

 

Os fazendeiros estão barrando e secando e morrendo peixe. Nós estamos 

sofrendo, a natureza está descontando. Às vezes enchentes, às vezes muito calor. De 

onde vai vir a água para a gente criar o peixe? O rio pode secar, a água é muito 

importante! Nós não temos medo de morrer, não precisamos ter medo. Os fazendeiros, 

os empresários, querem construir hidrovia, hidroelétrica. Não sei pra que é isso. Daí 

o rio não anda, para no meio do caminho e o dinheiro acaba. Eu tenho a memória 

guardada dos meus anciãos. (PX) 

 

O Rio Turvo cai para algumas fazendas e algumas têm barragem. Esse rio é 

muito conhecido porque lá se pesca piau. Criou represa e na época só falou. Não pode 

fazer isso porque não é o dono. Todo mundo precisa de água. Outro (fazendeiro) fez 

barragem para criar piau na época da piracema e isto é proibido porque atrapalha a 

reprodução desses peixes (WX, workshop). 
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A partir dos dados obtidos através das entrevistas, observou-se que a prática do 

represamento de nascentes e rios é apontado como causador da redução do volume de água nos 

cursos d’água e, também da redução de peixes, visto interferir no comportamento migratório e 

reprodutivo dos peixes, que “sobem” para as nascentes no período da piracema para desovar. 

Na fala de WX, nota-se a atribuição de valor ético à água, vista como bem comum, em contraste 

à sua apropriação por parte de fazendeiros. 

A redução de peixes, relatada por todos os entrevistados, foi relacionada também, a 

outros fatores, como o assoreamento dos rios e córregos e consequente redução de profundidade 

destes; o aumento da mortandade devido à poluição, contaminação da água por agrotóxicos e 

elevação da temperatura e morte de árvores nas beiras dos rios, como exemplificam algumas 

falas a seguir: 

 

A água tá poluindo, o peixe tá morto. Peixe tá morto! O peixe come água, 

alguma coisa lá, aí morre. Lá pra baixo. Quando nós pegamos o peixe, lá na nossa 

aldeia, onde nós mora, nós pesca. Aí não tem gordo, fica magro, tudo fica fraco, 

assim... porque a água tá poluindo, sim.  O peixe que tá comendo alguma coisa lá que 

tá diminuindo o corpo dele. (KK) 

 

Hoje tem menos peixe e eles não sobem mais (o rio) na época das cheias. As 

árvores nas beiras dos rios estão secando e os peixes não sobem porque não tem fruta 

pra eles se alimentar lá. (TSUX) 

 

A água tá rasa, o peixe não fica lá... Ele quer fundo. Nós pesca lá e pega, na 

água rasa não pega. Não é igual, a pesca mudou e está mudando. (TSEX) 

 

Os peixes hoje são poucos, muito lixo, óleo diesel, veneno das fazendas 

vizinhas que chamam pessoas pra pescar, e desrespeitam a piracema. Mexe com o 

equilíbrio do rio. Muita pressão por causa do desmatamento e da pesca. Mudança na 

chuva, piracema e todos esses fatores. (NX) 

 

Assim, verificou-se que as fontes de poluição, contaminação e assoreamento dos rios 

estão relacionadas às atividades agropecuárias no entorno das TIs, apontadas como causadoras 

da morte dos peixes, redução de seu tamanho corpóreo e mudanças no seu comportamento 

reprodutivo. Além disso, como denota a segunda fala, a morte de árvores frutíferas nas beiras 

dos rios estaria causando a mudança do comportamento migratório dos peixes. Neste sentido, 

KTI acrescentou que a mudança na sazonalidade das chuvas teria afetado a época de frutificação 

das árvores e consequentemente, a pesca: “Murici já deu faz tempo! Não tem mais! Quando era 

fevereiro dava Murici e eles pescavam matrinchã, piau, porque agora, o fruto, o peixe come e 

não deu. A chuva deu antes do período”. Como efeito direto da redução de peixes, o tempo de 

espera para a pesca aumentou e a quantidade de peixe pescado reduziu. 
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4.2.1.4. Descrição das práticas de uso e manejo da água nas sub-bacias dos rios 

Culuene e Ronuro 

Dentro das TIs, as práticas de uso e manejo da água constituem, basicamente, na 

manutenção da vegetação nativa não restrita às APPs, na prática da pesca de subsistência e 

esportiva, e no uso para higienização e consumo humanos. Em contrapartida, os entrevistados 

do grupo relataram observar diversas práticas nas áreas de entorno das TIs, que estariam 

causando impacto na manutenção qualitativa e quantitativa da água.  

 

 

 

Figura 3. Práticas de uso e manejo da água na Terra Indígena do Xingu e Pimentel Barbosa e áreas de entorno. 

Fonte: Depoimentos de representantes dos povos indígenas Xavante, Kalapalo e Ikpeng coletados através de 

entrevistas e workshop, entre fevereiro de 2015 e julho de 2017. 

 

Conforme exposto na sessão anterior, os represamentos de nascentes e rios realizados 

em propriedades rurais vizinhas foram apontados como causa da redução do volume de água 

nos cursos d’água à jusante e da redução e mudança do comportamento migratório e reprodutivo 

dos peixes, o que estaria afetando a prática da pesca, considerada como principal atividade de 

subsistência dos povos indígenas abrangidos pelo estudo. O mesmo efeito foi observado com 

relação à construção de barragem da PCH Paranatinga II, no rio Culuene. Ademais, a drenagem 

de várzea e soterramento de nascente externa à TIX foi também observada por um dos 

entrevistados do grupo. 
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A prática da pesca esportiva por não indígenas dentro de territórios indígenas acontece 

apenas dentro da TIX e é vista como atividade geradora de renda pelos povos que a habitam, 

como descreve KK: 

 

O turista entra, aí não tem como segurar, é direto. Aí pesca e depois vai levar 

dinheirinho, mas não é muito. Só cinco mil pra pescar um pouco. Só soltando (os 

peixes). Pessoal pega peixe pra mostrar, aí tira foto... (risos) Todo mundo branco gosta 

de foto de peixe, aí sim. Pessoal fica lá dois dias, três dias e vão embora. Vão lá pegar 

o jaú, pirarara, cachorra, tudo, piraíba... Piraíba grande assim! Turista gosta de pegar 

Piraíba. Tira foto e depois ele solta e vai embora (gargalhada).  (KK) 

  

Todas as aldeias onde vivem os entrevistados possuem poços artesianos cuja água é 

utilizada exclusivamente para o consumo humano. A única exceção se refere a aldeia xavante 

Uedezê, um território que voltou a ser habitado recentemente, onde a água para consumo 

humano continua a ser proveniente de rios e nascentes.  Vale lembrar que a água de rios 

continua a ser consumida durante as pescarias, como explicou KK: “Quando pesca longe, de 

barco de madeira, canoa, aí nós toma lá no rio. Não tem como toma aqui na aldeia. Quando nós 

volta de lá, da pescaria, chega na aldeia, aí nós toma no poço. Lá fora da aldeia, toma do rio”. 

De forma geral, as práticas de uso do solo no entorno das TIs foram apontadas como 

os principais fatores de degradação da qualidade e redução da quantidade da água e de impacto 

nas práticas de subsistência dos povos indígenas, como podemos constatar pelos seguintes 

trechos das falas dos entrevistados: 

 

O fazendeiro está jogando lixo, fazendeiro jogando cocô, tudo, o lixo, o cocô 

e o veneno também. O fazendeiro derruba aquela mata grande pra plantar alguma 

coisa depois joga algum veneno, aí chuva cai vai escorrendo dentro da água do rio e 

nós ficamos preocupados com isso aí.  Lá no (rio) Sete de Setembro, a Sayonara, assim 

cai, a fazenda é chegando na nossa área. (KK) 

 

Isso é o que mais a população sofre, né. Agora, nessa área aqui (próxima ao rio 

Ronuro) não existia plantação de soja e, hoje, tem e as caças, tipo macaco, paca, eles 

começam a consumir a soja, né e tem esse gosto diferente. Muito diferente! Então, 

esse impacto diretamente, teve. Caça e pesca é dia a dia de indígena, né. É prato do 

dia, né. Peixe, beiju, carne. As pessoas que moram aqui no limite, sente essa diferença. 

E quando começa a jogar veneno, né. (KTI) 

 

Lá perto da nossa aldeia direto passa avião jogando veneno, dá dor de cabeça. 

Muita gente reclama porque veneno nunca acaba. Eu já falei com vizinho fazendeiro, 

mas não adianta, tem que ser lá na promotoria (AX) 

 

Antes tinha boi e não tinha tanto veneno, agora é só lavoura... O vento traz (o 

agrotóxico), é bem na direção (da aldeia) ... As plantas da roça não crescem direito 

(TSEX) 

 

Está ressecado por causa das atividades do entorno. Há redução das nascentes 

por impactos. O leito dos rios está diminuindo, nós vemos a criação de praias por 
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causa do assoreamento. A chuva não está abastecendo, então está secando. Peixes 

estão morrendo, a água está abaixando. (PCX) 

 

Ano passado, o rio secou por interferência do empresarial para dizer que está 

alimentando o povo. Isso é mentira, é interesse individual. Não venha culpar a gente! 

A gente toma conta desse lugar, desse mosaico, dessa natureza. Como liderança, a 

gente tem uma preocupação, o agronegócio. Passam pulverizando veneno e a gente 

aspirando isso e não estão nem aí. Se a gente matar a anta, vai dar diarreia, se matar o 

porco, vai dar diarreia na gente. A água tá preocupante. Os lagos estão secando, até 

irregular a chuva tá ficando. Vento quente, água quente, tem que tomar muito. É a 

ação do homem de fora. (JX, workshop) 

 

Assim, pode-se dizer que sob a perspectiva dos povos indígenas, a mudança de uso do 

solo decorrente da expansão do cultivo da soja - observado de forma mais expressiva nos 

últimos dez anos -  é compreendida como causa de uma série de impactos socioambientais e 

consecutivas mudanças nas suas práticas de uso e manejo da água no território, bem como no 

seu modo de vida. São exemplos desses impactos: 

 

(i) Mortandade de peixes devido à poluição e contaminação da água por 

agrotóxicos; 

(ii) Assoreamento e redução da profundidade de cursos d´água, consequente 

elevação da temperatura, morte e mudança no comportamento reprodutivo dos 

peixes; 

(iii) Impotabilidade da água devido à poluição e contaminação por agrotóxicos e a 

consequente necessidade de perfuração de poços artesianos 

(iv) Redução de peixes devido à mudança de comportamento migratório e 

reprodutivo ocasionada pelo represamento de cursos d’água e morte de árvores 

frutíferas nas Áreas de Preservação Permanente (APP) decorrente da 

pulverização de agrotóxicos. 

Por último, sobre a dimensão da ação frente à mudança climática observada, um dos 

entrevistados coloca: 

 

Olha, esse problema é mundial, né. Eu acho que tem que diminuir 

desmatamento. Esse desmatamento tem provocado a mudança climática, né, porque 

se a gente continuar desse jeito desmatando a cabeceira tudo, porque na nossa cultura, 

o pajé fala justamente o que tá acontecendo. O meu avô, antes dele morrer, ele falou: 

- Daqui cinco, seis anos, você vai ver o vento muito forte, porque não vai ter mato 

protegendo a aldeia. Você vai ver a mudança de chuva. Isso tá acontecendo! Esse 

vento muito forte... Tudo que ele falou tá acontecendo! Não sei como ele previa isso. 

Eu acho que se a gente for abraçar essa causa de preservar o meio ambiente, a gente 

consegue, tanto o indígena, quanto o branco. (KTI) 

 



49 
 

4.2.2. Pescadores profissionais e barqueiros (grupo 2) 

4.2.2.1. Caracterização socioeconômica, cultural e identitária 

O grupo é composto por três entrevistados, dois dos quais se auto identificam como 

pescadores profissionais e um, como piloto de barco. Vale aqui ressaltar que, na região 

abrangida pela pesquisa, a sub-bacia do rio Culuene, em virtude de fatores históricos de sua 

dinâmica de ocupação e ambientais, a pesca não constitui uma atividade tradicional - exceto 

para os povos indígenas - e não é praticada com o objetivo maior de subsistência, como é o caso 

de populações ribeirinhas na região noroeste do estado do MT. Assim, trata-se do surgimento 

de uma nova identidade local, relacionada à prática da pesca com fins comerciais como 

principal atividade produtiva, como explicam IMS e HPM: 

 

Lá em Rio Verde, quando nós vivia lá, que eu tinha quatro anos, lá meu pai só 

mexia com roça, né. A gente veio com esse negócio de virar pescador aqui mesmo.  

Tinha o rio Verdão, tinha o rio dos Bois, né. Então, tinha vários rios lá, só que a gente 

nunca ouvia falar em pescador pra vender, era só pra comer, né. Naquela época não 

existia pescador profissional. (IMS) 

 

Nós temo 19 anos que nós começou a pescar aqui, profissionalmente. Porque 

não tinha profissional, né. Dava pra pescar aí, clandestino. Aí, até que o IBAMA 

pegou nós um dia e aí, nós tomou providência, né. (HPM) 

 

O mesmo se aplica aos pilotos de embarcações, ou barqueiros da região, que, durante a 

temporada de pesca, trabalham conduzindo turistas e pescadores amadores pelos grandes rios 

da região. Ainda que ambas as identidades difiram, elas foram agrupadas pelo fato de 

compartilharem a dependência direta dos rios para realizarem sua principal atividade produtiva, 

possuírem a mesma sazonalidade de trabalho, devido ao período de defeso da piracema, e uma 

relação estreita de proximidade com os rios, o que faz com que apresentem percepções e 

representações similares da água, como veremos no próximo tópico. 

 O grupo apresenta histórico familiar de trabalho no campo, sendo que dois 

entrevistados realizam atividades rurais de forma complementar à pesca, tanto através de 

prestação de serviço para terceiros, quanto para a subsistência, no próprio lote. Quanto à origem 

cultural, por meio das histórias de vida dos entrevistados foi possível observar que possuem um 

perfil similar de trabalho rural em fronteiras agrícolas. Dois deles são mineiros, tendo passado 

parte da vida em Goiás para, então, se estabelecerem na região do Alto Xingu no Mato Grosso. 

A terceira entrevistada é goiana, filha de trabalhadores rurais que migraram para 

Campinápolis/MT e lá se estabeleceram na vila (distrito) de São José do Couto, uma 
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comunidade de posseiros situada entre os rios Culuene e Couto de Magalhães, em que está 

concentrada a maioria dos pescadores da sub-bacia do rio Culuene. 

O grupo possui um histórico da prática da pesca de subsistência e comercial como 

atividade produtiva complementar ao longo da vida, como elucidam suas falas:  

 

[...] a gente foi criado só com a mãe, sem pai, então a gente aprendeu a pescar 

mesmo, assim, pescando peixinho no barranquinho pra comer, desde sempre... Minha 

mãe pescava... Até hoje eu gosto de peixe demais”. (IMS) 

 

Lá, mexia com roça e pesca também, né. O pai era pescador, porque ele agora 

tá véinho. Minha vida lá no Norte de Minas era assim, era roça. Nós vivia de farinha 

de mandioca. O forte nosso lá era mandioca, farinha, pesca, garimpo, carvoaria...”. 

(HPM) 

 

Lá em Aruanã, beira do Araguaia, eu aprendi a pilotar barco. Foi de 89 pra 90. 

Eu trabalhava cuidando de uma casa de turista, pra nós lá (em Minas Gerais) é veranês, 

já pegando Mato Grosso e Goiás, já é turismo, condomínio. Praticamente, eu me 

ambientei naquilo, eu tava menino, tinha 17 anos e aí, eu vivia da pesca”. (CG) 

 

No caso das duas primeiras falas, é possível observar a reprodução da pesca como 

atividade produtiva, já praticada pelos ascendentes, mas uma mudança na sua significância 

entre as gerações, uma vez que acaba se tornando a principal atividade produtiva dos indivíduos 

no lugar do trabalho rural após seu estabelecimento na região. Ainda que para CG, a pesca tenha 

constituído temporariamente uma atividade produtiva complementar, atualmente, o 

entrevistado relatou não praticá-la, embora trabalhe como barqueiro nas temporadas de pesca e 

como mecânico, em época de piracema, em que a pesca é proibida. 

O grupo todo é pluriativo, sendo diverso em relação às atividades produtivas 

complementares, mas apresentando a mesma sazonalidade de trabalho na principal atividade 

produtiva, em função do período de piracema. 

 

[...] aí hoje eu mexo com pesca e tenho uma posse, terra do INCRA, lá há 260 

quilômetros, lá na (Fazenda) Bordão, em Bom Jesus do Araguaia/MT. Aí eu tô lá, tô 

aqui, tô no rio... É o meu trabalho (risos). (HPM) 

 

É a pesca, vivo da pesca. Às vezes, assim, eu pego um lote pra carpir, um pasto 

pra roçar, uma cerca pra fazer... Eu trabalho braçal em vários tipos de serviço... mexo 

com o gado... Só que a minha atividade mesmo é a pesca. E é a melhor, né? Eu tenho 

meus documentos, né?! Sou profissional. (IMS) 

 

Hoje eu trabalho com máquinas, caminhão e, quando é época de temporada (de 

pesca) mesmo, eu gosto! Aí eu vou pros rios, vou pilotar. Eu tenho carteira de Arraes, 

né, pra piloto. (CG) 
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Siglas Naturalidade Idade 

(anos) 

Tempo de 

residência 

na região 

(anos) 

Município da 

Unidade 

Doméstica 

Município em 

que pesca 

Rios em que 

trabalha  

Atividades 

Produtivas 

IMS Rio Verde/GO 41 36 anos 

(1982) 

Campinápolis/ 

distrito São José 

do Couto 

Campinápolis/ 

distrito São José 

do Couto 

Rio Couto 

Magalhães 

Pesca e trabalho 

rural 

HPM Jequitaí/MG 63 41 anos 

(1977) 

Canarana/MT Campinápolis/ 

distrito São José 

do Couto 

Rio Couto 

Magalhães 

Pesca, comércio e 

agricultura de 

subsistência 

CG Passos/MG 

 

44 22 anos 

(1996) 

Água Boa/MT Canarana/MT Rios Kuluene e 

Sete de 

Setembro 

Piloto de barco, 

mecânico e operador 

de máquinas 

Quadro 4. Naturalidade, faixa etária, localização e atividades produtivas dos entrevistados do grupo 2 

Fonte: Entrevistas realizadas com pescadores profissionais e barqueiros na sub-bacia do rio Culuene entre março de 2015 e 

março de 2016. 

 

4.2.2.2. Valores e experiências associados à água pelos indivíduos do grupo 2: 

o que é água? 

Dentro do grupo a água foi descrita como “vida”, “tudo” e como recurso indispensável 

para a vida. Os entrevistados a retrataram, ainda, como componente do corpo, o que “mata a 

sede”, é mais importante que o alimento e onde “tomo banho e lavo minha roupa”. Constatou-

se, assim, o compartilhamento de valores ético, funcional ou utilitário e afetivo atribuídos ao 

objeto “água” pelo grupo, como mostram as falas a seguir. 

 

Ah... Água pra mim é tudo, né, é minha vida, é tudo né. A água além de matar 

minha sede, eu tomo banho, lavo roupa, o que me dá o alimento da minha casa, né.... 

Porque sem a água eu não pego peixe e se eu tiver a água, tem tudo, né! Então, eu 

acho que a água significa minha vida! (IMS) 

 

Água pra mim é tudo, porque ela é vida, né? Sem água não tem vida, né. Não 

tem vida! (HPM) 

 

Vida. Água e oxigênio, né? O corpo nosso tem o que, uns 60, 70% de água, né, 

o resto é massa, fibra. Eu não conheço, de seres vertebrais ou invertebrais que 

consegue viver sem água. Eu já passei um tempo perdido na beira do Araguaia, passei 

cinco dias, mas tinha água. Eu passei cinco dias sem comer comida, tava comendo 

fruta do mato, jenipapo... E agora, pensa se você consegue ficar um dia sem água. 

Consegue, não! (CG) 

 

É possível notar que, na fala de IMS, a água aparece como elemento identitário - 

“significa minha vida” -, ao qual estão associados valores afetivos e funcionais relacionados à 

história individual, envolvimento e exposição pessoal da entrevistada, visto que vincula-se a 

sua atividade produtiva, a pesca, tanto para fins de sustento quanto de subsistência. Os demais 
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entrevistados do grupo (CG e HPM) apresentaram em comum com IMS, histórias de vida em 

que o contato direto com rios e córregos se deu em função da proximidade e exposição pessoal 

a água, através do contato cotidiano com rios e córregos nos diferentes contextos ambientais 

em que viveram, bem como pela prática da pesca pelos ascendentes, como demonstram as 

seguintes falas: 

 

A terra da mãe da minha mãe pega uma área da bacia da reserva de Furnas, 

passa em volta do reservatório, uma beirinha. Eu fui criado ali dentro. Lá tem muita 

água, tem nascente que sai de cima da serra e passa lá perto da casa. É um córgo que, 

na época de chuva, dá aquelas enchente porque pega as caída tudo da serra. Aí depois 

que passa dessa época, outubro é água mais baixa e aí fica aquela água, alvinha, 

clarinha correndo no meio das pedras. Acha poço também. Eu conheci a nascente do 

rio São Francisco também, lá Serra da Canastra. Lá tem dois rio grande: o São 

Francisco e o Samburá, é muito grande também. (CG) 

 

Em Jequitaí, nós tinha os rios pesqueiros, inclusive hoje tá tudo torrado, seco, 

né! Nós fomos lá o ano atrasado e tava tudo seco, torrou tudo. Incrível! Eu nunca 

imaginei na minha vida, nunca pensava! Tem uma propaganda na televisão que, até 

2040, as águas do Brasil vai desaparecer, mas eu achava absurdo, né. Parece que eu 

comecei a acreditar agora (risos). Nossa! O pai pescava lá muito peixe! Tá tudo seco. 

Eu lembro todos eles. O rio Jequitaí, o rio Corrente, Riacho Fundo, deixa eu ver qual 

é o outro rio que nós pescava e tá seco... É, os principal é esses daí. Os peixes que nós 

pegava lá, era Piau, Curimbatá, Surubim...  (HPM) 

 

É possível observar através das falas o aspecto cognitivo, o conhecimento empírico do 

regime dos cursos d’água e sua distribuição no território, relacionado ao contexto ambiental em 

que viveram parte da vida. Dessa maneira, observou-se que a representação da água no grupo 

está diretamente vinculada à imagem “rio”, tanto no tempo passado, onde este aparece como 

meio de subsistência complementar; quanto no presente, onde se dá a prática produtiva 

cotidiana. 

A água como “rio” no presente, mostra-se objeto de valor funcional e afetivo 

associados à prática da profissão, os quais, por sua vez, reforçam seu valor identitário para o 

grupo. Nesse sentido, o “rio” como meio de produção implica na necessidade de um arcabouço 

de conhecimentos práticos hidrográficos e ecológicos contextuais, como se pode notar nos 

seguintes trechos: 

 

Pro meu conhecimento, o (rio) Couto é melhor de pescar, né. Agora, pro 

conhecimento de quem pesca no Culuene, é o Culuene, né, porque o Culuene tem 

peixe demais. Mas eu, se eu for no Culuene eu não pesco nem pra comer. Vai da 

experiência... Porque o Couto a gente já conhece, já sabe onde tá o peixe tudinho, né? 

Até pelo cheiro da água, né... E o Couto é um rio pequeno, agora o Culuene é um rio 

grande... O rio Culuene é quase do tamanho do rio Araguaia, né. (IMS) 

 

[...] lá (em Minas Gerais) tem o cipó unha de gato, aí meu pai ia lá no mato e 

arrancava aquele cipó, aí tirava duas travessa assim, e colocava quatro pau daquela 
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jangada, aí ele amarrava bem amarrado e subia pra cima e tarrafa! E eu ficava na loca. 

Lá não é igual a aqui, não. Aqui é perigoso! Aqui a gente não pode entrar em rio não. 

Mas lá, não tinha perigo, não. Eu entrava pra dentro das tranqueira, porque o peixe 

entra nas tranqueiras e entoca, né?  Então, eu entrava dentro e mexia com a água 

todinha. Aqui, não. Aqui tem o candiru, você já ouviu falar do candiru? Aonde ele 

achar, ele entra. E tem o jacaré, tem o sucuri, arraia... Bateu o pé, o cara tá lascado e 

tem demais. Esses rios que nós pesca aí, são muito bonitos! (HPM) 

 

[...] Igual ce vê, o rio Sete de Setembro, aqui, pega a bacia do rio Xingu. Tem 

os rios pequeninhos, o Galheiro que cai no Sete e tem o Couto. Então, junta o Coronel 

Vanick, o Culuene, o Sete e cai na bacia do Xingu. (CG) 

  

Na segunda fala, além do valor funcional, verifica-se a emergência do valor estético 

atribuído à água. Além disso, a água vista como meio para a prática da pesca e para a pilotagem 

de embarcações é objeto de valor afetivo: 

 

[...] Mas, graças a Deus, igual eu tô contando pro ceis, que eu sou feliz assim 

nas minhas pescadas... (IMS) 

 

O bom pescador é a pessoa que gosta da pesca, que isso depende de gostar, né. 

Tem que ter vontade e gostar da profissão. (HPM) 

 

[...] quando é época de temporada (de pesca) mesmo, eu gosto! Aí eu vou pros 

rios, vou pilotar. (CG) 

 

 

Sendo mediada pela prática da pesca, a percepção de mudanças nas condições ou 

estado dos rios, se dá também, por meio da observação cotidiana dos hábitos e comportamentos 

dos peixes.  

“[...] Quando ele (rio) enche assim, normalmente a gente não tá pescando, por 

causa que aí é piracema. Aí ele enche, os peixes vai pro córgo, e nos córgo eles desova, 

porque eles não desova na água grande, só na água pequena.  Porque na água grande, 

se eles desovar, o outro vai e come, né. É por isso que eles chegam e vai entrando nas 

grotas pra desovar, porque quando ele desova, mês de abril, maio, eles começam a 

descer... Sair dos córgo, voltar pro rio e descer pra bacia amazônica, lá pra região do 

Xingu, vai descendo pra esses lados. Aí quando vem de novo pra eles desovar, mês 

de setembro, eles começam a subir... Subir, subir, aí é onde você começa a pegar 

muito. Aí a pesca fecha, né, porque dá dó, você pega cada um com um cacho de ovo 

desse tamanho dentro. Aí fecha a pesca...” (IMS) 

 

 Em relação a experiência com eventos extremos relacionados ao excesso ou escassez de 

água, IMS relata já ter presenciado ambos na região do estudo, embora o evento de seca tenha 

se mostrado mais significativo. 

 

Lembro, em 88, nós morava no projeto Sucupira, porque não existia esse 

Couto... Então, houve uma época que eu não lembro quantos mês que ficou sem 

chuva. Só que o Água Fria, que era o córrego que a gente pegava água, secou e, aí, 

naquela época, o Renato furou uma cisterna dentro do córrego para poder pegar água... 

Só que aí minha mãe muito devota a não sei que santo, punha a gente pra subir uma 

serra descalço, meio dia, com um balde de água nas costas pra por no pé de uma cruz. 
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Só que a fé dela era tão grande, que chovia na época, sabe. Chovia! A gente fazia isso 

e chovia. Sei que a gente chegava em cima da serra com o pé tudo queimado. Mas, 

graças a Deus, eu nunca mais vi uma seca daquela. (IMS) 

 

 Para IMS, a pior seca que passou, em 1988, ocasionou impactos diretos em sua vida 

levando a necessidade de ações emergenciais, como a perfuração de “cisterna” ou poço comum 

no leito do córrego que secou, e religiosas. Assim como, IMS, CG conta ter presenciado um 

evento de inundação antes de se mudar para o Mato Grosso: 

 

Nós morou numa fazenda, foi a época da água mais forte, a enchente mais forte 

que eu já vi na minha vida até hoje. Pegando o rio Vermelho e Araguaia, em Aruanã, 

no Goiás, deu aquela enchente de 80. Ah, foi muita água! Alagou tudo, a fazenda dos 

outros... Aí você vai adquirir alimento como, só se for peixe. (CG)  

 

Já HPM relatou nunca ter presenciado nenhum dos dois eventos, porém comentou sobre 

as mudanças observadas no município onde foi criado, onde contrasta um passado de 

abundância com um presente de escassez. 

 

Na época que eu nasci e me criei lá (em Jequitaí/MG), não tinha falta da água. 

Eu nunca tinha visto uma situação daquela. Óia, eu não sei nem como aquele povo de 

lá tá vivendo. Porque lá é cidade que era abastecida com caminhão pipa. E lá o 

problema é que eles plantaram eucalipto. A causa foi o desmatamento e o plantio de 

eucalipto. Eu não sei porque o governo quer preservar tanto e eles aceitam um plantio 

de eucalipto. Tudo que ele cresce pra cima, cresce pra baixo. Ele fica verde o tempo 

inteiro, porque ele vai buscar água lá embaixo. Então, eu acho que a causa primeira 

foi o desmatamento do cerrado nativo. (HPM) 
 

Em sua fala, além de HPM ressaltar o valor ético e funcional da água, como IMS, 

apresentou sua teoria explicativa para a ocorrência de sua escassez no referido contexto, onde 

o desmatamento do cerrado foi tratado como a primeira causa, e o plantio de eucalipto, como 

segunda, evidenciando a relação entre a presença de vegetação e a abundância de água. 

 

4.2.2.3. Diagnóstico da água e categorias de representação entre pescadores 

profissionais e barqueiros 

Como explicado na seção anterior, em razão da representação da água para o grupo 

estar diretamente relacionada aos cursos d’água, as mudanças observadas em relação ao clima 

e à qualidade da água se deram a partir da percepção do estado dos rios em que trabalham, a 

saber: rios Couto de Magalhães, Culuene e Sete de Setembro. 
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Figura 4. Diagnóstico da água na sub-bacia do Culuene e as categorias de representação entre pescadores 

profissionais e barqueiros. 

Fonte: Entrevistas realizadas com pescadores profissionais e barqueiros na sub-bacia do rio Culuene entre março 

de 2015 e março de 2016. 

 

Pelas falas dos entrevistados, observou-se como consensual a redução de volume de 

água nos rios de forma gradual, com ênfase para os anos de 2015 e 2016, como se pode verificar 

a seguir: 

Mudou a começar pela água do rio (rio Couto Magalhães), né! A água do rio 

abaixou 90%. Ao longo dos anos foi abaixando, cada ano um pouco. Ele enchia tanto 

que, aqui no fundo (da casa) tem tipo uma grota, a água vinha na porta aqui ó, e 

represava aí. Agora, a grota secou, não tem nem água mais. Já tem uns cinco anos que 

não tem mais água lá. (IMS) 

 

Quando dá esses tempos de final de ano, ele (rio Couto Magalhães) seca 

bastante. Mas parece que esses últimos anos tá ficando pior. Esse ano, principalmente, 

tá muito seco, né. Muito seco! (HPM) 

 

Ah, de primeira tinha muita água! Ele (rio Sete de Setembro) dava uns ponto 

de prainha, né, agora tem lugar que ele quase corta, por causa da seca. Mas não é outra 

coisa, é desmatamento pra riba, pras cabeceiras, né.  (CG) 

 

 De acordo com IMS, além da redução gradual do volume de água no rio Couto 

Magalhães, seu regime de inundação sazonal foi também alterado. A entrevistada acrescentou 

ainda que “[...] ele (rio) enche a caixa inteira, mas não espalha pro meio do mato, que nem 

antes. Que, de primeiro, ele espalhava no cerrado e ia embora. Agora só vai até a caixa dele, 

assim, e volta pra trás”. De acordo com ela, essa alteração foi percebida, de forma mais 
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expressiva, a partir de 2003, último ano em que o rio teria transbordado para fora da calha do 

seu leito regular. Assim como se observa na fala de CG, HPM e IMS também apontam o 

desmatamento como causa direta da redução do volume de água observada: “[...] desmatou 

muito, muito. Influenciou muito. Secou muito, né? De tanto eles desmatar, foi secando.” 

A despeito do desmatamento ter sido apontado como a principal causa da redução do 

volume dos rios onde os entrevistados desenvolvem suas práticas produtivas, apenas um dos 

entrevistados relatou ter observado, também, a mudança de regime das nascentes dos mesmos, 

como explicou: “o que mudou muito aqui foi por causa desmatamento, lavoura, seca as 

nascentes” (CG). 

Outra mudança observada pelo grupo foi a diminuição de profundidade dos rios 

Culuene e Couto de Magalhães, afluentes do Xingu devido ao assoreamento ocasionado pela 

lavoura. 

O Culuene, eu tive lá pilotando na temporada. Nós fomos de avião na época 

da seca. Em poucos lugar que você anda tá assoreado de areia. (CG) 

 

A lavoura de soja acabou muito com o peixe e com o rio também. Por causa 

do veneno e a gradeação de terra. Então, a chuva vem e leva aquela terra pra dentro 

do rio... O lugar que o ano passado dava quatro metros de fundura, esse ano ele vai dá 

só um... Porque ele foi aterrado. Tem lugar aí que você não vai com a canoa, tem que 

descer e sair carregando a canoa... Nas loca de areia. (IMS) 

 

Como se pode notar na segunda fala, a lavoura de soja é apontada como causa do 

assoreamento dos rios e também, pela contaminação da água devido ao uso de agrotóxicos e a 

consequente redução de peixes. A entrevistada descreve ainda, as mudanças percebidas na 

qualidade da água ao longo do tempo, que afetaram sua potabilidade, atribuídas também, a 

expansão de lavouras de soja na região: 

De uns anos pra cá o cheiro do rio mudou. A gente bebia a água do rio, hoje a 

gente não bebe mais... Não pode mais beber água do rio. Ficou uma água grossa, 

babenta... Uma água, assim, sabe, bem grossa mesmo... Você conhece quiabo? 

Quando você corta o quiabo não dá uma baba? Então a água, assim, mês de agosto, 

setembro a água fica quase igual a baba do quiabo... É quando o peixe fica sem 

oxigênio, aí você só pega ele à noite. (IMS) 

 

Desta maneira, em função da redução da qualidade da água do rio, observou-se o 

abandono do seu uso para consumo humano. IMS descreveu ainda os efeitos causados pelo seu 

consumo: “incha o estômago, incha a barriga... Uns dá dor de barriga, outros dá dor de cabeça, 

dá zonzeira, tonteira, não sei porque”.  

Para IMS e HPM, a redução gradual na quantidade de peixes é evidente e é percebida 

por todos os pescadores profissionais estabelecidos na região há mais de duas décadas. 
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Viu, ó, a diferença da época que nós entrou aqui (ênfase), para hoje, nossa, tá 

muito diferente. Aquele povo daquela época, todo mundo aqui comenta isso. Saía uma 

pessoa num córrego desse aí, num instantinho tinha tava um tantão de peixe pego. E 

hoje? Vai nesse córrego aí, pra ver se pega! (HPM) 

 

Quando a gente chegou aqui e começou a pescar, a gente punha o arroz no fogo 

e podia ir ali no rio e pegar o peixe pro almoço. Hoje, às vezes você fica o dia inteiro 

pra pegar o peixe do almoço... Muito tempo, mudou muito, né. (IMS) 

 

Entre as causas atribuídas para a redução observada na quantidade de peixes estão a 

contaminação da água por agrotóxicos, já mencionada anteriormente, a sobrepesca e a redução 

do volume dos rios, responsável pela falta de oxigenação da água e a mudança no 

comportamento reprodutivo dos peixes. 

 

Agora ... a gente não sabe se isso foi a pesca ou se foi os veneno. Que eu acho 

mais, que foi os veneno, né! Naquela época o povo usava Furadan, aquilo é um veneno 

terrível, né! Aí bate na lavoura, aí vem as chuvas corre tudo pros rios, pros córregos, 

né. (HPM) 

 

Aí eles ficam sem oxigênio, né? Eles entram embaixo das galhadas, assim ó, e 

fica assim com a boquinha assim de fora. Ai você chega com a canoa perto daquele 

ramo e aí eles dá aquele pulo... É eles procurando o oxigênio que não tem. E o oxigênio 

na água pro peixe é muito importante. (IMS) 

 

A piracema varia muito, porque se o rio enche, os peixes sobem pra desovar. 

Então, se ele atrasa, eles atrasam. O ano passado mesmo, foi adiada a piracema, 

porque não encheu bem. (CG) 

 

Considerado o principal fator a ocasionar a redução de peixes nos principais rios da 

sub-bacia do Culuene, a contaminação da água por agrotóxicos teria dois tipos de efeito sobre 

os mesmos, como explicam os entrevistados: 

 
Eles matam. Morrem muito aqui. Inclusive esse ano eu quero começar a tirar 

foto de peixe morto nesse rio por causa de veneno de lavoura. Morre de perder a 

quantidade. Muito peixe morto. (IMS) 

 

Já tem muito peixe morto aí na região, muito peixe morto! É... e o peixe, aquele 

que não morre, corre, né? Não fica naquela água. Peixe é assim, se ele descobrir que 

alguém... o peixe não fica no lugar que tá... Ele cai fora. Vai caçar outro rumo. Corre! 

(HPM)  

  

A sobrepesca foi o segundo fator elencado pelo grupo, em termos de importância, 

conforme explica o pescador: 

 

Essa diferença ficou muito grande porque, na época, só pra vocês terem noção, 

quando nós entramos pra cá, em 77, todo mundo pegava peixe. Mas a coisa, aquela 

época, tinha tudo problema de dinheiro, né. Naquele tempo, isso não tinha valor. Aí 

quando o povo começou a mexer com a pesca profissional, aí começou a vender, o 

trem começou a dar dinheiro, aí aumentou muito pescador, né. Aí, reduziu. Naquelas 
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épocas, era dois, três dias e tinha que ir embora porque... não vencia o tanto de peixe, 

né. E agora não, tem que encarar até 12 dias lá, batido. (HPM) 

 

No discurso anterior podemos constatar que a redução da quantidade de peixes 

observada afetou diretamente as atividades produtivas desenvolvidas pelos entrevistados, 

causando o aumento do tempo de espera da pesca, consequentemente a carga horária de 

trabalho, o custo da atividade, bem como a redução na quantidade de peixe a ser comercializado 

ou consumido, como detalhou IMS:  

 

Aqui, de primeiro eu pescava só de dia, né, isso uns cinco anos atrás. Então, 

dois dias de pesca eu fazia aí 130, 140 peças de peixe, né. Agora eu pesco uma semana 

pra pegar 50... e emendando, noite e dia.  Trabalhando mais, mas pegando menos. [...] 

a gente ia aqui na porta pra pegar o peixe, agora eu tenho que rodar quinze quilômetros 

pra pegar o peixe. Então tá ficando difícil mesmo... (IMS). 

  

 A alteração no volume de chuvas aparece secundariamente nos discursos de HPM e IMS 

sobre as mudanças observadas em relação ao clima e ao contexto geral de estudo e chega a nem 

surgir explicitamente nos relatos de CG, que apenas se refere à seca genericamente, ou à 

redução no volume dos rios e nascentes. A omissão da percepção na fala do barqueiro, ou até 

mesmo a falta de percepção em relação a essa mudança - que aparenta ser mais improvável, 

visto ter sido muito destacada por outros grupos – evidencia a ênfase colocada nos rios como 

categoria cognitiva dentro da representação da água. 

 Dessa maneira, tanto HPM quanto IMS perceberam a redução gradual e pontual no 

volume de chuvas local, com destaque para o ano agrícola3 de 2015/2016, e seu efeito sobre os 

rios da região, especialmente o Couto de Magalhães, onde ambos praticam a pesca comercial e 

de subsistência, como podemos verificar: 

 

Mas, esse ano foi um ano muito ruim de chuva. O rio tá seco! O rio deu uma 

enchidinha e..... Nós só espera que agora, esse mês a gente tem, eles falam, a cheia de 

São José, que é uma chuvona boa. Nós tamo esperando ela, né? Pra os rios encher. 

Quando a gente entrou aqui (1977) por Canarana, chovia pra valer. Nossa! Aí com o 

desmatamento que fizeram pro plantio de soja.... Os plantador de soja mesmo tão 

colhendo a sorte, porque quem planta soja, esse ano passado mesmo, teve muita perda 

de soja aqui. Teve muita gente que teve um prejuízo, por causa da seca. (HPM) 

 

Só que o Couto tá assustador, que se não chover mais, eu creio que no máximo 

uns cinco anos não tem mais peixe mais aqui, não. Porque esse ano passado (2015), 

teve um lugar aqui em cima que chama travessão, mas eu acho que no mapa é escrito 

“val”, a água cortou. E aí, ficou rio pra cima e rio pra baixo e aquele seco no meio, 

entendeu? Então, é assustador! (IMS) 

 

                                                      
3 Adotado como unidade de percepção do clima também por esse grupo, em razão do período chuvoso ou “inverno” 

local ocorrer entre outubro e abril, quase simultaneamente ao período de piracema. 
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Na fala de HPM, observou-se a comparação da abundância de chuvas a quatro décadas 

atrás, quando o pescador chegou no município de Canarana, e situação de escassez atual, a qual 

atribuiu como causa, o desmatamento para o cultivo de soja. O entrevistado descreveu, ainda, 

os impactos da seca na lavoura de soja, que teria sofrido perdas em 2015, gerando prejuízo aos 

sojicultores. IMS, por sua vez, demonstrou uma percepção de risco em relação à manutenção 

dos peixes nos rios, relacionada diretamente com continuidade da sua atividade produtiva num 

futuro próximo. Sobre o fenômeno observado apresenta a mesma explicação que HPM: “aqui 

no Mato Grosso a diminuição da chuva, é por causa do desmatamento. É o principal. Aqui 

desmata demais” (IMS). 

Além da redução do volume de chuva, IMS atentou para o atraso gradual de sua 

sazonalidade: 

 

 Vinte anos atrás, a chuva começava mês de agosto. Tanto que minha mãe 

queimava a roça dia 24 de agosto, dia 25, minha mãe já plantava, né.  Aí, de uns anos 

pra cá a chuva começou a vir no mês de outubro, agora mês de novembro e esse ano 

já veio mês de dezembro... E choveu muito pouco, muito pouco! Perdeu muita lavoura 

aí na região e, cê vê, nós tem que pescar mês de outubro inteiro e tem pescador que 

para de pescar mês de outubro porque não tem água pra tá subindo com canoa e 

descendo. (IMS) 

 

Assim, de acordo com a entrevistada, o início do período chuvoso antes verificado no 

fim de agosto, estaria ocorrendo em dezembro, ou seja, com um atraso de quatro meses entre 

os anos de 1986 e 2016. Ademais, a pescadora explica como este atraso estaria prejudicando as 

atividades produtivas do seu grupo social e também, dos produtores de soja da região. 
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4.2.2.4. Descrição das práticas de uso e manejo da água na sub-bacia do 

Culuene 

 

 

Figura 5. Práticas de uso e manejo da água descritas por pescadores e barqueiros na sub-bacia do Culuene, Mato 

Grosso. 

Fonte: Entrevistas realizadas com pescadores profissionais e barqueiros na sub-bacia do rio Culuene entre março 

de 2015 e março de 2016. 

 

O grupo considerou que as Áreas de Preservação Permanente no entorno dos rios Couto 

de Magalhães, Culuene e Sete de Setembro estão, de modo geral, cobertas por vegetação nativa 

em bom estado de conservação, ainda que não de forma contínua, como veremos nas falas a 

seguir: 

 [...] É porque a beira do rio é preservada, o Sete, o Couto e o Culuene né. Tem 

uma distância de um lado e do outro que ninguém pode mexer. É mais cerrado, 

cerradão mesmo. Cerrado alto. (HPM) 

 

[...] Agora tá voltando a ser um rio normal, como foi antigamente.  É tudo 

floresta, mata, é. Até uns dez anos atrás, o rio tinha acabado, muito barranco. Tava 

acabando... Só que aí os fazendeiros foi chegando e comprando e, de novo, foi 

plantando... Hoje, aqueles lugares que eram abismo é uma mata feita, a coisa mais 

linda. (IMS)  

 

Tem muito lugar que ainda consegue proteger, mas muitos não protege. (CG) 

 

De acordo com IMS, houve uma melhoria no estado de conservação das Áreas de 

Preservação Permanente (APP) do rio Couto de Magalhães a partir de 2006, em função do 

reflorestamento (restauração florestal) de áreas degradadas por novos proprietários de terras na 
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região, o que mostra a mudança de práticas de uso do solo e manejo da água e uma maior adesão 

às determinações impostas pela legislação florestal. Sobre essa mudança observada no 

comportamento dos proprietários e produtores rurais, ela acrescentou ainda: 

 

Agora, os fazendeiros que começou a comprar de novo, então, eles tão fazendo 

assim, tão reflorestando as minas d’água. Então, aquelas minas d’água que era seca 

voltou a nascer...  Eles estão fazendo isso! Inclusive gado é proibido beber água na 

beira do rio. Em alguns lugar aqui, tá bebendo porque os fazendeiro não tá nem aí, 

mas é proibido. Então, a maioria dos fazendeiros já fechou a beira do rio. (IMS) 

 

Como se pode verificar, IMS afirmou ter notado também, uma redução na prática da 

dessedentação animal nos rios e seu acesso às APPs, ainda que a prática persista em algumas 

propriedades.  CG e IMS apontaram que embora percebam a existência de áreas protegidas, 

onde há a manutenção da vegetação nativa, observaram a existência de desmatamentos pontuais 

nas APPs dos rios, como denotam suas falas:  

 

Voando de avião pra ver esses que formam o Xingu, é muito cheio de volta, 

então, você vê muita área pro rumo de Gaúcha do Norte, entre o rio Couto, Sete e 

Culuene, muitos nas voltas deles já tem desmatamento beirando. Pela lei do Ibama, é 

500 metros. Tem neguinho que ganha multa, e não tá nem aí. Vai empurrando com a 

barriga... eles têm muito, né! Aí quer por soja! Mas eu acho que o que mais afasta com 

os peixes e com a natureza é os agricultor. (CG)  

 

De vez em quando eu tô pescando e escuto o ronco de uma máquina de esteira, 

aí a máquina chega, assim, jogando aquela mata tudo dentro d’água. Aquilo é hora da 

gente filmar, tira foto e mandar pra alguém... Então, a gente também nunca fez nada 

porque nunca apareceu ninguém... Tem muitas coisas aí na beira desse rio que tem 

que mostrar mesmo. (IMS) 

 

Para o barqueiro (CG), que demonstrou ter conhecimento das regras sobre APPs 

constantes no Código Florestal, os limites legais não estariam sendo respeitados pelos 

agricultores, especialmente por grandes grupos empresariais donos de terras na região:  

 

Penido, que era dono da maior construtora de porto do Brasil, a Serveng SA, 

de São Paulo. Penido era chefe de transporte da capital, eu trabalhei com ele, a fazenda 

dele pega a divisa do Xingu, aqui, a Roncador, é do Grupo Serveng. Ele pegou uma 

máquina que era tão esquisita, uma balsa – vai daqui na entrada lá -, muito grande! 

Essa máquina veio importada, é um motor 12 cilindros em “V”, é uma escavadeira 

em cima duma balsa. Ela entra dentro dum brejo, aqui, e vai escavando 10 metros de 

largura por dez metros de fundura. Ela vai escavando, faz um rio! Ela tá presa pelo 

Ibama, começou pelos índio, os do Xingu. Então, no que ela ia escavando, ela ia 

fazendo um rio e drenando, secando o que é de natureza. Ia se acabando, foi virando 

um rio. Tudo pra desaguar dentro do Xingu. E aí, vinha aquela água suja demais, 

porque são muitos pistões hidráulicos trabalhando. Vinha aquela água suja demais e 

os índios foram seguindo até que pegou essa balsa. Tirar de lá, não dá conta! Foi pra 

sede da fazenda, lá. Eles pediram 5 caminhonetes, dessas Toyota bandeirante, e parece 

que 100 mil litros de gasolina, pra não pôr fogo na balsa. Foi que o dono da fazenda 

entrou em acordou com eles e entregou, pra eles não petecar tudo, porque no fundo 
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da fazenda é a área indígena. Eles entregou... mas a máquina parou, não funciona 

mais. Tá lá! Parou de fazer aqueles dreno esquisito lá. (CG) 

 

Nessa fala, CG ilustra a prática da drenagem de várzeas no entorno da TIX e seus 

impactos sobre o rio Xingu. Em diversos momentos da entrevista, o barqueiro ressaltou a 

ineficiência das penalidades ambientais (multas), que não estariam coibindo as infrações 

ambientais cometidas pelos produtores rurais. 

Enquanto para CG e IMS a prática do desmatamento em APPs ainda permaneça entre 

produtores e proprietários rurais, a manutenção da vegetação e práticas de manejo e 

conservação de recursos hídricos e pesqueiros, foram atribuídas por HPM, aos povos indígenas 

da TIX. “Óia, uma parte é os índios, né. Nós temos a plena certeza de que é o que tá segurando 

os nossos peixes aqui... porque tem o Xinguzão, esse Xingu é cheio de vida, né. Então, duma 

altura pra lá (TIX) ninguém entra, né. Aí, então, o peixe sobe e vem de lá”. (HPM) 

 De acordo com os entrevistados, a pesca é praticada por pescadores profissionais, 

cadastrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), por pescadores amadores e por pescadores clandestinos, que praticam pesca 

comercial sem autorização.  

Conforme os dados apresentados pelo diagnóstico da água, os pescadores da amostra do 

estudo mencionaram que a redução de peixes observada na região ao longo do tempo em que 

nela vivem estaria relacionada em primeiro plano, à contaminação por agrotóxicos, e em 

segundo, à sobrepesca nos rios Couto de Magalhães e Culuene. De acordo com HPM, indicado 

para a entrevista por ser capataz da colônia de pescadores de Canarana, os pescadores 

profissionais constituem a categoria mais bem informada e consciente em relação aos limites 

legais e ecológicos da prática, com pontua “às vezes, uns não respeitam (o período de defeso 

da piracema), né? O profissional respeita, porque nós já temos conhecimento tudo, né. E o 

profissional, se for pego, é pior ainda, então é pior”. Ele explica, ainda, a diferença nos limites 

da quantidade de pescado permitidos para cada categoria: 

 

Nós pode pescar, conduzir e comercializar, né. Nós temos a cota de 125 quilos 

por semana, pra vender mesmo, fazer uns trocados. O amador tem até 5 quilos pra 

pescar. Mas, se vem um ônibus turístico, 40, 45 turistas, cada um leva 5 quilos... E 

isso aí, não é só um ônibus que vêm, né! Aí tem muitas pousadas e cada ônibus desse 

leva uma batelada, né... E eles levam! (HPM) 

 

Ainda que respeitados os limites legais da prática, a fala do entrevistado ressalta a 

pressão de pesca ocasionada pelo forte turismo de pesca existente na região. O mesmo destaca 
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ainda, a concorrência pelo recurso dentro da própria categoria, devido a seu esgotamento em 

outros rios da região: 

 

Aqui mesmo, além dos que vêm da Barra do Garças, porque lá eles acabaram 

com o Araguaia (rio) e lá pra pegar peixe hoje dá trabalho, então vieram tudo pra aqui, 

que é a região do Xingu. Aí o pessoal vem pra cá, porque ainda tem bastante peixe, 

devido às aldeias de índio que tem pra ali... Então, as aldeias protegem, né. (HPM) 

 

Em contrapartida, IMS descreve a diferença entre a prática por pescadores 

profissionais e clandestinos: 

 

É... aqui se deus não tiver dando, pescador não vive, não. Tem muito 

clandestino, né? Só que eles não é igual nós. Nós pega o peixe de medida e os sem 

medida nós solta. Eles não, eles traz tudo... e não dão a nota pra você no peixe... Não 

respeita o meio ambiente. Se vai pescar, você limpa tudo a beira do rio, aí amanhã 

você vai lá e tem um monte de clandestino que deixa sacola, lata na beira do rio... 

(IMS) 

 

Segundo IMS, a pesca profissional e a clandestina diferem em função da 

regulamentação da profissão, a qual estabelece limites de quantidade e medidas dos peixes 

pescados que são, por sua vez, controlados, verificados por órgãos ambientais e submetidos ao 

pagamento de impostos. Além de não aderirem às regras mencionadas, os pescadores 

clandestinos acabam se apresentando como concorrentes desleais na comercialização dos 

peixes por oferecerem preços menores aos compradores. 

Os entrevistados consideram a fiscalização da atividade essencial para a manutenção 

de sua prática produtiva, como exemplifica a fala de HPM: 

 

[...] é pro bem. Porque senão, acaba com tudo, né. Ó, o ser humano, a 

tendência, é acabar com as coisas. Ele entra no rio e ele acha que ele tem que pescar 

tudo o peixe, e não é assim! Aí entra com rede, com tarrafa e aqui no Mato Grosso, 

rede e tarrafa é proibido, então, pode pescar de linhada. Então, o pescador profissional 

aqui pesca com linhada e “dez pinta”. (HPM) 

  

Ainda que essencial, ambos os pescadores do grupo acreditam que a fiscalização seja 

insuficiente na região: “é pouca, falta mais... Pra tudo. Na época que a gente começa a pescar 

Matrinchã, mês de maio em diante, quase todo dia, mas tirando disso eles vêm uma vez por 

mês” (IMS). 

Em relação ao fornecimento de água para consumo humano, dois dos entrevistados 

fazem uso de água tratada fornecida pelo município, visto que estão estabelecidos nos núcleos 
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urbanos de Água Boa (CG) e Canarana (HPM), ao passo que IMS utiliza água de cisterna, assim 

como grande parte dos habitantes da Vila de São José do Couto.  

 

Do jeito que vem secando a água em determinado momento acaba secando, 

né, e o poço artesiano, não. A minha aqui, graças a deus, tem dois anos que eu comprei 

esse lugarzinho e já chegou o momento de ela ficar com dez centímetros de água. Mas 

não foi preciso de eu entrar nela, não. Sempre fui economizando... Aí tem uma bomba 

que puxa e joga na caixa.(IMS) 

 

Ao que tange as práticas que englobam o uso indireto da água e que impactam, 

também, de forma indireta a qualidade e quantidade de água nos cursos d’água da sub-bacia do 

Culuene, o cultivo de soja foi apresentado como forma de uso do solo mais nociva em 

comparação com a pecuária, uma vez que exige grande quantidade de insumos, especialmente 

agrotóxicos, e está associada ao assoreamento dos rios, como reproduz o trecho da entrevista:  

 

Entrevistadora: Antes de ter lavoura, o que tinha aqui na região?  

IMS: - Gado. Tinha muito. 

Entrevistadora: E o gado também influenciava a pesca? 

IMS: -Não. Acho que não. Não, não. 

Entrevistadora: O que é mais prejudicial à pesca? 

IMS: - A lavoura, bem mais, eu diria 90% que é a lavoura.  

 

Nesse sentido, a entrevistada colocou que acredita que, além de limites à pesca, o 

governo deveria colocar, cada vez mais, regras que limitem outras práticas que afetam a 

manutenção dos recursos hídricos a longo prazo: 

 

O governo deveria proibir coisas mais e mais. Tipo lavoura... Eles plantarem 

lavoura, tipo, pelo menos mil metros longe do rio, né! Porque ali em cima tem umas 

lavouras que elas vai daqui a ali naquele muro... Então, quando a água vem, leva tudo 

pra dentro da água... O adubo faz mal pro peixe, o veneno faz mal pro peixe e é muito 

veneno! Porque eu trabalho em lavoura, eu sei que é veneno, veneno, veneno, que a 

gente não suporta o fedor e o peixe vai suportar? (IMS) 

 

No que diz respeito à dimensão da ação individual frente a uma possível crise hídrica 

em um futuro próximo na região, o grupo apresentou discrepância completa na descrição de 

comportamentos prováveis. 

 

Vai mudar minha vida totalmente. Se parar de chover agora, aí eu não pego 

mais peixe. Aí eu tenho que trabalhar, né? Trabalhar na diária e esperar o bom tempo 

pra chover de novo. [...] Ah, muda tudo se não chover. Não planta arroz, não colhe 

arroz, não colhe milho, não colhe mais nada... Quando chove demais, perde, quando 

fica sem chover é pior. (IMS) 

 

Pra nós, da idade que nós tá, se eu for uma pessoa egoísta, falo assim ó: - Eu 

vivo eu! Os outros - vou usar uma palavra feia - se foda, né? Cada geração que vai 
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vindo, vai encarar mais problemas... A água tá sumindo. Se eu for pra tal lugar hoje, 

e eu tô de carro, mas ele tem uma máquina, ele tá funcionando, ele pode quebrar, furar 

pneu, e se eu não tô carregando água, é aí? Então, que seja mais precauçoso! (CG) 

 

 

No caso da primeira fala, verifica-se a projeção da necessidade de mudança de 

atividade produtiva e o receio dos impactos da falta de água em outras atividades produtivas 

locais. Já a fala de CG, elucida a perspectiva de um comportamento egoísta diante de um risco 

percebido e a necessidade de maior precaução. HPM por sua vez afirmou que mudaria para 

outro estado caso enfrentasse uma crise hídrica como a verificada em sua cidade natal. 

 

4.2.3. Minifundiários: parceleiros e chacareiros (grupo 3) 

 

4.2.3.1. Caracterização socioeconômica, cultural e identitária 

O grupo é composto por cinco assentados, autodenominados “parceleiros”, do PA 

Jaraguá, em Água Boa, e um pequeno produtor (“chacareiro”), em Canarana. Os parceleiros e 

chacareiros foram considerados como pertencentes ao mesmo grupo social devido a fazerem 

parte da mesma categoria fundiária (minifundiários), ou seja, por disporem de unidades 

produtivas inferiores ao módulo fiscal nos municípios abrangidos pelo estudo e apresentarem 

práticas similares de uso e manejo de água e de uso do solo. 

A despeito de compartilharem um histórico familiar de trabalho no campo, os 

indivíduos do grupo possuem diferentes origens culturais – Rio Grande do Sul, Goiás e São 

Paulo -, as quais, por sua vez, mostraram-se relacionadas a diferentes escolhas na forma de uso 

do solo dentro das unidades produtivas.   

 

Meu pai era agricultor. Toda vida, eu nasci os dentes nisso aí e tô até hoje. 

(risos) Lá era misturado, ele sempre tinha terra, às vezes tinha fazenda grande, era 

gado e lavoura, a roça era de toco, porque naquele tempo não existia máquina, não 

existia motosserra, era derrubado na enxada (gargalhada). Isso aí é enjoado que Deus 

me livre! (LMC) 

 

Fui criado toda vida no campo. Me criei mexendo com gado. Criar gado para 

mim é uma diversão. A nossa vidinha foi assim, trabalhava numa fazenda, depois 

arrendamos uma terra, depois perdemos tudo... (AM) 

 

Eram agricultores. Lá era gado e lavoura, um sitiozinho pequeno, né. Lá finado 

meu avô tinha um sítio de 74 alqueirinhos e aí foi criando a família lá. A família toda 

foi criada naquele ritmo, né. Fui criado na região de Monte Aprazível, depois fui pra 

Fernandópolis e de lá pra cá pro Mato Grosso, quando dividiu o estado, fui pra 

Cassilândia. (OP) 
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A família trabalhava com lavoura, agricultura familiar. Agricultura e pecuária 

pra consumo, porcos e vacas de leite, plantação de milho, soja... Era um sítio pequeno 

assim, três alqueires de terra, 15 hectares só. Na nossa família são dez filhos, o pai e 

a mãe, nós era doze pessoas na casa. (IAW) 

 

Olha, do meu povo a maioria é agricultor. Mais lavoura e pecuária, lá tem só 

um pedacinho de terra. Mexe com um pedacinho de terra, cria porco, cria galinha, 

plantam fumo, milho, planta coisinha assim. (NZW) 

 

Nesse sentido, observou-se que a maioria do grupo identifica seus ascendentes como 

agricultores, embora a ênfase tenha sido dada à criação de gado, no caso dos goianos, ao passo 

que, para os gaúchos a “lavoura” de milho, soja e fumo tenha sido caracterizada como principal 

atividade associada à pecuária e criação de animais para a subsistência em pequenas áreas - 

prática definida como agricultura familiar por IAW. Consequentemente, constatou-se uma 

maior diversificação da produção agrícola dentro das unidades produtivas dos gaúchos, os quais 

são, ao mesmo tempo, os maiores plantadores de soja dentro e fora de seus lotes (sistema de 

parceria agrícola) no assentamento, o que denota a reprodução das atividades produtivas num 

contexto socioambiental diferente daquele de origem. Por outro lado, dentre os parceleiros do 

PA Jaraguá entrevistados, notou-se um maior envolvimento político por parte dos goianos e 

paulistas, os quais já ocuparam, em diferentes períodos, cargos no Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais (STR) de Água Boa. 

Todo o grupo alegou ter migrado para o Mato Grosso em busca da melhoria da 

qualidade de vida, visto que, embora os ascendentes fossem proprietários de terra em seus 

estados de origem, essa se mostrava insuficiente para suprir as necessidades de seus 

descendentes. Antes de se tornarem minifundiários na região, os entrevistados realizavam 

trabalhos rurais em outras propriedades, descritos como “empreitadas”. 

 

[...] Aí fui trabalhando pra um, trabalhado pra outro, aí juntamos e compramos 

um pedaço de terra, aí tinha um cara que tinha um ponto de areia ali e não sabia mexer 

com areia, e eu puxei areia muito tempo. A areia dessa cidade, Canarana, foi tudo eu 

que puxei, trabalhei muitos anos com areia. (NZW) 

 

Nós chegamos aqui com uma mão na frente e outra atrás... Nós tivemos que 

abrir o cerradão aqui... (LS) 

 

A pluriatividade foi observada como estratégia de complementação da renda 

proveniente das atividades agrícolas, bem como o estabelecimento de contratos de parceria 

agrícola ou arrendamento de terras, como ilustra a fala do parceleiro: 
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[...] eu presto serviço fora, quando vou pra cidade faço um bico, frete, eu planto 

soja, colho a soja e faço safrinha.  E tenho o plantio, meus quadros de cana, na época 

do verão nós produzimos a rapadura pra vender e agora em maio, eu quero abrir painel 

na sangria da seringueira. Eu, além da minha atividade que nós temos em casa, nós 

temos uma parceria, nós terceirizamos trabalho, serviço, eu sou operador de máquina, 

então nós tamo em fase de colheita. (IAW) 

 

 

Siglas Naturalida

de 

Idade 

(anos) 

Tempo de 

residência 

na região 

(anos) 

Município do 

lote ou 

propriedade 

Área total 

do lote ou 

propriedade 

(hectares) 

Uso do solo na UP 

(hectares) 

Área 

arrendada ou 

regime de 

parceria 

(hectares) 

LMC Nazário/GO 72 

 

45  Água Boa/MT 40,8 Cultivo de soja (20) 

Vegetação Nativa 

(15) 

Pomar/RL (3);  

Pastagem (1,8) 

hectare);  

Horta e criação de 

animais (> 1) 

20 (dentro do 

lote) 

OP Monte 

Aprazível/ 

SP 

63 32  

 

Água Boa/MT 46 Cultivo de soja (33);  

Pastagem (8) 

Seringal, RL (2); 

Pomar (> 1 hectare); 

Vegetação nativa 

(2) 

33 (dentro do 

lote) 

AM Porto 

Nacional/ 

GO 

70 32  

 

Água Boa/MT 44,7 Pastagem (35); 

Vegetação nativa 

(9); 

Pomar (> 1 hectare) 

não 

IAW Chapada/RS 56 36  Água Boa/MT 45 Cultivo de soja (35); 

Vegetação nativa 

(5) 

Seringal (2);  

Cana de açúcar (> 

1); 

Criação de animais 

(2) 

55 (fora do lote) 

LS Sarandi/RS 

 

54 32  

 

Água Boa/MT 45 Cultivo de soja (35); 

Vegetação nativa 

(8); 

Criação de animais 

(1); 

Pomar (1 hectare) 

70 (fora do lote) 

NZW São Miguel 

das 

Missões/RS 

76 

 

40 anos 

 

Canarana/MT 26 Cultivo de soja (13); 

Vegetação nativa 

(8); 

Roça (2) 

13 (dentro da 

propriedade) 

Quadro 6.  Naturalidade, faixa etária, localização e atividades produtivas dos entrevistados do grupo 3. 

Fonte: Entrevistas realizadas com minifundiários na sub-bacia do rio Culuene entre março de 2015 e março de 

2016. 
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4.2.3.2. Valores e experiências associados à água pelos indivíduos do grupo 3: 

o que é água? 

Nesse grupo social a água é descrita como “vida”, “tudo”, recurso imprescindível para 

a existência e manutenção da vida (“nenhum ser vivo vive sem”), “a maior coisa do mundo”, 

bem provido pela natureza e como meio necessário à atividade produtiva (“tudo que consegui 

foi por intermédio da água”). Dessa maneira, a partir das ideias e conceitos associados ao objeto 

representado, constatou-se a presença de seus valores funcional e ético. 

De modo geral, o grupo compartilha um histórico de contato direto com a água no 

meio rural devido à presença de cursos d’água e a abundância do recurso nos diferentes 

contextos ambientais ao longo da vida, como mostram as falas a seguir: 

 

Todas as propriedades que nós possuiu lá (em Goiás), tinha água. Água 

abundante, rio maior que o Sete. Eu lembro o nome de um bocado de ribeirão, um tal 

de Carapuça, tudo maior de que o Sete, era água demais, só que naquele tempo dali 

chovia, né. Pescava, lá a gente pescava no Rio dos Boi, no Turvo, só que os peixes de 

lá não é os mesmos daqui, lá da surubim, dourada, pirajuba, piapara, aqui, pra cá não 

tem. (LMC) 

 

Pescava um pouco lá num tal de rio Bocaú (no Rio Grande do Sul), me criei lá 

nesse rio. Eu nadava até dois quilômetros dentro do rio. (NZW) 

 

Pescava (em São Paulo)... mas só peixinho, coisa pequena. É igual aqui, você 

vai pescar e pega trairinha, lambarizinho, essas coisas. Brincar, ah! Isso é o que mais 

fazia, né (risos), menino, né (risos e expressão de contentamento). (OP) 

 

Sobre a experiência com eventos de escassez de água ou enchentes, a maioria do grupo 

relatou ter presenciado mais eventos de excesso de água, especialmente na região onde se 

desenvolveu o estudo, como a ocorrência de inundações, que, ainda que tenham causado algum 

prejuízo, não foram vistas como problema para os entrevistados. 

 

Inundação, já presenciei, agora de falta de água, não. A gente morou uma vez 

no Goiás, eu tinha 18 anos. Inundação, assim, não de pegar a casa, a gente morava 

sempre nos interior, nos mato... Então, só isso que a gente passou na vida foi lá em 

Goiás, mas depois que eu vim pro Mato Grosso, não.  (LMC) 

 

Já aconteceu de nós ficarmos aqui ilhado e não poder sair, porque a gente teria 

que passar de canoa, mas, assim, dois, três dias, a água baixa e volta tudo ao normal. 

Prejudicar, já prejudicou, pouca coisa, mas não é muito, não. (OP) 

 

Eu não lembro bem, mas foi 90 ou 91. Tem a marca da onde a água bateu 

naquele poste, mas foi a única vez, nesses quarenta anos que eu tô aqui, que deu essa 

enchente tão grande. Agora, já deu uma que entrou aqui uns 20 centímetros, mas faz 

anos já. Mas a grande mesmo que deu, aquele ano deu em fevereiro aquela enchente, 

foi duma vez, chuva demais, estourou muitos açudes, barragens e inundou de vez. 

Rapaz, subiu aqui, passou por cima da casa de um vizinho aqui do lado. Foi um 

sofrimento! (NZW)  
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Outro aspecto da representação da água para parte do grupo se refere a sua forte 

associação com a presença de vegetação nativa, relacionada a valores afetivos, estéticos e 

cognitivos como se pode verificar nas seguintes falas: 

 

Quando eu mudei pra cá, mais a minha mulher e o meu menino que hoje tá no 

comando, nós passamos dois anos bebendo água do riozinho do fundo aí, nós nem 

precisamos fazer cisterna. Se eu quisesse pegar um peixe, eu ia nó córgo que tá no 

fundo da minha área aqui e pegava um peixe pra comer, porque tinha. Isso há 22 anos 

atrás. Porque quando eu mudei pra cá, era reserva da fazenda, isso aqui era reserva. 

Você veja, então, como as coisas não têm controle. Eu tô tendo uma forcinha interior. 

Eu tenho um sonho, sabe. Não sei se eu vou conseguir. Revitalizar esse rio. (IAW) 

 

O que eu gosto é a reforma da natureza, o meio ambiente. Porque isso que você 

tá vendo aqui, isso aqui é pequi, plantado que nem esse que tá aqui embaixo. Então, o 

que eu fiz quando eu tava presidente do Sindicato, eu fazia reunião de ajuntar 500 

pessoas. Pessoas que nem fazia parte do assentamento, fazendeiros, tudo, participava 

de reunião aqui e eu sempre pedindo aos parceleiros, que a terra, quando nós pegou, 

já era aberta: - Gente, nós pegamos área degradada, vamos fazer o seguinte, vamos 

reflorestar. [...] é bonito uma mata. Eu sei lá, eu gosto demais de mata! (LMC) 

 

 

4.2.3.3. Diagnóstico da água e categorias da representação entre minifundiários  

Neste grupo, a percepção de mudanças em relação à água mostrou-se relacionada ao 

contato direto e cotidiano com córregos e rios dentro dos lotes e propriedades dos entrevistados, 

uma vez que as unidades domésticas estão inseridas nas unidades produtivas, diferentemente 

do que se constatou para os demais produtores rurais dos grupos 4 e 5. Os entrevistados vivem 

próximos a afluentes do rio Sete de Setembro que, por sua vez, é um dos contribuintes do rio 

Xingu, como explicou IAW: 

 

Lá embaixo, tem um córgo chamado Sete de Setembro, vocês devem ter 

passado nele. Olha só o que acontece: esse Sete, a nascente dele é a 60 quilômetros 

daqui, aí ele vem descendo toda vida serra abaixo aqui e, pra mim, ele cai no Xingu. 

E essa nascente, esse pinguelão, essa rampa que fizeram ali, é um córguinho chamado 

Água Limpa. Ele vem e lá embaixo ele cai no rio Galheiro, esse Galheiro, ele entra lá 

no Sete de Setembro. Esse córgo do fundo, são aproximadamente 25 famílias que 

trabalham nele beneficiadas pelo governo. Terra sem água não adianta! O governo 

força a família a encostar na beira do rio. (IAW) 
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Figura 6. Diagnóstico da água na sub-bacia do Culuene e as categorias de representação entre minifundiários. 

Fonte: Entrevistas realizadas com minifundiários na sub-bacia do rio Culuene entre março de 2015 e março de 

2016. 

Como mostra a figura 6, o grupo observou mudanças no volume de chuvas e sua 

sazonalidade e no volume dos rios - com destaque para o ano agrícola de 2015/2016-, bem 

como no seu regime. Além disso, foram observadas alterações na qualidade da água, a redução 

de peixes e redução de volume e, em alguns casos, o esgotamento da água em cisternas. O 

gradiente de cor na figura foi utilizado para ilustrar a frequência de relatos associados a cada 

categoria, de modo que quanto mais escuro o tom, maior o número de entrevistados que 

relataram a observação do fenômeno dentro do grupo. 

O grupo todo relata ter percebido uma mudança pontual no volume de água dos 

córregos e rios mais próximos nos anos agrícolas de 2014/2015 e 2015/2016. Os trechos das 

falas a seguir, ilustram essa percepção: 

 

Pra começar, a situação de água aqui pra nós, não só nós do PA Jaraguá, a nível 

de estado e município, é muito precária, muito! Esse ano foi um absurdo. Esse 

córguinho aqui, tem 17 anos que eu moro aqui, ele nunca tinha secado, esse ano ele 

secou. Mas ele secou porque um cara de Canarana comprou um lote bem na cabeceira 
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dele. Ali tinha um varjão comprido, quando eu que entreguei os lotes, a gente pediu 

pra não desmatar aquilo lá e ele meteu a esteira até os monchão, porque no varjão 

sempre dá aqueles monchão, acabou com tudo e meteu a grade. E aí, secou, esse 

córguinho meu secou. O Galheiros que passa lá no fundo, eu nunca vi ele, dos 17 anos 

que eu moro aqui, nunca vi ele assim. Ele nunca pegou meia caixa d’água, nunca, ele 

nunca foi um rio de meio barranco, nunca. Não encheu, não derramou fora, nada. 

Então, é muito preocupante a situação de água, pra nós principalmente que clama aqui 

do PA Jaraguá. (LMC) 

Olha, desde que eu tô aqui, o rio Sete já baixou muito, mas nunca secou. Não 

costuma secar, não. Nem o córgo aqui... Nunca teve... o rio nessa época ele tava fora, 

aqui em cima do mato. Agora tá lá embaixo, dentro da caixa. Pouca água! Esse ano tá 

perigoso, se ficar nessa chuva. Agora ainda tem março e abril que são dois meses de 

chuva ainda, talvez pode até mudar, custou a chover, agora pode chover até mês de 

maio, aí recupera, as águas não vai ficar fraca. (NZW) 

 

Esse ano, 2015/2016, é questão de safra, né. Período de seca pra nós é julho, 

agosto, setembro e outubro, nós temos seis meses praticamente, de seca e esse ano 

teve bastante seca! Meu córguinho aqui secou, vários lugares secou. Na época que nós 

mudou pra cá não secava, hoje ele seca. Ele ficava com pouquinha água, mas não 

secava. Secou em setembro (2015). (OP) 

 

 Embora o ano de 2015/2016 tenha sido considerado o evento de seca mais severa 

por todos, três entrevistados (LMC, IAW e NZW) observaram, também, uma mudança gradual 

no volume de água nos rios Sete de Setembro e Galheiros e três (LMC, IAW e OP), uma 

mudança no regime do córrego Água Limpa, que teria se tornado intermitente a partir de 2012. 

Para LMC, as mudanças teriam sido notadas a partir do ano de 2010, enquanto para IAW; a 

partir de 2000. Para ambos, estas estariam diretamente relacionadas com o desmatamento em 

Áreas de Preservação Permanente (APP) no entorno de cursos d’água como se pode verificar 

no seguinte trecho da fala de IAW: 

 

Há dezesseis anos atrás, quando saiu esse assentamento, as famílias pegaram 

cada uma, não se preocupou em preservar nada, porque há dezesseis anos a legislação 

também, não exigia tanto, não tinha essa parte burocrática. Essa lei não era aprovada, 

era tudo liberal: eu faço o que eu quero e o pau tá torando. Mas as famílias todas 

pegaram o sítio rumo beira de água, tudo beira de água. Então, fora esse problema, 

todos fizeram cerca: - Tá mais eu tenho a vaca de leite, um animal, um porco. Faziam 

pra o porco beber água lá, dentro do leito do córgo, as vacas que tinha, tudo vai beber 

água lá no córgo. O que que acontece? Ele pode ter 500 metros de margem de varjão, 

em pouco prazo, dezesseis anos... (silêncio) Cada ano, menos água, menos água, 

acabou! Não tem mais água!  - Ah, que desgraça, não chove...  Mas o problema é que 

aí, o governo não tem preocupação que quando vai fazer uma área de assentamento, 

em botar normas, leis, que não pode. (IAW) 

 

 O entrevistado enfatiza a rápida conversão de uso do solo a partir da abertura do 

assentamento e a necessidade das famílias assentadas de se estabelecerem próximas aos cursos 

d’água, devido à falta de infraestrutura e acesso a água nos lotes. Ademais, coloca as práticas 

de uso e manejo da água pelos assentados como fator de degradação e atribui ao governo a falta 

de regras para a ocupação de assentamentos. 



72 
 

 Em relação à qualidade da água nos córregos e rios, quatro entrevistados 

mencionaram ter observado mudanças ao longo do tempo (IAW, OP, NZW, AM). 

 

A qualidade diminuiu, né. Assoreamento até que não, mas é uma água suja por 

causa do gado. Tinha muito gado aí pra cima, agora é lavoura. Aí, o que acontece? O 

vizinho aqui tem gado. Tem dia que você vai lá tomar e água tá branca, porque o gado 

pisa na água e fica lá aquela água branca, suja. Sempre a água... tá sendo poluída? Tá! 

(OP) 

 

Mudou. Todo mundo vira as pedras dos rios, faz lavoura... As águas, quando 

dá aquela chuvona brava, desce pelas estradas, baixadão e vai para no córrego, aí fica 

amarela a água, suja. Até o dia que a água tá suja, não pega nem um peixe. O peixe 

some tudo! Atrapalha a pesca, o peixe não gosta. Porque essas águas desce e fica com 

cheiro de adubo, cheiro de veneno, que vão passando na lavoura, né, então dá aquele 

mau cheiro e aí o peixe se manda. (NZW) 

 

Na fala de OP, é possível notar que embora atribua a redução de qualidade e poluição 

da água à prática da dessedentação animal dentro dos cursos d’água, assim como IAW, declara 

utilizá-la por acreditar que sua ação isoladamente não contribuirá para a mitigação ou redução 

do problema, como se pode perceber no seguinte trecho: “O correto seria eu dar água o ano 

todo com essa água daqui (do poço) pra que o gado não chegasse no riozinho, mas infelizmente 

não adianta eu fazer isso sozinho, porque os demais não fazem”.  

Por sua vez, NZW e AM acreditam que a redução da qualidade da água seja um efeito 

da expansão de lavouras e o consequente escoamento de agrotóxicos e adubos para o leito dos 

rios. Ao contrário de OP, NZW considera que a dessedentação animal nos leitos dos rios não 

seja prejudicial para a mesma: “Ah, isso é a soja, o veneno. O gado não faz diferença, não. Gado 

você pode botar aí, um bebedouro na beira do rio, que não tem nada”.  

Sobre possíveis mudanças observadas nos rios e córregos mais próximos, a maior parte 

do grupo (OP, LMC, NZW e AM) diz ter observado a redução na quantidade de peixes ao longo 

do tempo em que vivem na região.  

 

Ó aqui só pega traíra, lambarizinho desse tamanho. Esses são os peixes que 

pega, sempre foi assim. Agora o lá de baixo (Galheiro), dava peixe uns anos atrás... 

Também vem a história da lavoura, né, que eu sempre condeno. O veneno vai pra 

água e os peixes tão sumindo, já tem mais de seis anos que a gente não pega um 

pintado nesse córrego aí e, de primeiro, você ia lá, ficava umas duas, três horas e 

quando fosse uma hora dessa você vinha com um, dois, três pintados, Matrinchã. 

(LMC) 

 

Aquela época, quando eu cheguei aqui, você ia ali, numa volta de rio, levava 

uma vara ali, dentro de um instante você tinha um monte de peixe. Hoje, às vezes você 

tem que passar a noite, bota umas pinga, umas coisinhas lá e volta no outro dia só pra 

poder pegar um peixe pra comer ele. Rede naquela época, nem dava pra botar, às vezes 

punha no canto do rio, no outro dia amanhecia cheio de peixe que não tinha nem jeito 

de tirar. Então, podia ficar só de anzol, não tinha vender, porque ninguém comprava, 
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não tinha gente pra comer. Eu amarrava o anzol de noite, quando batia a latinha lá, 

tinha um trairão pego ou um pintado. (NZW) 

  

A gente vê nesses córguinhos, os peixes vão morrendo, quase não têm mais... 

Por que peixe foi embora? Ano passado passou o avião de veneno, a gente não 

aguentava nem o cheiro! Chegava uma certa época peixe morria no tanque. Tinha 

mandí, trairão, matrinchã, pintado... hoje, é uma coincidência você pegar um peixe 

(AM) 

 

Para os dois entrevistados, a redução de peixes foi observada pelo aumento do tempo 

de espera da pesca, fato que indica que a quantidade de peixes é percebida no contexto 

socioambiental em questão através da prática da pesca. Três consideraram que o principal fator 

a impactar a quantidade de peixes nos rios e córregos é a contaminação da água por agrotóxicos 

provenientes das lavouras de soja. NZW, único entrevistado que pratica a pesca como atividade 

complementar de subsistência, acrescentou que a redução pontual e drástica do volume de água 

nos rios nos anos de 2015/2016, ocasionou uma mudança no comportamento migratório e 

reprodutivo dos peixes, como explica: 

 

Eles se reproduzem aqui nas cabeceiras, mas a água tem que entrar no mato. 

Eles desova dentro do mato, ficam um tempo dentro do mato, uns três, quatro mês lá, 

aí se reproduz ali. Quando não dá essa chuva, eles não vêm, daí eles tem que procurar 

lá, dentro do rio. E dentro do rio, eles desovam no meio das folhas podres e daí tem 

uns peixinho pequeno que comem tudo o ovo, aí dá pouco peixe. (NZW) 

 

Em ambos os anos no qual se realizou a coleta de dados, 2015 e 2016, todos os 

entrevistados afirmaram ter observado uma redução drástica e pontual no volume de chuvas 

nos anos agrícolas 2014/2015 e 2015/2016: 

 

Esse ano (2014/2015) choveu pouco, até a produtividade da soja caiu, foi lá 

pra 35 sacas por hectare. (AM) 

 

Esse ano (2014/2015), está chovendo bem menos. No mês de janeiro choveu 

só 60 milímetros, e agora que já é meio de fevereiro, choveu só 12 milímetros. Eu tive 

sorte que no meu lote teve uma chuva que não deu nos outros lugares e até agora não 

tive prejuízo (LS). 

 

O ano mais seco foi esse ano (2015/2016), desde que eu cheguei aqui. Seco, 

seco, igual a esse ano nunca teve. Eu já tenho trinta anos de Água Boa. Não tivemos, 

assim, uma água em quantidade do que já deveria ter chovido. Normalmente, os rios 

aqui estariam jogando água fora das lateral todas. (OP) 

 

Porque esse ano, quando começou as chuvas, a gente achava que nem tinha 

como plantar, porque dava um chuvisqueiro, uma chuvinha aqui, outra acolá e, assim 

mesmo, o povo foi plantando e Deus ajudou demais com isso. Só não tá fechando a 

média nossa do município, a média mesmo foi passada na rádio, tá fechando uma 

média de 40, 45, 50 por hectare e a média é 65 a 70 por hectare e agora não tá dando, 

mas por causa da chuva. (LMC) 
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Observa-se nas falas anteriores a percepção da redução do volume das chuvas, 

especialmente durante o período considerado como chuvoso (de outubro a abril) em ambos os 

anos agrícolas (2014/2015 e 2015/2016), e seus impactos na produtividade de soja, que teria 

registrado uma perda de 50% e 30% nas respectivas safras. Além disso, a maioria do grupo 

(NZW, OP, LMC e IAW) relatou ter havido uma mudança em relação à sazonalidade das 

chuvas, no mesmo período. 

 

Aqui, o mês certo de começar a chover é em outubro. Outubro já começa a dar 

umas pancadas de chuva, meio de outubro em diante, já começa a plantar. Esse ano, 

foram plantar lá quase em janeiro já, agora tão plantando o milho, que devia tá já tudo 

grande, quase florescendo. (NZW)  

 

[...] esse ano veio chover pra nós em dezembro, atrasou a chuva demais, atrasou 

os plantio, perdeu plantação porque não choveu no período certo. Pra nós esse ano 

veio chover em dezembro, chuvinha pouca. Em outubro choveu uma ou duas 

chuvinhas, só. Normalmente, em outubro sempre iniciou a chuva aqui. Esse ano 

choveu uma chuva ou duas em novembro, outubro deu uma chuvinha pouca e choveu 

mais ou menos bem foi em janeiro. Tá atrasando a estação – o ano passado ela atrasou 

um pouquinho, esse ano ela atrasou mais. O ano passado, ela prolongou um pouquinho 

mais. (OP) 

 

Dessa maneira, pelas falas de NZW e OP, observa-se que por dois anos seguidos houve 

um atraso do início do período chuvoso que, além das perdas de produtividade mencionadas 

anteriormente, acarretou a mudança da época de plantio da soja.  

Observou-se que, ainda que as perguntas feitas tratassem de possíveis mudanças 

observadas ao longo do tempo vivido na região pelos entrevistados, a maior parte destes se 

ateve a descrever as mudanças observadas nos anos de 2014/2015 e 2015/2016. Dessa maneira, 

apenas dois entrevistados relataram ter percebido uma redução gradual no volume de chuvas: 

 

[...] esse riozinho aqui, ele tá correndo água agora porque em janeiro pra nós 

aqui, choveu 265 milímetros aqui. Agora pra fevereiro, nós tamos com 105 

milímetros. Você vê? A média nossa pra região, desde que eu tô aqui, em 82, ela é 

1800 milímetros, só que gradativamente, todo ano, esse percentual de água vem 

diminuindo e não é só diminuir a água, o desequilíbrio das chuvas.  (IAW) 

 

A dificuldade com água, tem dezessete anos que nós tamo aqui, tem uns cinco, 

seis anos pra cá é que a coisa começou e, se não cuidar, vai ficar pior. Isso, sempre eu 

falo em reunião aí. Sempre falo: - Gente, cuida! (LMC) 

 

Em relação às possíveis causas para o fenômeno observado – redução do volume de 

chuvas pontual e gradual -, três indivíduos do grupo apresentaram explicações que relacionam 

a presença da água – chuvas e cursos d’água – à existência de vegetação nativa, como veremos: 

 



75 
 

Ah, minha filha, aí é complicado.  Se condena muita coisa: meio ambiente, 

desmatamento, é uma série de coisas de todo mundo que a gente ouve falar. Na 

verdade, a gente não sabe nem dizer se é verdade ou se é mentira. Eu acredito que é 

verdade, porque o desmatamento, né... Eu vou citar um exemplo: daqui a cinco 

quilômetros tem o rio que é o Sete de Setembro. Tem dia que chove ali no rio, beirando 

o rio e não chove aqui pra mim. Aqui no fundo, você vê um mato, não vê? Ali chove 

aquela beira de mata ali e aqui, às vezes dá uma garoinha. Então, tem fundamento? 

Tem. Onde tem árvores, puxa mais umidade, puxa mais a chuva, concordo que isso 

tem efeito. (OP) 

 

Na realidade, mudou tudo! Essa é a realidade, porque quando a gente entrou, 

era uma coisa. Era uma terra degradada, mas era capoeirão, então, hoje, você não vê 

mais aquilo. Aí, vem a consequência de água, que tinha abundante, também. Então, 

mudou tudo. Desde quando eu fiz o assentamento que a gente fala isso, que se não 

cuidar das cabeceiras, reflorestar, fazer alguma coisa, nós vamos pegar a situação de 

emergência com água, porque Mato Grosso não aguenta seca, essa é a primeira 

história. (LMC) 

 

Isso aqui era a reserva, na época. Quando eu vim pra cá, isso aqui era o paraíso, 

era coisa mais linda do mundo, há 35 anos! E o que que aconteceu? Desbastaram, 

desmatando, acabando com tudo. Naquela época, nós tinha seis meses de chuva, nos 

anos 80! Era seis meses de chuva, seis meses de inverno e seis meses verão. E de lá 

pra cá, de dez anos pra cá, o trem desgovernou, desalinhou, desequilibrou o 

ecossistema de tal maneira que você não tem mais... A agricultura e principalmente a 

pecuária, você não consegue mais ter equilíbrio em hipótese alguma. (IAW) 

 
 

Na fala de OP, é possível notar inicialmente uma dúvida em relação às causas da 

redução do volume de chuvas na região, porém, posteriormente o entrevistado se posiciona, 

apontando o desmatamento como principal fator, justificando sua opinião através da observação 

empírica da relação entre a presença de vegetação nativa e a ocorrência de chuvas da qual 

extraiu a teoria de que as árvores “puxam” a chuva. A mesma relação causal foi estabelecida 

por LMC, que acrescenta a necessidade da ação (“cuidar das cabeceiras e reflorestar”) perante 

a situação observada para reduzir os riscos de uma situação emergencial no futuro. Para IAW, 

que já morava na área do PA Jaraguá antes da existência do mesmo, o desmatamento seria, 

também, a causa direta da situação da redução de chuvas e volume de água dos rios, mas teria 

sido consequência da falta de preocupação dos governantes durante o processo de ocupação do 

assentamento. 

 

O governo faz esse sistema de projeto, não se preocupa com nada, única e 

exclusivamente pensando na política. Ele só atinge política, não tá preocupado se onde 

jogar 50 famílias é mata, se eles vão derrubar aquela mata, se lá tinha água e vai acabar 

a água. Eles jogam a culpa, fazem um pacto com prefeitura, com setor de educação e 

com o Incra pra pegar recurso e jogar na mão do prefeito, e aí o prefeito abre umas 

estradas de qualquer jeito, põe escola e aí a água: -Tem abundância, Brasil não vai 

acabar a água! 
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Alguns entrevistados do grupo notaram a redução do volume de água em poços 

comuns e cisternas, entre os anos de 2014 e 2016, os quais são usados para o consumo de grande 

parte das casas e dessedentação de animais no PA Jaraguá, como se pode observar: 

 

Deu diferença! A gente percebe. Dá pra ver pela quantidade de água que você 

tira, entendeu? Por exemplo, agora mesmo, no período de seca mesmo, tinha que ligar 

a bomba duas vezes por dia pra poder encher a caixa. Graças a Deus, nós nunca ficou 

sem água, pro nosso consumo sempre deu. Tem pessoas aqui que tão passando falta 

de água. Aí tem muitos que já tem poço artesiano. (OP) 

 

Aqui foi uma calamidade por falta de água no verão (período da estiagem em 

2014), chegou a secar o poço. Acabamos tendo que fazer outro poço e só a partir de 

26 metros de profundidade é que conseguiram alcançar a água... As pessoas tão 

furando mais poço porque a água tá sumindo. (AM) 

 

Já tem uns tantos poços que foi preciso de reabrir de novo, porque igual ao da 

Vila, aquele poço eu empreitei com uns caras lá no Paraná, era pra ser 75 metros, aí 

ele furou 17 metros, até hoje você pode encostar lá e você escuta o barulho da água 

caindo.  (LMC) 

 

 

Como reforçam as falas dos entrevistados, em função da escassez de água nos poços 

freáticos ou cisternas, muitos assentados já possuem poços artesianos como é o caso de IAW e 

LS. Vale atentar para o fato de que, embora o uso de água de cisternas contribua para a 

percepção da situação hídrica da região, dentro dos lotes dos assentamentos estas se localizam 

muito próximas às fossas assépticas, à criação de animais e cultivos de soja, fatores que podem 

contribuir para a sua contaminação, devido à captação de água superficial do lençol freático. 

 

4.2.3.4. Descrição das práticas de uso e manejo da água na sub-bacia do 

Culuene 

As práticas de manejo e uso da água descritas pelo grupo envolvem a manutenção de 

vegetação na maior parte das APPs ao longo dos rios e córregos, com a descrição de 

desmatamentos pontuais; a restauração florestal e a dessedentação animal direta nos cursos 

d´água. Além disso, foram relatadas a prática da pesca de subsistência e clandestina, a falta de 

vegetação nativa ao redor de nascentes, a perfuração irregular de poços artesianos para irrigação 

e dessedentação animal. 
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Figura 7. Práticas de uso e manejo da água descritas por minifundiários na sub-bacia do Culuene, Mato Grosso. 

Fonte: Entrevistas realizadas com minifundiários na sub-bacia do rio Culuene entre março de 2015 e março de 

2016.  

 

Em relação às práticas de conservação da água nas propriedades observou-se que a 

manutenção de vegetação nativa nas APPs em beiras de rios, córregos e nascentes é vista pelos 

entrevistados, de modo geral, como necessária à manutenção dos recursos hídricos a longo 

prazo. No entanto, alguns relataram não observar, em seu grupo social, o compartilhamento da 

mesma visão. Assim, de acordo com os entrevistados, as APPs no entorno dos rios Galheiros e 

Sete de Setembro se encontram em bom estado, majoritariamente cobertas por vegetação nativa, 

como descreve LMC: 

 

A beira do Galheiro de ponta a ponta, daqui até no último lote, o pessoal 

sempre deixou (vegetação nativa). O Sete da mesma forma, às vezes, acha um que 

desmatou até o barranco, mas a maioria deixou. Só que aí tem aquela história, se tem 

uma cabeceirinha, o cara não interessou de plantar e cercar ela pra poder virar mata, 

né, poder puxar água. Porque quem puxa água, nós sabemos disso é a mata, é a mata 

que puxa a chuva. Eles não têm essa mentalidade. (LMC) 

 

Na fala do entrevistado podemos observar que a despeito da conservação das APPs 

dos maiores cursos d’água dentro dos lotes, as APPs de nascentes não estariam recebendo os 

mesmos cuidados por parte dos parceleiros, conforme explica: 
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O povo, a maioria não cuida e a minoria cuida, essa é a realidade. Não planta 

nada (árvores). A melhor mina (d’água) que tem aqui no PA é lá na entrada, num tal 

de LC. Aquela lá é dessa grossura assim. Esse ano não sei como é que tá com essa 

seca que teve, não tive lá, mas é dessa grossura e chega que supita pra cima. Aí eu 

falei: - LC, faz o reflorestamento em roda aqui, que aí você vai permanecer com essa 

água sua. Aí, o que ele fez? Piscina, dois tanques de peixe pra usar aquela água (risos). 

Não sei como é que tá, mas o trem não aguenta. Tudo lavoura em roda, daqui lá na 

mina é lavoura e ele não reflorestou nada. Eu sempre passo na estrada pra ir pra lá, tá 

do mesmo jeito que eu entreguei, não tem nada plantado de novo.  

 

Como se pode notar, se para LMC o reflorestamento da nascente contribuiria para sua 

manutenção, a ação observada pelo parceleiro foi a de utilização da água sem a adoção desta 

medida para sua conservação. Para LMC e IAW, a maioria das nascentes no perímetro do 

assentamento estão descobertas e não são cuidadas com a devida importância pelos parceleiros, 

ao passo que OP afirma que nas nascentes que conhece “permanece aquela matinha, mas 

pouco...”. Nesse sentido, dois entrevistados relataram ter recebido apoio do Instituto 

Socioambiental (ISA), uma organização não governamental (ONG) estabelecida em Canarana, 

para a recomposição e proteção das APPs de nascentes e córregos dentro do PA Jaraguá, como 

explicam: 

 

[...] essa ONG, eles têm um trabalho muito bonito sobre reflorestamento e bom 

demais! Esse projeto, contemplou essas 30 famílias. O Osvaldo foi visitar as famílias, 

e analisou nascentes, veredas de água, que alimentavam aquele rio, chamado rio 

Galheiro, e eram de princípio, pequenas nascentes que eram a sustentabilidade 

daquele rio maior ali.  Aí mandou arame, madeira, bombas pras pessoas cercarem e 

bombearem água de lá, pro alto, pra não deixar o gado ir mais lá, na beira do córrego 

beber água. Eu tenho mais de 15 tipos de árvore. Eu não fui enquadrado no projeto, 

mas eu conversava muito com ele – quando ele distribuía semente, ele segurava um 

punhadinho de semente. Ele chegava aqui e falava pra mim: - Você que gosta de 

plantar árvore, eu trouxe uma sementaiada aí. Planta pra tu ver. Tudo o que era 

semente. Daí, o que que eu relaxei: hoje se vocês olhar assim, nós tem árvore demais, 

tem muito tipo de árvore! Ele me entregava semente e eu plantava. (IAW) 

 

A gente conseguiu com o ISA, pra quem tinha dificuldade de fechar a beira do 

córgo, igual a minha menina tinha ali, eu tinha uma mata lá embaixo e não queria 

deixar gado andar em cima, aí a gente conseguiu... eu fiz a proposta pra um tal de 

Osvaldo, lá de São Paulo, ele foi no Incra com aquela proposta e o Incra doou o arame, 

aí com o arame nós fizemos a cerca e gado não entrava, nem nada, hoje virou mata!  

Naquele tempo você chegava no barranco tava aquele trem mais feio do mundo, você 

enxergava lá naquele mundo. Hoje você anda lá e vê que o trem virou mata. Se todo 

mundo fizesse isso aí, tudo bem, ainda dava pra se manter, mas é pouca gente. (LMC) 

 

As falas demonstram a importância da iniciativa para os entrevistados, que resultou no 

reflorestamento de área dentro lote de IAW e na recuperação de área de APP degradada no lote 

de LMC.  Embora o projeto tenha apresentado resultados práticos para ambos, estes afirmaram 

que outros parceleiros acabaram vendendo os lotes e todo o material fornecido gratuitamente. 
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Ainda que os entrevistados tenham relatado que a prática do desmatamento não é 

comum atualmente dentro contexto socioambiental do grupo, dois deles (LMC e IAW) 

mencionaram situações recentes em que observaram sua ocorrência, como veremos na fala a 

seguir: 

 

Se vocês ver lá em cima o que o cidadão fez, o ano passado, isso é caso de 

polícia, isso é chave de cadeia. Isso é cadeia! Eu não sou autoridade, eu não posso 

fazer nada. O cara, a nascente desse córrego, ele pegou a máquina de esteira, era 

cerrado nativo. Cachoeirada corria a coisa mais linda, a água nascia de cima da 

estrada, o cara fez um bebedouro pro gado. Ela entrava no cerrado e descia correndo 

pra alimentar o rio. Agora, no verão passado, ele pegou uma máquina D6 da 

Catterpilar grande lá, desmatou tudo, acabou com tudo! (exaltação) O ano passado, tá 

arroz plantado lá agora.  Só porque o cara é gerente de fazenda. (IAW) 

 

 

Podemos constatar que, embora alguns indivíduos pertencentes ao grupo se mostrem 

bastante conscientizados, recorrentemente surgem em seus discursos situações em que suas 

práticas de uso e manejo da água se diferenciam radicalmente das práticas dos demais. Embora 

IAW e LMC tenham admitido a existência da prática de desmatamento ilegal dentro do próprio 

grupo, relataram observá-la nos grupos 4 e 5 em maiores proporções. 

 

Quando a gente fez isso aqui (PA Jaraguá), o povo falava que o posseiro – 

porque aqui existe uma história de posseiro –, só pega pra desbravar, só pra acabar, 

só que na realidade, não é só o parceleiro. O parceleiro tem muitos que entende, muitos 

não entendem, mas o próprio fazendeiro e o Ibama e a Fema. Um dia eu falei lá em 

Canarana, nós tava num encontro grande lá com o Ibama e Fema e eu participei de 

uma mesa lá com eles e aí, eu falei: - Vocês me desculpa, mas o Ibama é um órgão 

que só quer dinheiro. O fazendeiro chega lá e fala: -Eu quero desmatar 500 hectares, 

quanto custa? É tanto. Assina o cheque e desmata mil. Até lugar que nem pode ser 

quebrado. Eu provo e levo vocês lá amanhã, vou mostrar pra vocês o morro bonito 

que tinha lá numa fazenda, um morrão alto, pois o cara meteu a máquina de esteira e 

igualou ele em cima pra poder formar de pastagem. 

 

 

Se por um lado, LMC ressalta a preponderância do poder econômico sobre a legislação 

ambiental e a corrupção de órgãos ambientais, IAW e OP acrescentam a inexistência de 

fiscalização na região:  

 

Da onde! Esse que é o problema nosso aqui. Aqui motoqueiro trabalha 24 horas 

na beira dessas matas, tirando madeira. Não perturba ninguém, não. Não existe isso aí 

(fiscalização), por enquanto. Eles não tão preocupado com isso, então é uma coisa que 

ainda vai chegar a época que vai perder tudo. O ano passado mesmo, entrou umas 

máquinas de esteira em Canarana.  (IAW) 

 

Não, aqui não tem fiscalização nesse sentido. Não, o que tá na beira de rio é o 

que tinha e o que tem que continuar tendo, seja no rio Sete ou no outro daqui. Se 

tiraram muita madeira, hoje não tem mais madeira pra tirar, então, não vão tirar. (OP) 



80 
 

 

Pelas falas anteriores, percebe-se que embora os dois parceleiros observem igualmente 

a falta de fiscalização de desmatamento na região, para o primeiro a prática continua se dando, 

enquanto para o segundo, se deu no passado e já não acontece no presente. 

No PA Jaraguá a água é utilizada para consumo humano, dessedentação animal, 

piscicultura e irrigação de uma horta.  Mais especificamente, dentro dos lotes dos entrevistados, 

a dessedentação animal é praticada diretamente nos córregos e rios (AM, OP e LMC) e, em 

alguns casos de forma complementar por meio de cisternas, ou poços artesianos (IAW, LS). 

 

Que nem o meu poço aqui eu uso no período da seca, quando eu não tenho 

água ali naquele córguinho, aí eu dou água daqui também, a minha caixa d’água que 

abastece. O correto seria eu dar água o ano todo com essa água daqui (do poço) pra 

que o gado não chegasse no riozinho, mas infelizmente não adianta eu fazer isso 

sozinho, porque os demais não fazem. (OP) 

 

Na fala de OP, nota-se que embora o parceleiro considere correto que a dessedentação 

do gado se dê com a água da cisterna para evitar seus impactos na APP, percebe sua ação isolada 

como ineficaz, justificando assim, sua manutenção. Já NZW, que cria porcos em sua 

propriedade e utiliza a água proveniente da cisterna para a dessedentação dos mesmos, pretende 

permitir o acesso dos mesmos ao córrego, a fim de facilitar seu tratamento, como declara: “Vou 

fechar um pedaço pra criar porco ali no varjão, vou fechar até na beira do rio pra soltar uns 

leitão, fica mais fácil. Só no chiqueiro são oito, e eles são bravo e você não tem um verdejo 

(pasto verde) pra tratar...” (NZW) 

Outra prática constatada no grupo se refere à pesca, praticada tanto com fins de 

subsistência quanto de lazer. Apenas o chacareiro NZW considerou a prática como cotidiana, 

enquanto para os parceleiros, a prática era mais comum no passado em vista da redução da 

quantidade de peixes observada nos córregos e rios mais próximos, sendo praticada atualmente 

com finalidade de lazer apenas para um entrevistado (OP).  

No caso de NZW, cuja propriedade se situa na beira de um córrego afluente do rio Sete 

de Setembro, a pesca é realizada cotidianamente em ambos os cursos d’água com o objetivo de 

complementação da subsistência da família e para a venda de excedentes na época de temporada 

de pesca, quando turistas frequentam a região, como relata: “Pesco pra comer, mais. Às vezes 

vende um peixinho, se chega uma pessoa e: - Ah, não tem um peixinho pra vender? Se tem, a 

gente vende, se não, não. Agora tem uns caras aqui que pescam direto, são profissional, mexe 

com peixe”. 
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 Já para OP, é realizada duas vezes ao ano no rio Culuene, na Vila de São José do 

Couto. 

 

Eu tive lá no Culuene esse ano que passou, em junho e tinha um pessoal de 

Barra do Garças, pescando. Enquanto eu posso pegar cinco quilos, ele pegou 120 

quilos e levou pra vender... Eu tinha o intuito de pegar cinco quilos mais um exemplar, 

só que, aqui, a gente não cumpre isso. Um dia que eu tava lá pescando eu peguei vinte 

peixes sozinho, peixe de dois, três quilos cada um. Por lei eu teria que trazer dois 

peixes no máximo, mas como a gente tá aqui e dificilmente pega uma fiscalização, 

trouxe os meus 20 peixes pra casa. (OP) 

  

O parceleiro acrescentou ainda que costuma pescar no período de piracema, época em 

que a prática é proibida em função da reprodução dos peixes. Nota-se, por sua fala, que ainda 

que parceleiro possua conhecimento a respeito dos limites legais da prática da pesca amadora, 

afirma não aderir aos mesmos por perceber sua atividade como menos prejudicial para a 

manutenção do pescado, quando comparada a praticada pelos pescadores profissionais, e pela 

falta de fiscalização desta. Assim, pode-se dizer que, mesmo que OP afirme perceber a redução 

na quantidade de peixes ao longo do tempo que realiza a pesca amadora, seu envolvimento e 

exposição pessoal com o problema constatado são pequenos e pontuais, bem como a percepção 

de sua capacidade para ação perante o mesmo. Cabe salientar que o mesmo entrevistado se 

posicionou da mesma maneira em relação a diversas práticas relativas ao uso e manejo da água. 

O uso de poços comuns ou cisternas para consumo humano e dessedentação animal no 

período de estiagem é comum no grupo social, como já mencionado anteriormente. Já a 

perfuração de poços artesianos, embora menos comum devido ao custo do empreendimento, 

tem crescido em razão da redução da disponibilidade de água observada nos rios e córregos 

mais próximos e nas próprias cisternas.  

Dentre os entrevistados, apenas dois (IAW e LS) possuem poços artesianos, os quais 

são utilizados tanto para consumo humano, quanto para a dessedentação animal na criação de 

animais para a subsistência. No PA Jaraguá, a agrovila, onde se situam duas escolas e algumas 

casas de parceleiros, é abastecida, também, por poço artesiano, onde LMC relatou verificar o 

desperdício e falta de controle no uso da água: 

 

A escola, teve vezes dos meninos ficar 30 dias sem água por falta de água, isso 

já naquele tempo, mas por causa que o desperdício da água era demais. Aqueles lotes 

encostados, que hoje a gente fala chácara, os cara trazia e largava a torneira aberta, 

correndo 24 horas, e tá nisso até hoje, viu. Não puseram um relógio, não puseram 

nada, nunca fizeram nada! Aí fica naquela, o Incra tem que ajudar, a prefeitura fala 

que não tem condição de fazer, porque o Incra tem que passar o repasse pra eles fazer, 

aí a coisa vai... (LMC) 
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 A prática da irrigação acontece apenas em lote que produz hortaliças em dois hectares 

e água utilizada para tanto provém de poço artesiano. Os entrevistados afirmaram não haver a 

necessidade de procedimentos específicos para a perfuração de poços artesianos e nem 

fiscalização para esse empreendimento, segundo LMC “tem dinheiro fura! É dez mil pra furar, 

o cara pode furar, é desse jeito”. Assim, verifica-se no contexto do estudo que a disponibilidade 

da água em quantidade e qualidade está condicionada ao capital econômico de seus usuários, 

sendo tratada como um bem privado. 

 

4.2.4. Médios produtores e proprietários rurais (grupo 4) 

4.2.4.1. Caracterização socioeconômica, cultural e identitária 

Embora os entrevistados do grupo sejam completamente diversos em relação ao estado 

de origem/naturalidade, todos compartilham um histórico familiar de trabalho no campo, mais 

especificamente a reprodução material do modo de produção do grupo social do qual fazem 

parte. Assim, constatou-se que as atividades agropecuárias (produtivas) praticadas pelos 

ascendentes diretos dos entrevistados, bem como, a propriedade dos meios de produção é um 

aspecto comum a todos. A pluriatividade é, também, compartilhada por todos os indivíduos no 

grupo, sendo que dois deles possuem ensino superior, trabalham como engenheiros agrônomos 

em suas próprias empresas de consultoria agrícola e detém as maiores unidades produtivas, 

enquanto outros dois, que detém as menores unidades produtivas, compartilham a mesma 

estratégia de uso do solo dentro da propriedade, o arrendamento para o cultivo de soja, e 

trabalham no comércio. A última entrevistada difere dos demais por ser a única do grupo cuja 

unidade doméstica se situa na propriedade e, além de praticar a pecuária comercial, possui 

criação de animais para subsistência e comercialização de excedentes. 
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Siglas Naturalida

de 

Idade 

(anos

) 

Tempo de 

residência 

na região 

(anos) 

Município da(s) 

propriedade(s) 

Área total 

da(s) 

propriedades 

(hectares) 

Uso do solo na 

UP 

Área total 

arrendada 

(hectares) 

JLP Santa Fé do 

Sul/SP 

56 31 Água Boa/MT 550  Cultivo de soja 

(440) 

Áreas Protegidas 

(110 = 20%) 

560 (fora da 

propriedade, 460 

soja + 100 gado) 

CCP Terra 

Boa/PR 

 37 Água Boa/MT 1170 Criação de gado 

(580) 

Áreas Protegidas 

(590 > 50%) 

não 

ZS São Luís de 

Montes 

Belos/GO 

62 35 Campinápolis/

MT 

538 (365 + 

173) 

Criação de gado 

(365 + 147) 

Áreas Protegidas 

(24 = 4,5%) 

não 

UAW Canarana/M

T 

32 32 Canarana/MT 440 Cultivo de soja 

(250) 

Áreas Protegidas 

(190) 

250 (dentro da 

propriedade) 

RL Getúlio 

Vargas/RS 

39 14 Ribeirão 

Cascalheiras/M

T 

500 Cultivo de soja 

(277) 

Áreas Protegidas 

(233) 

277 (dentro da 

propriedade) 

Quadro 5. Naturalidade, faixa etária, localização e atividades produtivas dos entrevistados do grupo 4. 

Fonte: Entrevistas realizadas com médios produtores e proprietários rurais na sub-bacia do rio Culuene entre março 

de 2015 e março de 2016. 

 

4.2.4.2. Valores e experiências associados à água pelos indivíduos do grupo 4: 

o que é água? 

A água é, de forma geral, abordada pelo grupo como recurso indispensável para 

todos, o “bem comum” melhor, ou mais importante provido pela natureza, associado com 

alimento (“precisa para ter comida”) e saciador da sede (“mata a sede”), evocando valores 

ético, patrimonial e funcional associados à sua representação pelo grupo, como se pode notar 

nas falas a seguir: 

 

Ah... A gente não se imagina sem água. Fica na sua casa sem água um dia. Sem 

energia você fica uma semana, sem problema, né, agora fica sem água. A água é um 

bem, né? Um dos melhores do mundo, o maior da natureza, eu acho que é a água 

(UAW) 

 

Água é coisa mais importante que tem. Sem água... Água é melhor que comida. 

Água é comida! Se tu ficar ficar com fome, água mata até a fome, sem água tu não 

fica. (RL) 

 

Todos os entrevistados possuem um histórico de contato direto com cursos d’água ao 

longo da vida e de abundância do recurso nas propriedades que viveram em diferentes contextos 
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socioambientais e culturais. Além disso, para três dos entrevistados, a memória do contato com 

a água durante a infância fez emergir à imagem de rios onde pescavam, se banhavam e 

brincavam. Neste sentido, RL, UAW e ZS, através de seus depoimentos, retrataram o valor 

afetivo relacionado à água através da memória da infância, período em que a água foi descrita 

pelo seu aspecto lúdico. 

 

Eu adoro pescar e tal, mas a minha família nunca foi muito disso, não. Quando 

eu ia, com pai de amigo meu, a gente ia no córguinho: - Ah! Vamos na represa! A 

gente ia, mas muito pouco. (UAW) 

 

Na infância, tinha muito contato com o rio! Banhar, encher a canoa de menino, 

a canoa furada, um tanto de menino jogando água fora... Uma hora nós não deu conta 

de tirar a água e afundou e um bocado de menino afogou, mas deu pra salvar todos 

(risos). Ele (rio) arrasava tudo, ficava a coisa mais linda! Ficava tipo um braço do mar. 

Ele era um rio com muita água, pra hoje você ver ele correr como um rego, apavora, 

né! Então, é o que eu quero te dizer, a gente não fica, assim, tão desesperado, porque 

há uma esperança, né. (ZS) 

 

No caso da fala de ZS, emerge também o aspecto estético e a percepção de risco pelo 

contraste da imagem de um rio que era abundante no passado e atualmente, encontra seu volume 

reduzido de forma drástica. Ao contrário do restante do grupo, a pecuarista não visualiza relação 

entre o volume de água nos rios e córregos e a presença de vegetação nativa, afirmando acreditar 

que a redução e até secamento de rios decorreriam da ação de Deus, como demonstraremos 

mais adiante. 

Outros aspectos da representação social da água para a maioria do grupo são os valores 

ético e patrimonial a ela associados, relacionados ao dever de cuidar e preservar a vegetação 

nativa para a perpetuação do recurso nas próximas gerações; que, ao mesmo tempo se 

mostraram contrastados ao seu valor funcional para a produção agrícola, como se pode verificar 

nos seguintes trechos das falas: 

 

 Tem que cuidar, eu sou a favor de preservar quanto mais – lógico, dentro dos 

seus limites. Cada situação é uma, como eu te falei dos desmates, essas coisas, tem 

que ser visto cada caso, um caso. Lógico, eu acho que não dá pra você desmatar uma 

área sem necessidade de ser aberta, mas todo mundo precisa comer também, né! 

(UAW) 

 

Acho que nós temos que produzir consciente, nós temos que ter 

responsabilidade, porque senão as futuras gerações não terão essa opção, né. (JLP) 

 

 

Dentro dessa mesma lógica, RL descreveu diferentes perfis de produtores rurais no 

município de Canarana, relacionando suas práticas de uso e manejo da água e a sua bagagem 

cultural: 
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Uma pessoa que cuida de uma nascente, é um perfil de uma pessoa 

conservadora que preserva os valores. Uma coisa que dá pra observar é que quem veio 

a muito tempo do Sul pra cá, que mora nas fazendas, eles cuidam muito. Eles dão 

muito valor pra água, nascente e árvore e coisa, porque quando eles vieram pra cá, as 

coisas eram difícil, então, eles dão valor. Hoje, a nova geração que não dá mais valor 

pra essas coisas, né, porque hoje a agricultura não é mais agricultor, é uma empresa, 

é empresarial. Ela vem e monta estrutura, nem fica ali, só vem aqui pra ganhar 

dinheiro, ela não quer nem saber. Normalmente, eles pensam mais financeiramente, 

não tão preocupados com preservar nascente, nada. Dá lucro pra ele, ele tá 

derrubando. Se eles escutar eu falando isso aqui, eles me matam, mas é o que eu vejo. 

Eles não tão preocupados, quanto mais ganhar, melhor.  Só que tá errado, né? Por que 

tu vai desmatar se a minha tá desmatada, degradada e ninguém tá usando. Pra que? Tá 

errado! Então, eu concordo com o desmatamento zero. (RS) 
 

O entrevistado acrescentou ainda, que não observou nenhuma mudança com relação 

ao comportamento e conscientização ambiental dos produtores rurais nos últimos anos, como 

pontua: “Eu acho que não mudou nada, o que mudou foi área de gado que virou agricultura, 

isso foi só o que eu vi”. Já JLP, que além de produtor rural trabalha como consultor agrícola 

em Água Boa e participa diretamente de diversas instituições do setor, apresentou um ponto de 

vista diferente: 

 

[...] o que eu vejo é a própria vontade de se fazer alguma coisa, porque a mídia 

ajudou demais e, isso é importante, porque a maioria (dos produtores rurais), hoje, 

quer fazer o CAR simplesmente pra regularizar mesmo, não por conta da tomada do 

crédito, não. Ele quer tá em dia. É uma questão de consciência! Se tem hoje criança, 

eu sou pai também, você tem que falar que a parte ambiental tá correta. Não adianta 

eu ser um grande produtor, se eu sou um produtor que não tá fazendo a minha parte 

socioambiental correta. (JLP) 

 

O discurso do produtor demonstra a percepção da influência da mídia para a 

conscientização ambiental no campo, embora, assim como RL, também perceba a atuação de 

grandes grupos agrícolas na região como mais danosas ao ambiente, destacando a importância 

de ações como a moratória da soja: 

 

Eu vejo que essas ações são válidas porque acaba carregando aqueles grupos 

maiores que exercem maior influência e como eles não participam direto do processo 

produtivo, eu até vejo que é por ignorância, porque eles tão lá em São Paulo, as coisas 

tão acontecendo aqui, eles tão preocupados com o lucro, mas nunca foram lá na beira 

do córrego ver que tipo de agressão eles tão fazendo... na beira da nascente, ver o que 

ele poderia contribuir para aquilo ficar um negócio econômico e saudável. Então, às 

vezes eu vejo como ignorância, é ignorância mesmo, de não conhecer, né. Então, essa 

moratória pressiona muito mais esse grupo que é mais representativo. (JLP) 
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Com relação a observação de eventos de escassez de água, ou excesso de chuvas, 

inundação ou enchentes que tenham gerado impactos na região, diferentes períodos foram 

mencionados pelos indivíduos no grupo: 

 

Então, um ano igual a esse... eu achei que foi muito diferente, né. Faltou chuva 

em novembro e dezembro, falta na hora de plantar, desse jeito eu nunca tinha visto. 

Antes não, antes eu não tinha visto. Me falaram que em 86 teve, eu tava aqui e não 

lembro. Eu não tô lembrado. Eu não sei se foi em 86 ou de foi em 89. (CCP) 

 

Se você perguntar pras pessoas sobre esse ano específico, todos vão lembrar, 

foi o ano da safra 2004/2005, choveu demais! Nunca vi chover de segunda a segunda! 

Começou a chover numa segunda e parou só na outra. Então, assim, choveu muito. 

Alagou tudo! As pessoas perderam safras, quebrou um monte de produtor... Foi um 

ano ruim, tanto quanto esse, só que esse com falta de água. (UAW) 

 

Foi quando eu vim pra cá, 2004/2005, falta de chuva. Ficou 40 dias sem 

chover! Eu perdi 170 hectares de arroz, 100%. Eu tive um prejuízo de uns oito mil 

sacos de soja naquele tempo, uns 200 mil (reais), acho. Foi sofrido! Eu trabalhei três 

anos ganhando bem no banco conseguir pra pagar... (RL) 

 

Foi mais ou menos há uns cinco anos (2011). O pastor aqui também decretou 

semana de jejum, porque já tava anunciando situação de calamidade, sabe. A cidade 

tava sofrendo, não era só eu lá. Pessoal ia buscar água de carroça. E assim, duro, duro, 

como esse, não aconteceu mais. Não, você precisa de ver, os filtros tavam entupindo, 

porque a água vinha suja demais, não tava dando pra filtrar e não tava tendo aonde 

outro recurso. Foi muito difícil! (ZS) 

 

 

A partir das falas dos entrevistados, observou-se que, nos anos de 2004/2005 e 2011, 

os mesmos puderam observar impactos decorrentes de eventos climáticos atípicos na região. 

De modo geral, apenas dois dos entrevistados (ZS e RL) relataram ter sofrido diretamente 

impactos derivados de eventos de escassez de água, o que trouxe à tona a dimensão da ação 

frente aos mesmos. No caso de ZS, pecuarista, a ação relatada foi a perfuração de um poço 

artesiano; no caso de RL, agricultor na época, a perda da safra resultou na quebra econômica e 

no abandono da atividade produtiva. 

 

4.2.4.3. Diagnóstico da água e categorias de representação entre médios 

produtores e proprietários rurais 

Como se pode observar na figura 8, os entrevistados observaram mudanças, tanto 

pontuais, quanto graduais em relação às chuvas e ao volume de água nos rios e córregos, 

mudanças na qualidade da água, redução na quantidade de peixes e a redução do volume de 

água em nascentes. O gradiente de cor na figura foi utilizado para ilustrar a frequência de relatos 
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associados a cada categoria, de modo que quanto mais escuro o tom, maior o número de 

entrevistados que relataram a observação do fenômeno dentro do grupo. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 8. Diagnóstico da água na sub-bacia do Culuene e as categorias de representação entre médios produtores 

e proprietários rurais. 

Fonte: Entrevistas realizadas com médios produtores e proprietários rurais na sub-bacia do rio Culuene entre março 

de 2015 e março de 2016. 

 

Para a maioria do grupo, o ano mais marcante em termos climáticos foi o ano de 

2015/2016 devido à redução drástica no volume de chuvas, em especial, durante o período 

chuvoso (de outubro a março) - considerado localmente como “inverno” –, no qual se concentra, 

em média dos municípios estudados, mais de 90% do volume anual de precipitação (Climate-

Data.org, 2018). As falas dos entrevistados, a seguir, convergem para o entendimento de que a 

região estava, no momento da entrevista (março, 2016), sob influência direta e sem precedentes 

do fenômeno climático global, El Niño. 

 

Igual aconteceu esse ano aqui, nunca vi acontecer! O mês de novembro e 

dezembro ficar tão sem chuva pra plantar. E parece que é um milagre, né, que a 

lavoura ainda tá razoável. [...] (CCP) 
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Tivemos esse ano, um ano influenciado por El Niño, que nunca teve impacto 

direto da nossa região e esse ano teve um impacto direto. Nós tamos naquela faixa de 

menos chuvas que o normal e isso ficou bem configurado. A gente teve várias perícias 

por conta de perdas de lavouras, coisa que não era normal. Eu tenho um cliente que tá 

aí há 40 anos, 50 anos e nunca viu isso, um ano tão atípico de início de chuvas. Até 

mesmo a formação da chuva é diferente. (JLP) 

 

Eu não tenho esses dados, mas a gente escuta falar que foi o pior El Niño em 

40 anos, eu não sei, porque eu nunca vi chegar o mês de dezembro e não chover aqui. 

Simplesmente não choveu! (UAW) 

 

A partir das falas transcritas de CCP e JPL, é possível notar um aspecto comum: a 

percepção de impactos da falta e atraso das chuvas no plantio e na produção local de soja. É 

interessante notar que CCP é pecuarista, fato que denota não ter percebido, até o momento da 

entrevista, prejuízo na sua atividade produtiva e, ao mesmo tempo, ter acesso à informação 

sobre outras propriedades na região, em função do trabalho como consultor agrícola, assim 

como JLP.  Por outro lado, JLP traz na sua fala a dimensão cognitiva, ou seja o conhecimento 

empírico, baseado na observação direta do clima local ao longo do tempo de vivência no 

município.  

Outro aspecto comum surgiu nas falas de JLP e de UAW, nas quais o El Niño emerge 

como explicação do fenômeno observado, demonstrando a influência da mídia na elaboração 

de teorias sobre os fenômenos observados e, ao mesmo tempo, reforçam a gravidade de sua 

ocorrência e impactos na região frente a um horizonte temporal de 40 anos, período superior ao 

tempo que vivem no município, demonstrando o caráter social do conhecimento empírico sobre 

o regime de chuvas e o clima local. Diferentemente do restante dos entrevistados do grupo, ZS 

apresentou uma explicação religiosa para o fenômeno: 

 

Cada um tem uma fé, e eu tenho uma informação, eu tenho um alicerce bíblico, 

porque eu sou evangélica, eu estudo a bíblia. Então, eu fico vendo que são isso, uma 

raiva de Deus contra o nosso erro! Ele tá nos chamando a atenção. Segundo a gente 

estuda e vê as promessas, eles avisam, eu fico vendo que isso aí... Um levanta a culpa 

em um: - Ah, desbravou tudo, desmatou tudo! Eu não vejo por esse lado! (leve 

exaltação) A minha fé não é essa, pela base bíblica que eu tenho, que eu creio. Eu fico 

vendo, é um cumprimento do que tá escrito, que por motivo, Deus ia irar e quando um 

pai ira, ele nos corrige, então eu acredito que ele tá chamando a nossa atenção, de uma 

forma ou de outra. Isso é o que eu tô vendo, acreditando que enquanto os 

remanescentes dele estiverem na terra, ele vai ter meios.  (ZS) 

 

Por outro lado, JLP, ZS e RL apresentaram, também, uma percepção da redução 

gradual do volume de chuvas gradual ao longo do tempo, como se pode observar nas suas falas: 
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[...] com relação à quantidade de chuva, isso a gente percebe que os índices 

estão menores, né. Mesmo atingindo a média de 1800 (milímetros) que é a da nossa 

região, mas assim, no início você tinha 2000, 2200 e esses números não voltaram! A 

temperatura, acho que é meio geral, a gente percebeu alta a temperatura. (JLP) 

 

Dobrou o calor e as chuvas se reduziram. Aqui, tinha inverno no mês de agosto. 

Agora, aqui dá março, as chuvas vai embora! Muito difícil chover uma chuvinha no 

mês de abril. Já teve ano de chover só final de novembro, dezembro e um sol 

escaldante, igual agora mesmo, um calor, como se fosse mês de outubro e não é tempo 

desse calor! (ZS) 

 

A chuva pode ter diminuído um pouquinho, o que acontece é que ela não é 

mais aquela coisa parelha (concentrada). Só que tinha uma previsão que ia acontecer 

isso, que ia parar a chuva e depois ia voltar. Se vai acontecer, eu não sei, só que tem 

informação e você tem que cuidar da informação. Normalmente, a informação é certa. 

(RL) 

 

Todas as falas trazem à tona o aspecto cognitivo da relação com a água, a comparação 

a longo prazo do volume de chuvas, entre a época que chegaram na região e os dias atuais. No 

primeiro caso, há a emergência do conhecimento técnico dos índices pluviométricos do 

município de Água Boa ao longo do tempo em que o entrevistado nele reside atuando como 

consultor agrícola. Na segunda fala, ZS destaca a mudança sazonal, constatada pelo aumento 

de temperatura durante o ano todo e pelo encurtamento do período chuvoso na região, tanto 

pelo atraso de seu início, quanto pelo seu término precoce. Já RL, argumenta sobre a 

previsibilidade do fenômeno, mostrando a influência da informação fornecida pela mídia na 

percepção do clima local e a confiança parcial nas informações recebidas. 

De forma geral, os entrevistados do grupo social perceberam alteração do regime 

hídrico local, marcado pela redução gradual e pontual de volume de água nos rios, córregos e 

nascentes dentro e fora das propriedades, como pode se verificar pelas transcrições de trechos 

de alguns depoimentos, a seguir: 

 

A gente percebe o nível das águas dos rios também, bastante modificado pra 

menor, né. Então, de certa forma, a gente percebe mudança. (JLP) 

 

[...] Com a questão do aquecimento global, a chuva tem diminuído tanto, que 

já tá quatro anos consecutivos (desde 2012) que o córrego seca, aí a gente foi obrigado 

a fazer poço. Esse ano foi tão difícil, que agora que tá correndo uma aguinha. (ZS) 

 

As águas em si, diminuíram. [...] Esse ano (2016) mesmo, ele vai sofrer aquele 

córrego, se não chover mais agora, com certeza ele vai sofrer. (UAW) 

 

Enquanto a primeira fala demonstra uma percepção coletiva da redução do volume dos 

rios, a segunda; traz a questão para o âmbito da experiência individual dos impactos causados 

pela mudança do regime de chuvas e, consequentemente dos cursos d’água na subsistência 

(consumo humano) e na atividade produtiva da pecuarista ZS. Por outro lado, a terceira fala 
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mostra uma observação mais distante de um ano crítico pelo entrevistado, que atribui as 

consequências ou impactos da falta de chuvas ao córrego da propriedade “ele vai sofrer”, mas 

não como um risco para si. Esse distanciamento vai de encontro ao fato de que UAW, 

atualmente, arrenda a propriedade para o cultivo de soja e recebe uma porção fixa da produção 

independentemente da produtividade da safra (8 sacas/hectare), não estando sujeito a prejuízos 

em uma possível situação de escassez hídrica. Assim, ambas as falas evidenciam o valor 

funcional da representação da água e uma maior percepção de risco quanto maior a dependência 

nas atividades produtivas. Nesse sentido, é importante destacar que, dos entrevistados do grupo, 

apenas ZS e RL afirmaram ter passado por fenômeno de escassez de água na região que tenha 

gerado impactos para a atividade produtiva praticada. 

Além de relatarem mudanças nos cursos d’água ao longo do tempo em que vivem na 

região, os entrevistados falaram, também, sobre a qualidade das águas dos rios e córregos dentro 

e fora das propriedades. 

Como é um córrego pequeno, chama córrego do Dede e desagua no Água 

Limpa, então é uma água constante, é limpa, no geral. Quando dá uma chuva 

torrencial, suja, mas assim, uma água beleza, nunca tive problema de ter uma 

mortalidade, ou ver peixe morto, essas coisas, não. (UAW) 

 

Tem alguns rios que tá mais escuro um pouco, principalmente quando chove 

muito, né, aí vem... mas com o plantio direto que eles tão fazendo aí, segura muita 

coisa, aí melhorou... (CCP) 

 

A primeira fala mostra a mudança visual sazonal da água em um córrego dentro da 

propriedade, que fica “suja” após chuva abundante. O entrevistado relatou, também, que a água 

deixou de ser usada pelo arrendatário devido à presença de areia, que estaria entupindo os bicos 

dos pulverizadores usados no cultivo da soja. Já a fala de CCP denota a mudança no aspecto 

visual da água nos rios da região ao longo do tempo e, especialmente, após chuvas intensas, 

como observado por UAW, o que sugere a ocorrência de erosão e assoreamento dos cursos 

d’água. CCP acrescenta ainda que desde o início da adoção do plantio direto pelos agricultores 

da região, em 1997, a qualidade da água nos rios teria melhorado devido à redução desses 

processos. Sobre a qualidade da água no rio e córrego de sua propriedade ele coloca que “não 

tem, assim, sujeira, nada, porque não tem ninguém que habita aqui faz alguma coisa, né, que 

jogue resíduo na água, né. Tem a lavoura aqui em cima, mas a lavoura, o resíduo dela não vem 

pra cá, tem uma lavoura de soja aqui” (CCP). Nessa fala, observa-se que o entrevistado percebe 

a água de sua propriedade como limpa em consequência de não sofrer efeitos da poluição pela 

proximidade de habitações e pelos resíduos de lavoura de soja, ambos colocados como fatores 
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de contaminação da água. Vale ressaltar, que este foi o único entrevistado do grupo que 

demonstrou observar relação entre os resíduos de agroquímicos e contaminação de rios. 

 

4.2.4.4. Práticas de uso e manejo da água na sub-bacia do Culuene 

 

 

 

Figura 9. Práticas de uso e manejo da água descritas por médios produtores e proprietários na sub-bacia do 

Culuene, Mato Grosso. 

Fonte: Entrevistas realizadas com médios produtores e proprietários rurais na sub-bacia do rio Culuene entre março 

de 2015 e março de 2016. 

 

Em relação às práticas que contribuem para a conservação da água nas propriedades, 

foi possível observar que a manutenção de vegetação nativa em beiras de rios, córregos e 

nascentes é vista pelo grupo, por um lado, como uma obrigação legal e, por outro, como uma 

eventualidade decorrente da época em que áreas foram abertas, como se pode observar nas 

seguintes falas dos entrevistados: 
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Isso aí, é obrigação da pessoa deixar. Por exemplo, se você for percorrer todas 

as áreas rurais de Canarana, dificilmente, é um ou outro lugar você vai ver que foi 

aberto até em cima do rio. A pessoa fez um bebedouro pro gado lá, uma coisa assim. 

Isso já existiu, na época, tanto é que não conseguiram abrir. A maioria dessas áreas é 

mata e os tratores da época não conseguiam derrubar mata. (UAW) 

 

Eu queria te mostrar aqui (computador), na nossa região (Água Boa), você 

pode ver que tá tudo protegido, tudo essas cabeceiras aqui, o pessoal não desmatou. 

Porque aqui a área é cerrado, é leve pra fazer (derrubar), chega o trator e vai 

quebrando, aí ele chega aqui (referindo-se à mata ciliar), na hora que engrossa, para. 

E agora, o que aconteceu? Como esses anos ficou dessa forma, agora ele não vai pôr 

um a esteira ali. É um crime, né? Não faz. (CCP) 

 

Assim, embora haja uma percepção geral (JLP, CCP, UAW) de que as APPs em beiras 

de rios e córregos e ao redor de nascentes nos municípios de Canarana e Água Boa estejam 

conservadas, a manutenção da vegetação se deu inicialmente por motivos de limitação dos 

equipamentos (tratores) na época em que as áreas foram convertidas para uso agrícola do solo 

e, posteriormente, por serem protegidas por lei e não por serem consideradas importantes para 

a manutenção qualitativa e quantitativa da água na propriedade rural. Já, JLP manifestou uma 

percepção de risco em relação à sustentação dos rios da região no futuro devido à observação 

recente da conversão de áreas de várzea para uso agrícola na região por meio da drenagem e 

sua autorização pelos órgãos ambientais, como se pode notar na sua fala a seguir: 

 

Uma coisa que vejo com muita preocupação é com relação ao dreno em várzea. 

O fato de você ter um desmate de 35 pra 20 (por cento) eu acho que não interfere 

diretamente no momento, mas o fato de eu tirar uma várzea, pra ter uma sustentação 

de um rio... É muito grave isso, gente! E eu tô vendo o Ibama autorizando fazer e eu 

vejo com muita preocupação isso! Ela não tava no processo produtivo e tá entrando 

com um custo barato, aí ela tem o atrativo, né, e são grandes áreas. Nós temos aí, vou 

jogar por baixo, um milhão de hectares de terras aptas que poderão ser agricultáveis e 

que não deveriam ser agricultáveis na região. (JLP) 

 

Por outro lado, a pecuarista ZS, não apenas declarou a inexistência de vegetação nativa 

em uma das suas propriedades – embora tenha relatado que a mesma é atravessada por um 

córrego, de onde deduzimos não haver mata ciliar ao redor do mesmo - como não manifestou 

qualquer conhecimento sobre a necessidade legal de recompor a vegetação na APP, ainda que 

tenha demonstrado conhecimento da necessidade da delimitação de Reserva Legal, como se 

pode verificar: 

 

Nessa propriedade nossa de cá (que é atravessada por um córrego), não tem 

cerrado, é toda pastagem. Na de lá tem cerrado, cerrado de pedra. Na verdade, fica 

sendo uma terra improdutiva. Porque é pedra, né. Até então, pela porção da terra, 

nessa pedra lá, ela serve pra deixar reserva (legal) (ZS). 
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Além de se mostrar indiferente à exigência legal de recomposição florestal em uma de 

suas propriedades, ZS demonstra sua representação do “cerrado de pedra” como sendo uma 

“terra improdutiva”, visto apresentar limitações para uso agrícola em função do tipo de solo em 

que se situa, servindo assim, para ser alocada como Reserva Legal da segunda propriedade. Da 

mesma maneira, CCP enfatiza que a manutenção do cerrado em APPs na região tenha ocorrido 

devido às limitações do solo nessas áreas e apresenta a visão compartilhada entre produtores 

rurais sobre a exigência legal de recomposição da vegetação nessas áreas como um “custo fixo 

a mais”. 

 

Olha... Aqui, a sorte é que aqui tem muito lugarzinho com cascalho nas beiras 

dos rios... O pessoal deixa a faixa, né, larga. Mas o pessoal vê como uma coisa chata, 

né, o que vai ter de recursos pra fazer reflorestamento e a cerca que tem fazer, né... É 

um custo fixo a mais, né. O pessoal vê assim, como um custo a mais, uma perda de 

área... (CCP) 

 

Nesse sentido, UAW relata não observar o desmatamento recente de novas áreas em 

Canarana e compara as exigências legais de manutenção da vegetação entre este município e o 

município vizinho, Querência, onde a mudança de uso do solo tem se dado de forma mais 

intensa nos últimos anos. 

 

Alguma coisa que já foi aberta, anos atrás e tal, eu acho que continua assim. E 

no nosso município, por não estar no bioma amazônico, é diferente da cidade vizinha, 

Querência que tem uma cobrança maior em cima disso. Aqui meio que passou, sabe? 

Mas é uma coisa que foi feito, as pessoas foram incentivadas a fazer... Em 1976 

quando veio pra cá, a ordem era o que? Abrir, derruba, entendeu? Isso é o preço do 

progresso! (UAW) 

 

 Para os entrevistados que criam gado dentro de suas propriedades, a dessedentação 

animal é realizada diretamente pelo acesso do gado às APPs de nascentes represadas (CCP) e 

córregos (ZS). Devido à intermitência destes corpos hídricos, ambos os pecuaristas optaram por 

estratégias distintas de abastecimento das respectivas propriedades, como se pode notar em suas 

falas: 

Aqui, se não for represa, eu não tenho água na seca. Esse córrego aqui, quando 

começa a acabar a chuva ele começa abaixar e fica só umas poças, então a represa é a 

garantia. É o tipo dele, porque a cabeceira nasce logo ali, ele não tem muita água. 

(CCP) 

 

Nosso gado berrava de sede, aí a gente sentiu necessidade correndo de fazer 

um poço. Agora pro momento, graças a Deus, tá abastecido, né, e a propriedade de lá, 

são cisternas, não tem nascentes dentro dela. (ZS) 
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Para CCP, o represamento das nascentes é visto como uma forma imprescindível de 

armazenar a água e garantir o abastecimento da propriedade (dessedentação animal) e a 

continuidade de sua atividade produtiva ao longo do período de estiagem, considerado como 

“verão” localmente. No caso de ZS, a falta de água decorrente da alteração do regime do córrego 

a partir dos anos 2011/2012 - que de perene passou a ser intermitente -, ocasionou uma situação 

emergencial que levou a pecuarista a perfurar um poço artesiano para evitar a morte do gado 

em sua propriedade. Foi possível verificar que o poço artesiano é visto como um investimento 

de alto custo, mas também, como uma segurança de abastecimento da propriedade em caso de 

escassez ou esgotamento de água nos corpos hídricos nestas situados. 

 

Gasta aí 20 mil reais pra fazer um poço, aí ele (o arrendatário) não quis fazer, 

eu me abstive da responsabilidade (UAW). 

 

[...] em uma das propriedades gado bebe água de poço artesiano e na outra, 

cisternas (poço comum com bomba) [...] A gente tem que fazer poço na propriedade 

de lá também. (ZS) 

 

Apenas uma das propriedades possui poço artesiano, o qual é utilizado para 

dessedentação animal e consumo humano. Embora a entrevistada tenha relatado que a 

perfuração do poço foi motivada por uma situação de emergência para a criação de gado, 

observou-se que ZS é a única produtora cuja família reside em uma das suas propriedades, o 

que tornou o investimento na perfuração do poço artesiano ainda mais imprescindível para a 

continuidade da vida no campo. Assim, verificou-se que a água fluvial e subterrânea só é 

diretamente utilizada nas propriedades que criam gado (CCP e ZS) e/ou onde se situam 

unidades domésticas. Nas demais propriedades (de JLP, UAW e RL) nas quais o uso do solo 

consiste no cultivo de soja, somente a água pluvial é utilizada - considerada sua 

imprescindibilidade para o desenvolvimento e produtividade das plantas -, ainda que, em duas 

delas, existam represas que eram usadas para a dessedentação do gado, antes de terem sido 

arrendadas.  

Sobre a obrigatoriedade de procedimentos para a regularização ambiental das 

propriedades no futuro, apenas um dos entrevistados (CCP) mencionou ter ciência da 

necessidade de recompor a vegetação nativa em parte da APP ao redor de represamentos. O 

pecuarista, cuja área coberta com vegetação nativa abrangida por suas propriedades supera o 

percentual obrigatório de reserva legal (35%), acredita que o governo deveria criar estímulos e 

subsídios para o incentivo de manutenção das mesmas, como coloca: 
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A área da minha esposa, tem 750 hectares, tem só 300 abertos, o resto é de 

mata e não tem nenhum adicional pra ela. O que que ela tá ganhando com isso? Teria 

que ter, o negócio de crédito de carbono, né? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês 

como é a preservação (da propriedade) e não tem nenhum adicional. E ela não vai 

poder abrir mais, porque é uma área de encosta de serra. Nos lugares que era mata, 

que precisa de equipamento mais pesado, o pai dela só tinha os tratores de CBT, na 

época. Pessoal só abria onde o trator fazia, ninguém mandou a esteira ir lá. Vou 

mostrar, a coisa mais linda! (CCP) 

 

 

4.2.5. Grandes produtores rurais (grupo 5) 

4.2.5.1. Caracterização socioeconômica, cultural e identitária 

O grupo social, embora bastante expressivo regionalmente em termos de acesso à terra 

e gestão informal de recursos hídricos, foi o menos representado em números de indivíduos 

entrevistados devido à dificuldade logística de contato pessoal, visto que grande parte não reside 

nas propriedades e, em alguns casos, nem na cidade ou região do país em que estas se situam. 

Muitos, como grandes grupos empresariais, não possuem fácil acesso e não são facilmente 

indicados por informantes locais devido à distância física das propriedades e falta de relações 

sociais com outros grupos no contexto. A riqueza qualitativa de dados sobre esse grupo foi 

também reduzida pelo fato de que um dos entrevistados não permitiu que a entrevista fosse 

gravada, o que embora não prejudique um diagnóstico, impediu a elucidação de seu discurso 

de forma integral nesse documento. 

Dito isso, os entrevistados possuem diferentes origens culturais, Rio Grande do Sul e 

São Paulo, bem como diferentes históricos de trabalho no meio rural por parte de seus 

ascendentes. Por um lado, CLF é filho de produtores rurais sulistas, enquanto LGF é filho de 

empresários que entraram no ramo da pecuária e piscicultura em 1984. Ainda perante essas 

diferenças, ambos reproduzem as atividades produtivas praticadas pelos ascendentes - produção 

de soja e gado, no caso de CLF e pecuária e piscicultura, no caso de LGF –, além da propriedade 

dos meios de produção. Em relação à prática de atividades produtivas complementares, CLF 

atua como diretor comercial do Grupo Estância Bahia Leilões, voltado à comercialização de 

gado e LGF, embora já tenha trabalhado como agrimensor, atualmente atua apenas como 

produtor de gado e piscicultor, além de arrendar terras para a produção de soja. 
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Siglas Naturalidade Idade 

(anos) 

Tempo de 

residência 

na região 

(anos) 

Município da(s) 

propriedade(s) 

Área total da(s) 

propriedade(s) 

(hectares) 

Uso do solo na 

UP 

Área 

arrendada 

(hectares) 

CLF Ijaí/RS 43 33 (1985) Água Boa/MT 3049  - Criação de gado 

de corte  

- Cultivo de soja  

não 

LGF São João da 

Boa Vista/SP 

33 9 (2009) Água Boa/MT 1900 - Criação de gado 

de corte 

- Cultivo de soja  

- Piscicultura  

450 

Quadro 6. Naturalidade, faixa etária, localização e atividades produtivas dos entrevistados do grupo 5. 

Fonte: Entrevistas realizadas com grandes produtores rurais na sub-bacia do rio Culuene entre março de 2015 e 

março de 2016. 

 

4.2.5.2. Valores e experiências associados à água pelos indivíduos do grupo 5: 

o que é água? 

A água é representada pelo grupo por seu valor intrínseco para a existência da vida (“é 

tudo”), sendo relacionada à sua imprescindibilidade para os seres vivos (“sem água não se vive, 

não se produz”) e por seu valor funcional, relacionado a sua necessidade para a manutenção das 

atividades produtivas agrícolas como se pode observar na seguinte fala: “Todo produtor rural, 

quando vai ver uma propriedade rural, em qualquer lugar do país, pergunta se tem chuva. Se 

chove, se tem água. Por isso que não tem fazenda no Nordeste, né” (LGF). 

Ambos os entrevistados possuem um histórico de contato com a água no meio rural ao 

longo da vida e relataram nunca ter presenciado problemas em função da escassez do recurso. 

Em relação ao contato com cursos d’água nas propriedades dos ascendentes durante à infância, 

as respostas dos entrevistados foram bastante breves, demonstrando uma certa distância afetiva, 

ou a ausência do valor afetivo em relação aos rios na representação da água, como mostram as 

falas: 

 

A gente sempre mexeu com peixe em Minas, sempre. Tem um córrego que 

passa lá. Mas faz muito tempo que não vou lá, não sei te falar a vazão.  (LGF) 

 

Todas as propriedades da família, no Sul e aqui, tinham água, córregos e 

nascentes. (CLF) 

 

Na primeira fala, é possível notar a associação direta da água com a atividade 

produtiva, o que denota seu valor funcional, e a alegação do desconhecimento de características 

hidrológicas do rio, bem como a ausência da descrição de outros aspectos do mesmo, o que 

pode ser explicado pelo distanciamento físico, uma vez que o entrevistado relatou nunca ter 
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morado na propriedade da família, situada em outro estado. Na segunda fala, apenas pode-se 

observar a abundância do recurso nas propriedades em que viveu ao longo da vida.  

O valor funcional da água, como fator produtivo emerge, também, em diversas outras 

falas dos produtores, como se pode notar no seguinte trecho: 

 

O que me trouxe ao Mato Grosso foram oportunidades na região. Até eu fui 

pro Tocantins o ano passado, lá é uma região muito boa de oportunidade, também. 

Fui estudar o índice pluviométrico de anos, é bem mais fraco que aqui e é por isso que 

não tem desenvolvimento também. (LGF) 

 

Sobre a ocorrência de eventos de escassez de água ao longo da vida, observou-se que 

os indivíduos possuem referenciais climáticos bastante diferentes. CLF alega nunca ter passado 

por nenhum problema decorrente da falta de chuvas, tendo vivido a maior parte da vida em 

Água Boa, ao passo que LGF relata serem comuns, tanto eventos de escassez, quanto de excesso 

de chuvas no mesmo município “já presenciei. Aqui, principalmente, quase todo ano a gente 

presencia. Alguns períodos de veranico e alguns períodos de excesso de chuva, pessoal não 

consegue colher por causa do alagamento de áreas”. (LGF) 

 

4.2.5.3. Diagnóstico da água e categorias de representação entre grandes 

produtores rurais 

O grupo percebeu apenas mudanças pontuais, descritas pela redução dos volumes de 

chuva e dos rios e córregos e pela mudança no regime de afloramento de nascentes, conforme 

ilustra a figura 10. 
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Figura 10. Diagnóstico da água na sub-bacia do Culuene e as categorias de representação entre grandes produtores 

rurais. 

Fonte: Entrevistas realizadas com grandes produtores rurais na sub-bacia do rio Culuene entre março de 2015 e 

março de 2016. 

 

Conforme podemos notar, o grupo relatou ter observado uma mudança pontual no 

volume de água dos cursos d’água, em função da redução do volume de chuvas registrado no 

ano agrícola de 2015/2016 (de julho a junho). Segundo CLF, até o momento da entrevista 

(março de 2016), a pluviosidade teria alcançado a metade da média anual do município e, no 

mês de fevereiro, somente 20% da média para o mesmo mês. Neste sentido, LGF afirma: “é a 

primeira vez que, pra mim, que isso acontece. Pra muita gente, fala que tá bom de chuva, que é 

normal assim. Eu acho que tá péssimo de chuva esse ano, dos anos que eu tô aqui...”. 

Com relação aos impactos observados desta mudança, CLF colocou que, apesar de não 

ter sentido prejuízos nas suas atividades produtivas em consequência da falta de chuvas, no 

município, houve necessidade de replante, tanto de soja (safra), quanto de milho (safrinha), uma 

perda estimada de 20% da produção de soja e provável perda na produtividade do milho, que 

não estaria se desenvolvendo bem até o momento da entrevista. Além disso, acrescentou que a 

região teria passado por um período de escassez de chuvas similar em 1989. LGF relatou 

também não ter sentido impactos da falta de chuva nas atividades produtivas praticadas por ele 

(pecuária e piscicultura), e quando questionado a respeito de possíveis impactos na produção 

de soja na região, respondeu: 
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(silêncio) Pergunta difícil! Porque ontem, eu tava andando nas propriedades aí, 

tem soja muito boa e tá precisando de uma chuvinha. Já faz dez dias que não chove 

nessa área. Então, se ficar mais dez dias, tem quebra, com certeza! Pode ser que chova 

amanhã... E teve propriedade, em dezembro, que o pessoal plantou no normal, que é 

outubro, novembro, quando dá as primeiras chuvas, depois a chuva cortou de novo e 

perdeu. (LGF) 

 

Verifica-se que ambos perceberam os mesmos impactos da escassez de chuvas - a 

perda de produtividade e a necessidade de replante da soja em propriedades da região -, porém 

com uma diferença na precisão e riqueza de detalhes, o que pode ser explicado em função de 

LGF ser pecuarista e piscicultor, e não perceber risco imediato de perda de produtividade em 

suas atividades. 

Ambos os produtores rurais afirmaram não haver mudanças no volume de água de 

córregos e nascentes intermitentes dentro de suas propriedades. Para LGF, a única mudança 

observada foi um atraso no afloramento das nascentes, e consequentemente, no aumento 

sazonal de volume de água no córrego, como se pode verificar: “eu acredito que esse ano, o 

volume é o mesmo. A nascente demorou mais pra aflorar, mas o volume é o mesmo, por 

enquanto. O córrego também, volume normal, porque dá chuva, aí dá aquela enchente, né, eu 

acho que em todos os rios, depois volta ao normal...” (LGF) 

Sobre a dinâmica de vazão das nascentes intermitentes, ele explicou ainda: “enquanto 

não abastece o lençol freático, as vezes começa a chuva, uns dois meses depois que ela vai 

começar a nascer, virar nascente”. Ainda que, por diversas vezes LGF tenha reiterado não ter 

percebido mudanças no volume dos cursos d’água, suas falas se mostraram, por vezes, 

contraditórias como se pode notar no seguinte trecho: 

 

“[...] a gente fez represas que, quando fez elas, há três anos atrás, em 15 de 

dezembro elas tavam cheias, e ano passado eu tive que secar elas, fazer uma limpeza 

interna e tal e, até agora, tem um terço da capacidade dela. Nós já tamo em final de 

fevereiro! Já tá chegando o período da seca...” (LGF) 

 

Assim, pela própria fala do entrevistado, pode-se dizer que em comparação ao mesmo 

período, no ano de 2013, as nascentes que abastecem as represas de uma de suas propriedades 

não afloraram o mesmo volume de água, o que claramente evidencia a percepção da redução 

em sua vazão no momento da entrevista (março, 2016). O mesmo se constatou para a sua 

percepção do volume de água no rio Areões: 

 

Todos os anos eu já vi rio encher, sair da caixa, dar enchente e esse ano, não. 

Teve um período em janeiro que ficou muitos dias chovendo, mas uma chuva mansa, 



100 
 

uma chuva pouquinha. Eu acho que ela infiltra mais do que abastece o sistema de... 

Porque a chuva mais forte, ela escorre mais e chega mais rápido no rio e dá elevação 

dos níveis, mas eu acho que não choveu o suficiente. Isso só nesse ano. (LGF) 

 

A explicação para o fenômeno observado diferiu entre os entrevistados. Enquanto para 

LGF tratou-se de um ano atípico por influência de um fenômeno climático global - “foi assim 

só esse ano e eu acho que deve ser realmente influência do El Niño” -, para CLF, “sempre houve 

variação de temperatura e volume de chuvas na região em grandes intervalos de tempo. Não 

existe mudança climática, isso é besteira! Sempre foi assim”. O segundo entrevistado colocou 

ainda que, embora tenha verificado a preocupação de alguns produtores rurais em relação ao 

clima, se trataria de um “alarde falso” e que, de forma geral, os representantes locais do 

agronegócio compartilham a mesma opinião.  

A despeito do grupo afirmar não perceber nenhuma alteração em relação à qualidade 

da água nos rios, córregos e nascentes ao longo do período em que vivem na região e considerar 

a água “limpa” e de boa qualidade em suas propriedades, LGF conta ter receio de usar a água 

do córrego de uma de suas propriedades para o consumo humano, como analisa a seguir: 

 

A gente tem um problema que o poço dá água salobra, meu caso é um. Então, 

a gente bebe água do poço porque tem um pouco de cisma de beber água do córrego. 

Ah! Eu não sei o que acontece pra cima. Não sei se tem alguém que pode jogar (pausa 

curta) inseticida, herbicida, essas coisas, com certeza vai pra água, porque... a lavoura 

usa e chove, e lava e vai pra água mesmo... (LGF) 

 

 

4.2.5.4. Descrição das práticas de uso e manejo da água na sub-bacia do rio 

Culuene 

De acordo com os entrevistados, em relação ao uso e manejo da água no território 

foram expostas práticas de manutenção da vegetação nativa em rios perenes e intermitentes, 

ainda que não regularizadas; a ausência de APPs em córregos e nascentes intermitentes; o 

represamento de nascentes para dessedentação animal e para piscicultura, sem a devida 

autorização do órgão ambiental estadual; e o uso de água subterrânea para a dessedentação 

animal. Ademais, ambos entrevistados declararam planejar instalar sistemas de irrigação em 

suas propriedades. 
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Figura 11. Práticas de uso e manejo da água descritas por grandes produtores rurais na sub-bacia do Culuene, Mato Grosso. 

Fonte: Entrevistas realizadas com grandes produtores rurais na sub-bacia do rio Culuene entre março de 2015 e 

março de 2016. 

 

Em relação às APPs, as opiniões e práticas dos entrevistados mostraram-se bastante 

divergentes. Quando se trata de cursos d’água maiores, como o rio Sete de Setembro e Areões, 

LGF afirma a existência de mata ciliar em bom estado de conservação às margens dos mesmos 

dentro de sua propriedade e fora delas, até as nascentes dos mesmos e acrescentou: 

 

Acho que não tem nenhum produtor contra APP. Eu sou contra e revoltado 

com o desmatamento, que por ter essa dificuldade de conseguir a autorização, 

acontece o desmatamento ilegal. Por ter desmatamento ilegal, aí gera uma série de 

transtornos. Aí, realmente, desmata em lugar que não poderia... Porque se o governo 

falasse, você pode desmatar os 65%, então você vai desmatar. Você desmata, mas se 

você entrar dentro da tua reserva e dentro da tua APP, nós vamos ser rígidos, aplicar 

a legislação, uma multa pesada, uma coisa desse jeito, sem ter que ter essa morosidade 

de processo de desmatamento. (LGF) 
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Ao contrário dele, CLF acredita que as APPs são desnecessárias na maioria dos casos 

e que, para os demais “depende da propriedade, depende da vontade do produtor”. Sobre a 

necessidade de regularização dessas áreas, o entrevistado colocou que “[...] as leis ambientais 

só atrapalham. A gestão do nosso negócio é feita por quem não sabe o que acontece no campo. 

Só servem pra enganar e atrapalhar quem está produzindo”. 

Pelas falas dos entrevistados se pode observar que, para o primeiro, a prática e 

manutenção de APPs é aceita pelo grupo social como um todo e que o cumprimento da 

legislação, mais especificamente, o Código Florestal, por si só, não representaria um problema, 

mas sim, os procedimentos legais para conseguir autorização para novos desmatamentos dentro 

dos limites estabelecidos. Por outro lado, para CLF, a implementação de APPs estaria a critério 

do proprietário da terra e que a própria legislação ambiental não teria sentido e nem efeito para 

a conservação de recursos hídricos.  

A prática do represamento de nascentes foi também verificada neste grupo. De forma 

geral, é uma prática bastante comum entre pecuaristas nos municípios estudados devido à 

intermitência de grande parte dos cursos d’água e nascentes na região. Para LGF, que possui 

quatro nascentes represadas, compondo uma área total de 35 hectares represada, a prática é vista 

como sendo de extrema importância para o armazenamento de água, fato que o levou a investir 

na compra de uma de suas propriedades, como ele explica: 

 

Essa propriedade era pra armazenar água mesmo, que eu acho muito 

importante. Hoje a gente tem aproximadamente, em armazenamento de água, em 

torno de 35 hectares, porque, a princípio, a gente pensou em armazenar água primeiro, 

e depois a gente viu aquilo como uma possível outra atividade. (LGF) 

 

As nascentes inicialmente represadas para o armazenamento de água, acabaram sendo 

utilizadas para a prática da piscicultura, mais especificamente, criação de pirarucu. Em relação 

aos procedimentos legais necessários para a realização deste empreendimento, o entrevistado 

afirmou: 

Desde que eu cheguei aqui, desde quando eu estudava, eu penso em 

armazenamento de água. Ao contrário dos ambientalistas, porque pra você fazer uma 

represa pra armazenar água, é uma burocracia que você demora dez anos, 

principalmente no Estado do Mato Grosso. Eu falo, assim, os ambientalistas, é claro, 

imagino que eles saibam que tem que armazenar água também, mas eles não fazem 

nada pra incentivar e facilitar quem quer fazer. (LGF) 

 

 

Ainda que LGF tenha enfatizado a morosidade dos órgãos ambientais para a execução 

de procedimentos obrigatórios e tenha demonstrado conhecimento a respeito da necessidade de 

licenciamento ambiental para o empreendimento realizado, afirma não ter se submetido ao 
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mesmo e nunca ter sofrido fiscalização pela Sema. Nesse sentido, pode-se dizer que há uma 

visão da água como bem privado, sujeito a escolhas individuais daqueles que possuem acesso 

a este recurso. 

No caso de CLF, a dessedentação animal é realizada com água proveniente de poço 

artesiano, também usada para consumo humano. Ainda que ambos os produtores possuam 

poços artesianos, a qualidade da água difere, sendo de boa qualidade na propriedade de CLF e 

salobra, em uma das propriedades de LGF. 

Embora os produtores do grupo tenham conhecimento de poucas propriedades na 

região que possuam sistema de irrigação, ambos demonstraram interesse em instalar estes 

sistemas em suas propriedades futuramente e acreditam que a prática deverá se expandir nos 

próximos anos. 

 

[...] Que eu conheço é só isso... Por enquanto, né? Porque eu acredito que a 

região é propícia pra irrigação. Ela é propícia e não é, ao mesmo tempo.  Ela é propícia 

pela planície, pelo relevo, né, e é desfavorável por ter muita nascente intermitente, 

que é região de nascente intermitente. Então tem que fazer grandes armazenamentos 

de água pra suprir o sistema de irrigação. (LGF) 

 

Nesse sentido, verificou-se que as práticas dentro das propriedades estão alinhadas às 

representações ligadas à água de seus proprietários, tanto pelo seu valor funcional e utilitarista, 

quanto a visão da mesma como um bem privado ou apropriável. 

Por outro lado, LGF pontuou que práticas como o plantio direto e curvas de nível 

realizadas por agricultores locais estariam contribuindo para a redução da erosão - e 

consequentemente para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos -, problema que, 

segundo ele, já seria incomum na região, em função do relevo predominantemente plano.  

 

 

4.3. Análise da representação social da água 

Tendo como base teórico metodológica os níveis de avaliação descritos por Wagner 

(1995), apresentados na metodologia da presente pesquisa, apresentaremos nesta seção “fatos 

que aparecem para o indivíduo como um tipo de material a priori”, ou seja, concepções sociais 

e culturais que fogem ao controle dos indivíduos isolados, refletindo qualidades das sociedades, 

culturas, grupos, classes e instituições sociais, em relação ao objeto de estudo, a água. Cabe 

ressaltar que, neste nível de avaliação, os conceitos expressam propriedades que só podem ser 

atribuídas ao agregado de indivíduos (Wagner, 1995). Assim, nos atentamos ao que existe de 
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social ou coletivo na representação da água, embora tratemos de grupos com diferentes 

características socioeconômicas, culturais e históricos de vida na região.  Para isso, 

apresentaremos o núcleo central da representação, ou ainda, a representação da água 

prototipicamente distribuída nos grupos e nos indivíduos. A figura 12 ilustra as diferentes 

visões, concepções e imagens mentais relacionadas a água nos diferentes grupos que utilizam 

e manejam a água no meio rural da sub-bacia do rio Culuene. 

 

Figura 12. Representação social da água no meio rural nos municípios de Canarana, Água Boa, e Campinápolis, 

na sub-bacia do rio Culuene/MT. 

Fonte: Entrevistas realizadas com os diferentes grupos sociais que ocupam a sub-bacia do rio Culuene/MT entre 

março de 2015 e junho de 2017. 

 

Conforme apresentado nas seções “valores e experiências associados pelos indivíduos 

do grupo: o que é água?”, é possível notar a diversidade de representações da água e de 

repertórios de experiências individuais a ela associados em cada um dos grupos. Frente a 

diversidade cultural e histórica que caracteriza a região de estudo e os diferentes grupos sociais 
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que nela se situam, foi possível observar que o núcleo central da representação da água - ou 

ainda, os elementos comuns do conhecimento em relação a esse objeto -, foram retratados pelo 

valor ético a ela atrelado, visto ser descrita por sua imprescindibilidade para a existência e 

manutenção da vida; e pelo seu valor funcional, por estar associada ao provimento ou produção 

de alimentos em todos os grupos. Assim, podemos dizer que, indiferentemente da razão prática 

individual, seja ela comercial, no caso de agricultores, pecuaristas ou pescadores; seja de 

subsistência, no caso dos povos indígenas, pescadores e minifundiários, a água se mostra 

relacionada ao processo produtivo, consistindo no meio ou fator natural de produção que 

proporciona o sustento dos diferentes grupos. 

 

4.4. As categorias de representação e o status da água na sub-bacia do Culuene 

 

Nesse nível de avaliação, procuramos identificar as diferentes categorias de 

representação da água no meio rural, seu status diante da percepção dos indivíduos de cada grupo 

e as teorias explicativas ou causas para as mudanças observadas ao longo do tempo. Aqui, 

buscamos a visão coletiva da representação social, que leva em consideração diferentes versões, 

pontos de vista, profundidades de elaboração sobre a água e as mudanças observadas por todos 

os indivíduos da amostra. Como esclarece Wagner (1995), “as representações de um único e 

mesmo objeto social estão presentes em vários estados de elaboração em diferentes subgrupos 

e incluem aspectos diferenciados do objeto que variam na relevância que apresentam para cada 

subgrupo”, mas que somente em conjunto podem ser consideradas como a totalidade de versões 

existentes de uma representação numa unidade social mais ampla. Enquanto na seção anterior 

nos ativemos a descrever o núcleo central da representação da água e sua relação com valores 

atribuídos pelos indivíduos, entendemos que o diagnóstico do status da água no território nos 

permite uma análise mais aprofundada, uma vez que possibilita a visualização das categorias 

através das quais a água é representada e percebida, a percepção de mudanças em cada uma 

delas e as causas atribuídas a estes fenômenos, como mostra a figura 14. 
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Figura 13. Macro-estrutura das categorias da representação da água, status da água e teorias explicativas. 

 

A mudança pontual e gradual no volume de chuvas foi percebida pela maioria dos 

entrevistados. Embora o número de indivíduos que relataram ter notado as referidas mudanças 

ser quase o mesmo, sua distribuição entre os grupos difere notadamente, visto que nos grupos 

1 e 2 prevaleceram observações de mudança gradual, enquanto para os grupos 3, 4 e 5, 

prevaleceram percepções de mudança pontual na redução do volume de chuvas. Já em relação 

à mudança de sazonalidade do período chuvoso, os relatos se concentraram nos grupos 1 e 3. 

Entre as teorias explicativas ou causas atribuídas ao fenômeno, o desmatamento foi considerado 

pela maioria dos indivíduos dos grupos 2 e 3 como principal fator, enquanto fenômenos 

climáticos globais ocasionados ou não pela ação antrópica foram apontados por indivíduos dos 

grupos 4 e 5.  

Em relação aos rios e córregos, a maioria dos entrevistados percebeu uma mudança 

gradual no volume de água ao longo do tempo. Nesse caso, a mudança foi observada 

majoritariamente pelos indivíduos dos grupos 1 e 2, mais precisamente por todos eles, mas 

também, por parte dos indivíduos dos grupos 3 e 4. Não houve relato de observação desta 

mudança pelo grupo 5. Por outro lado, a descrição de mudança pontual no volume de água dos 

rios quase não apareceu entre os entrevistados dos grupos 1 e 2, sendo mais frequente entre 

aqueles dos grupos 3 e 4. Já as observações de mudança no regime dos cursos d´agua - que 

eram considerados perenes e se tornaram intermitentes -, foram prevalecentes entre os 

minifundiários (grupo 3), tendo sido relatada também por pescadores e indígenas (grupos 1 e 

2). As causas relacionadas aos eventos observados foram: o desmatamento, a lavoura de soja, 

as drenagens de várzeas, a construção da PCH Paranatinga II e a dessedentação animal nos 

cursos d’água. O desmatamento foi apontado com maior frequência, novamente, pelos 

pescadores e minifundiários (grupos 2 e 3); seguido da lavoura de soja que foi indicada pelos 

indígenas, bem como a construção da barragem no rio Culuene. As drenagens de várzea, por 

sua vez, foram apontadas por indivíduos dos grupos 2 e 4. Vale ressaltar que devido aos grandes 

produtores relatarem não ter observado mudança no volume de água dos rios e córregos ao 

longo do tempo, apenas uma mudança pontual no agrícola de 2015/2016, a causa atribuída 

deriva da mesma explicação para a redução pontual de chuvas, o fenômeno climático El Niño. 

No que tange à qualidade da água nos rios e córregos, as principais mudanças descritas 

foram o aumento da turbidez e escurecimento da água, especialmente após chuvas fortes; a 

impotabilidade da água; a poluição e contaminação dos rios e córregos; e o aumento de 

temperatura. A percepção dessas mudanças se deu quase exclusivamente por indivíduos dos 
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grupos 1, 2 e 3. Entre as causas descritas pelos mesmos indivíduos, a contaminação por 

agrotóxicos foi a mais apontada, seguida da lavoura de soja e assoreamento derivado do manejo 

do solo, e a dessedentação animal nos cursos d´água e consequente escoamento de dejetos 

animais. A redução de profundidade foi observada pelos indígenas e pescadores, que atribuíram 

como causa o assoreamento proveniente das áreas de lavoura de soja. 

 Outra mudança notada por muitos entrevistados, diz respeito à redução da quantidade 

de peixes nos rios e córregos da sub-bacia. Novamente, os relatos expostos se concentraram 

nos indivíduos dos grupos 1 e 2, mas apareceram também entre minifundiários e no caso de um 

médio produtor. Nessa categoria da representação, a mudança observada apresentou um grau 

maior de complexidade explicativa, visto que foi relacionada a diversos fatores pelos 

entrevistados, como veremos. Primeiramente, foi relacionada com a observação da mortandade 

incomum de peixes causada pela contaminação por agrotóxicos e elevação da temperatura da 

água. Secundariamente, a redução de peixes seria decorrente da mudança na ecologia dos 

peixes, tanto em seu comportamento migratório, como reprodutivo. No primeiro caso, a 

presença de agrotóxicos na água, o represamento ou barramento de rios e córregos, a morte de 

árvores nas beiras de rios em decorrência da pulverização de agrotóxicos e mudança de sua 

época de frutificação foram as explicações apresentadas. No segundo caso, o comportamento 

reprodutivo dos peixes teria sido modificado pelo assoreamento dos rios e formação de bancos 

de areia nos locais de reprodução, bem como, pela redução de seu volume de água. A terceira 

e última explicação apresentada, foi a sobrepesca, especialmente pela prática da pesca 

clandestina, realizada em períodos não permitidos (piracema), fora dos limites de medidas e 

quantidade de peixes permitidos e sem a devida autorização do órgão ambiental competente. 

Em relação às nascentes, a principal mudança observada quase por todos os grupos, 

foi a mudança no regime de afloramento, ou seja, nascentes consideradas perenes passaram a 

se comportar de forma intermitente. Paralelamente, observou-se também a redução pontual do 

volume aflorado no ano agrícola de 2015/2016. O fenômeno foi associado ao desmatamento e 

à lavoura de soja por indivíduos do grupo 2 e ao aterramento de nascentes por indivíduos dos 

grupos 1 e 3. 

A última categoria de representação do status da água foram as cisternas ou poços 

comuns. Foram observados a redução de volume gradual e até mesmo o esgotamento das 

mesmas por indivíduos do grupo 2 e 3. 
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4.5. Análise das práticas de uso e manejo da água nos diferentes grupos sociais  

Tendo descrito e analisado os valores associados a água e seu status no meio rural de 

acordo com as categorias de representação dos grupos sociais abrangidos pelo estudo, nesta 

seção, apresentaremos a análise conjugada das práticas de uso e manejo da água a fim de 

verificarmos de maneira holística as ações dos diferentes grupos sobre os recursos hídricos na 

paisagem. 

A figura 14 mostra as práticas de uso e manejo de recursos hídricos atuais e potenciais 

pelos diferentes grupos. As cores foram usadas para classificá-las entre: práticas que 

contribuem para a conservação de recursos hídricos (verde); práticas potencialmente 

impactantes para a manutenção da quantidade e qualidade da água, ainda que permitidas por lei 

(Lei 12.651/2012) (laranja), práticas que necessitam de regularização (amarelo), práticas que 

contribuem para degradação dos recursos hídricos não permitidas por lei, ou realizadas em 

desacordo com a legislação (vermelho) e práticas potenciais que podem contribuir para a 

degradação de recursos hídricos (cinza). 
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Figura 14. Práticas de manejo e uso da água pelos diferentes grupos sociais do meio rural da sub-bacia do rio 

Culuene/MT 

 

Como podemos verificar, as práticas de uso e manejo da água relacionadas aos povos 

indígenas foram:  

(i) a manutenção de vegetação nativa em APPs de nascentes e beira de rios e córregos;  

(ii) a pesca de subsistência; 

(iii) a higienização humana nos cursos nos rios; 

(iv) uso de água subterrânea para consumo humano através de poços artesianos. 

Assim, consideramos que ação do grupo sobre a água no território contribui para a 

conservação quantitativa e qualitativa da água, especialmente pela prática de manutenção da 

vegetação nativa em grandes áreas, não somente restrita às APPs, mas ao longo do território 

das TIs. As atividades de higienização e pesca de subsistência foram consideradas de baixa 

impacto ambiental, não tendo sido apontadas por nenhum dos entrevistados como degradantes 

ou relacionadas às mudanças observadas. Ademais, este é o único grupo cujos poços artesianos 

se encontram regularizados, visto que foram perfurados pela Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) ou pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). 

Os pescadores e barqueiros conformam o grupo que possui menor número de ações 

sobre os recursos hídricos no meio rural, embora apresentem grande dependência relativa ao 

status da água, tanto em termos quantitativos, quanto qualitativos. Dessa maneira, verificamos 

que suas práticas consistem basicamente na pesca comercial e de subsistência e no uso de água 

subterrânea, através de cisternas, para consumo humano. Ambas as práticas foram consideradas 

sem impacto significativo para a conservação da água, entretanto, devido ao adensamento 

populacional e falta de sistemas de coleta de esgoto no distrito de São José do Couto, que é 

realizada por meio de fossas assépticas, a água de cisternas pode ser inapropriada para consumo 

humano devido ao risco de contaminação. 

As práticas de uso e manejo da água verificadas entre minifundiários foram:  

(i) ausência de vegetação em APPs ao redor de nascentes, represamentos de pequeno 

porte e desmatamento e aterramento (pontual) de nascente para uso agrícola do solo; 

(ii) manutenção da vegetação nativa em rios e córregos de forma geral, desmatamentos 

pontuais e APPs restauradas em alguns trechos por meio de incentivos do projeto Ikatu Xingu, 

implementados pelo ISA; 

(iii) dessedentação animal realizada diretamente nos cursos d´água e por meio de poço 

artesiano; 
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(iv) pesca de subsistência no rio Sete de Setembro e afluentes e pesca clandestina nos 

rios Couto de Magalhães e Culuene; 

(v) consumo humano de água de cisternas e poços artesianos. 

Verificamos, portanto, a existência de práticas que contribuem de maneira acentuada 

para a degradação dos recursos hídricos, especialmente em relação às nascentes, responsáveis 

pela sustentação de córregos locais que se encontram desprotegidas e, em alguns casos, 

represadas ou aterradas dentro do assentamento PA Jaraguá. Nesta perspectiva, relatou-se a 

existência de desmatamentos pontuais em APPs na beira de cursos d´água e a realização de 

dessedentação animal diretamente nos rios, prática apontada como causa de poluição e 

contaminação da água por dejetos animais. Outra prática ilegal e considerada degradante para 

a conservação dos peixes nos rios e córregos verificada foi a pesca clandestina, realizada 

durante períodos proibidos e fora dos limites exigidos. 

Por outro lado, foram observadas práticas que contribuem para a conservação dos 

recursos hídricos como a manutenção da vegetação ao redor de rios e córregos e a restauração 

florestal e proteção (cercamento) de APPs em alguns lotes.  

O uso da água se dá para fins de consumo humano, através de cisternas e poços 

artesianos; dessedentação animal em pequena escala, diretamente nos cursos d´água e por meio 

de poço artesiano - fato verificado apenas nos lotes onde há escassez periódica de água ou no 

caso de parceleiros mais bem sucedidos economicamente. Assim, como no caso do grupo 2, o 

consumo humano de água de cisternas pelos minifundiários pode apresentar risco à saúde pela 

possibilidade de contaminação devido à falta de saneamento básico, adensamento populacional 

e proximidade das fossas às cisternas. Verificou-se, também, o uso da água de poço artesiano 

para irrigação de horta de pequena escala (dois hectares). 

Entre os médios produtores e proprietários rurais, as práticas de manejo da água nas 

propriedades consistem em: 

(i) manutenção da vegetação nativa em APPs ao longo dos cursos d’água na maioria das 

propriedades; 

(ii) ausência de vegetação em APPs ao redor de nascentes na maioria das propriedades, 

especialmente das intermitentes, e represamentos; 

(iii) dessedentação animal realizada diretamente em rios, córregos ou nascentes e por 

meio de cisternas e poços artesianos; 

(iv) drenagens de áreas de várzea para uso agrícola do solo; 

(v) poço para consumo humano e dessedentação animal; e 

(vi) uso de agrotóxicos para cultivo da soja. 
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Desta maneira, entre as práticas de manejo que contribuem para a conservação de 

recursos hídricos na paisagem, verificamos apenas a manutenção da vegetação nativa em APPs 

ao longo de rios e córregos, ainda que também tenhamos verificado a inexistência de vegetação 

nativa no entorno de curso d’água em um dos casos. 

Já em relação às práticas que contribuem para a degradação da água no meio rural, 

observamos a falta de cuidados em relação às nascentes, especialmente as intermitentes, que se 

encontram descobertas e desprotegidas, represadas, utilizadas para a dessedentação animal 

direta, bem como rios e córregos, o que acarreta na poluição da água pelos dejetos animais e a 

maior probabilidade de contaminação pelo uso de agrotóxicos. Além disso, a prática da 

drenagem de várzeas foi também observada como bastante nociva, visto que estas são 

geralmente responsáveis pela recarga de aquíferos e águas subterrâneas, sendo fundamentais 

para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. O consumo humano de água dentro das 

propriedades foi observado em único caso, visto que os demais entrevistados vivem nos centros 

urbanos dos municípios estudados. Assim como nos demais grupos, com exceção dos povos 

indígenas, todos os poços artesianos não estariam regularizados até o momento da entrevista. 

As práticas de uso e manejo da água pelos grandes produtores foram: 

(i) ausência de vegetação nativa nas APPs no entorno de nascentes e represamento em 

grande escala das mesmas para dessedentação animal direta e piscicultura; 

(ii) manutenção de vegetação nativa nas APPs de cursos d’água perenes; 

(iii) drenagens de áreas de várzea para uso agrícola do solo; 

(iv) poços para a dessedentação animal e potenciais projetos de irrigação; e 

(v) uso de agrotóxicos para cultivo da soja. 

A única prática voltada à conservação de recursos hídricos encontrada no grupo se refere 

à manutenção de vegetação nativa ao redor de rios e córregos perenes. Já com relação às práticas 

que contribuem para a degradação de recursos hídricos, constatou-se a ausência de vegetação 

nativa no entorno de nascentes; o represamento em grande escala destas, sem o devido processo 

de licenciamento do empreendimento; a drenagem de várzeas; e uso de agrotóxicos para o 

cultivo de soja. Vale ressaltar que, considerada a importância das várzeas para a manutenção 

dos recursos hídricos, sua conversão para o cultivo de soja representa um risco não somente em 

termos de quantitativos, mas também, qualitativos, considerada a grande quantidade de 

agrotóxicos utilizada no cultivo de soja e a consequente contaminação da água infiltrada. A 

respeito do uso de água de poços para a dessedentação animal de grande escala, é importante 

lembrar que os mesmos se encontram não regularizados. 
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4.6. A relação entre as representações, percepções e práticas de uso e manejo da água 

nos grupos sociais 

Nesta seção, analisaremos as relações entre as representações e práticas de uso e manejo 

da água nos grupos sociais levantados, objetivo central do presente estudo. Para tanto, 

apresentaremos uma explicação sobre como os valores atribuídos à agua pelos diferentes grupos 

refletem as categorias de representação utilizadas para perceber este “objeto” no ambiente e na 

escolha ou reprodução de práticas para manejar ou utilizar o mesmo. 

Como verificamos na figura 12 (seção 4.3), o valor ético, encontrado em todos grupos 

(núcleo central), retratado pela imprescindibilidade para a existência e manutenção da vida 

constitui o tempo longo da representação (Spink, 1993b), o imaginário social ou senso comum. 

Embora o valor funcional também componha o núcleo central da representação da água no 

contexto do estudo, observamos que este está relacionado ao tempo médio das representações, 

uma vez que situa a água dentro das práticas cotidianas de cada grupo. Dessa maneira, a água 

é representada como provedora de alimento, mas apresenta significados peculiares, já que se 

relaciona a diferentes atividades produtivas, tanto de subsistência direta, como de sustento 

econômico. 

No grupo 1, composto por representantes dos povos indígenas, a representação da água 

se apresentou associada ao maior número de valores, sendo eles: ético, funcional, espiritual e 

identitário. Dentro da mesma perspectiva, notamos que o grupo apresentou o maior número de 

categorias de representação da água no território, o que demonstra uma percepção mais holística 

de seu status, assim como, dos fatores impactantes para a sua manutenção em termos de 

quantidade e qualidade ao longo do tempo. 

As práticas de uso e manejo da água dentro do grupo foram consideradas benéficas para 

a conservação deste recurso, ou sem impactos significativos de modo que se mostram 

diretamente relacionadas à sua representação. Conforme descrito por Rouquete, o 

comportamento dos indivíduos ou grupos com relação a um tópico específico, mostra-se 

associada ao envolvimento dos mesmos em relação ao tópico, às experiências anteriores, à 

exposição e sua capacidade percebida de ação sobre o mesmo. Assim, neste grupo, o 

comportamento pró-ecológico deriva do fato de ocuparem os respectivos territórios a gerações, 

apresentando dependência direta da água para a subsistência, relacionada à prática da pesca e 

da roça de toco; para atividades cotidianas, como higienização pessoal; e para a prática de 

rituais. Pode-se afirmar, portanto, que a água está associada à reprodução social do grupo, por 

representar sua base material e ao mesmo tempo cultural e simbólica. 
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No grupo 2, composto por pescadores profissionais e barqueiros, observamos que a água 

foi associada aos valores ético, funcional e identitário. Em relação ao aspecto funcional, 

observamos que água foi retratada pela sua instrumentalidade cotidiana na vida dos 

entrevistados, mas também, por constituir um meio de subsistência, assim como no grupo 1, e 

de sustento econômico, o que lhe confere caráter identitário. Assim, conforme apresentamos na 

seção sobre esse grupo, é no contexto da sub-bacia do rio Culuene, que emerge uma nova 

identidade e grupo social - os “pescadores profissionais” -, composto por trabalhadores rurais, 

que tinham a atividade como uma fonte de subsistência no passado, e em função do aumento 

de sua demanda comercial e de sua regulamentação como profissão, com direito a seguro 

desemprego e outros benefícios, passam a desenvolvê-la como atividade produtiva comercial. 

Dessa maneira, a água representa o provimento do alimento direta e indiretamente para o grupo.  

Observamos que o contato direto e cotidiano com os rios Couto de Magalhães, Culuene 

e Sete de Setembro, grandes afluentes do rio Xingu se reflete nas diversas categorias de 

representação da água - e especialmente, nas subcategorias relacionadas aos rios e córregos, 

como: volume de água, qualidade, profundidade e existência de peixes - e, consequentemente 

numa percepção mais holística e integrada do status da água no contexto do estudo, assim como 

observado no grupo 1. A dependência econômica direta do volume e qualidade da água nos rios 

faz com que os fatores impactantes sejam observados de forma direta e resultem numa maior 

percepção de risco com relação às práticas agrícolas e mudanças de uso do solo do entorno. 

Assim, diante das mudanças observadas, o grupo percebe como principais fatores causais da 

redução do volume e da qualidade de água nos rios, o desmatamento e a contaminação por 

agrotóxicos, respectivamente. 

Constatou-se portanto, que a representação social, seus valores e categorias estão 

diretamente correlacionados às práticas de uso e manejo da água pelo grupo, a pesca comercial 

e de subsistência e uso para o consumo humano, consideradas como atividades de impacto 

insignificante para a manutenção quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos. 

Dentre os minifundiários, foram atribuídos a água, valores ético, patrimonial e 

funcional. Sob essa ótica, verificamos que além de ser representada pela sua importância para 

a existência da vida humana e não humana, ela foi retratada como um patrimônio, um bem 

comum provido pela natureza, o que contrasta com a sua representação pelo grupo 5, no qual é 

abordada como bem privado e apropriável conforme sua distribuição no território, como 

analisaremos adiante. Além disso, como em todos os grupos, foi considerada pelo seu atributo 

funcional, na sua necessidade para as práticas produtivas do grupo, mais especificamente, a 

agricultura (cultivo de soja), a pecuária de pequena escala e a pesca de subsistência. 
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Devido ao fato dessas três atividades produtivas terem sido identificadas no grupo, 

observou-se que o status da água foi descrito em termos quantitativos (volume de água) por 

meio da categoria “chuva”, e quantitativos e qualitativos para a categoria “rios e córregos”. As 

práticas produtivas de cada entrevistado e suas importâncias econômicas relativas acabam 

atuando como filtros pelos quais a realidade é percebida, de modo que a mudança da 

sazonalidade das chuvas gera impactos diretos para os produtores de soja, através da perda de 

produtividade ou safra e a necessidade de novos investimentos para o replantio, enquanto a 

redução do volume de água nos rios ou mudança de regime, ocasiona impactos diretos para a 

dessedentação animal, e a mudança na qualidade da água, por sua vez afeta a presença de peixes 

e, consequentemente, a pesca. Além disso, por morarem dentro das unidades produtivas – lotes 

ou propriedades –, os minifundiários podem observar direta e cotidianamente as mudanças no 

status da água ao longo do tempo e estabelecer conexões entre suas práticas de uso e manejo 

de recursos hídricos, bem como a de seus vizinhos, e os impactos locais causados pelas mesmas.  

Nesse ínterim, o desmatamento foi apresentado como causa da redução observada nos 

volumes de chuvas e dos córregos e rios, seguido da prática da dessedentação animal. Já a 

mudança notada na qualidade da água e redução de peixes foi atribuída a contaminação dos rios 

e córregos por agrotóxicos e fertilizantes.  

A despeito da visão integrada da água no território e das relações de causa e efeito 

elaboradas pelo grupo, verificou-se a existência de práticas que contribuem para a degradação 

da água no território, como a ausência de vegetação nativa em APPs no entorno de nascentes, 

represamentos de pequeno porte e o desmatamento e aterramento de nascente para uso agrícola. 

Além disso, foram observadas também, a prática da dessedentação animal direta nos cursos 

d´água, a pesca clandestina e uso de agrotóxicos na lavoura de soja.  Por outro lado, como 

práticas benéficas à conservação da água, constatou-se a manutenção de vegetação nativa nas 

APPs às margens de rios e córregos e a restauração florestal em alguns lotes, por meio de 

incentivos da Organização não governamental (ONG) Instituto Socioambiental (ISA).  

Os dados obtidos e aqui apresentados possibilitaram evidenciar práticas e discursos 

contrastantes no grupo, o que se mostra relacionado a sua grande heterogeneidade cultural e as 

diferentes estratégias de uso do solo dentro dos lotes e propriedades. Assim, ainda que a maioria 

do grupo perceba problemas decorrentes do uso excessivo de agrotóxicos utilizados na lavoura 

de soja, a destinação do solo para esse cultivo foi descrita como inevitável no contexto da sub-

bacia, sendo implementada através do sistema de parceria/arrendamento ou pelos próprios 

parceleiros em quase todos os lotes/propriedades dos entrevistados. Por outro lado, os 

parceleiros, que cultivam soja, mas possuem produção animal de subsistência se mostraram 
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mais cuidadosos em relação à dessedentação animal - que é realizada através de bebedouros 

abastecidos por poços artesianos - que os demais, os quais mantém a prática nos rios e córregos. 

Além de refletir a diversidade cultural ou envolvimento pessoal com a água, esse 

comportamento reflete, também, as limitações financeiras de alguns parceleiros, podendo ser 

explicado pelo alto custo do investimento da perfuração de poços, visto que os parceleiros que 

os possuem são os mais bem sucedidos economicamente, ou de maior poder aquisitivo na 

amostra. 

Outro motivo pelo qual houve discrepância entre discursos e práticas se deu em razão 

das práticas descritas pelos entrevistados não necessariamente refletirem sua ação individual, 

mas sim, práticas verificadas por eles dentro do mesmo contexto e grupo social. Houve, 

também, um caso em que o entrevistado relatou perceber adotar práticas degradantes, mas 

afirmou não modificá-las por acreditar que sairia prejudicado frente aos demais que dariam 

continuidade as mesmas. 

De forma geral, os entrevistados mostraram-se bastante críticos em relação às práticas 

observadas no próprio grupo e nos demais grupos de produtores rurais (grupos 4 e 5), mas 

atribuíram aos órgãos governamentais, como o INCRA e a Empresa Mato Grossense de 

Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER) a falta de procedimentos adequados, de 

infraestrutura e planejamento para o assentamento de famílias no campo e a falta de assistência 

técnica aos assentados, respectivamente, os quais acabaram resultando no cenário das práticas 

verificadas. Por outro lado, outros órgãos governamentais estaduais, como o Instituto de Defesa 

da Agropecuária de Mato Grosso (INDEA) e municipais, como a Vigilância Sanitária e 

Ambiental de Água Boa, foram apontados como impositores de entraves à comercialização de 

produtos de origem animal provenientes da agricultura familiar. 

No grupo 4, a água foi associada aos valores ético, patrimonial e funcional pelos médios 

produtores e proprietários rurais, assim como no grupo anterior. Pelo fato de já termos descrito 

a forma como os valores ético e patrimonial se manifestam na representação da água, e de o 

grupo não ter apresentado nenhuma contribuição ao já descrito anteriormente, nos ateremos ao 

valor funcional, relacionado tanto ao suprimento de necessidades fisiológicas cotidianas, como 

saciar a sede, como também, ao fornecimento do alimento. Assim, podemos dizer que a função 

de fornecer alimento descrita por esse grupo associa-se com as atividades produtivas praticadas 

nas propriedades, nas quais a água é vista como insumo do processo produtivo da produção 

comercial de alimentos: soja e gado.  

Dessa maneira, as categorias de representação da água através das quais o grupo percebe 

mudanças no seu status ao longo tempo foram as mesmas do grupo anterior, porém com menos 
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subcategorias a elas associadas, o que se explica pela menor exposição e contato com o recurso 

no campo dia a dia, visto que quase todos os entrevistados do grupo vivem nos centros urbanos 

da região, com apenas uma exceção. Dito isso, as principais mudanças observadas foram a 

redução pontual e gradual no volume de água das chuvas e dos córregos e rios, com prevalência 

de observações pontuais. Neste sentido, as explicações para os eventos diagnosticados foram a 

ocorrência do fenômeno climático El Niño, para as variações pontuais no ano agrícola de 

2015/2016, e a atuação de fenômenos climáticos globais e seus efeitos na região e o 

cumprimento da bíblia, para as variações graduais. 

Além disso, metade do grupo relatou ter notado mudança na qualidade da água ao longo 

dos anos, mas apenas no que se refere a cor, especialmente após chuvas mais intensas e, um 

dos entrevistados se mostrou confuso sobre os possíveis efeitos do escoamento de agrotóxicos 

para os rios. Em relação à presença de peixes nos rios e córregos, apenas um dos entrevistados 

manifestou ter notado sua redução, o que atribuiu à sobrepesca ocasionada pelo forte turismo 

de pesca na região. Embora este não resida em sua propriedade e esteja afastado da mesma por 

arrendá-la a quase uma década, sua percepção em relação a essa categoria deriva de sua 

atividade comercial - pois possui uma loja de artefatos para a pesca - e da prática amadora da 

pesca no rio Culuene. 

De modo geral, o grupo se mostrou bem informado sobre a legislação florestal e suas 

implicações para o uso do solo dentro das propriedades. Ademais, com exceção de uma 

entrevistada, todos afirmaram compreender a importância da manutenção da vegetação nativa 

nas APPs, bem como a importância das várzeas para a sustentação dos cursos d’água locais. 

Entretanto, notou-se, em alguns discursos, a compreensão do cumprimento do Código Florestal 

pelo setor como um todo, como um custo fixo a mais e como uma perda de áreas potencialmente 

produtivas. Dessa forma, as práticas de uso e manejo da água descritas pelos indivíduos do 

grupo dentro de suas propriedades legitimam e se alinham às suas opiniões, discursos e 

percepções apresentadas, de modo que, tanto as práticas consideradas benéficas para a 

conservação dos recursos hídricos, como a manutenção de vegetação nativas nas APPs nas 

beiras de rios e córregos; como as que contribuem para sua degradação, de modo geral, são 

previstas como legais perante o Código Florestal. Este é caso da ausência de vegetação nativa 

no entorno de nascentes intermitentes e seu represamento (anterior ao ano de 2008) para a 

dessedentação animal, da manutenção desta prática diretamente em rios e córregos, bem como, 

da incorporação de áreas de várzea ao processo produtivo.  

Há entre os entrevistados, apenas uma pecuarista cuja propriedade possui poço 

artesiano. Nesse caso verificou-se que embora o mesmo seja utilizado para a dessedentação 
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animal, a mesma se dá paralelamente nos cursos d´água. O uso de agrotóxicos não foi apontado 

como problemático para a qualidade da água e constitui uma prática comum nas propriedades 

que produzem soja, as quais são em maioria arrendadas por terceiros. 

O grupo 5 foi o que menos valores atribuiu a água. Como já colocamos anteriormente, 

isto se deu, também, mas não somente, em razão de constituir o grupo com menor quantidade 

de entrevistados. Assim, observamos que, para o grupo, a representação da água é o próprio 

núcleo central da representação social global, apresentando-se através dos valores ético e 

funcional. Embora ambos os valores já tenham sido descritos nos outros grupos, novamente 

iremos nos debruçar sobre as particularidades do seu aspecto funcional para o grupo. Por esse 

ângulo, a própria descrição do significado da água já a situa no processo produtivo: “sem água 

não se produz” (CLF); “quando um produtor vai investir numa propriedade, a primeira coisa 

que ele pergunta é se tem água” (LGF). Assim, mais evidentemente que no grupo 4, a água é 

representada como insumo do processo produtivo, ainda que utilizada, até o momento da 

pesquisa, gratuitamente pelos produtores rurais na sub-bacia do Culuene. 

Constatou-se pelos relatos dos entrevistados uma visão utilitarista, contrária a uma 

perspectiva patrimonial, pela qual a água é vista como bem comum. Para os entrevistados, ela 

se mostra um recurso apropriável de acordo com sua ocorrência e distribuição territorial, sobre 

o qual se tem direitos de uso, mas nenhum dever de conservação de suas funções ecossistêmicas 

e sociais. Os discursos e práticas se mostraram perfeitamente alinhados no grupo, conforme 

demonstraremos a seguir.  

O grupo apresentou o menor número de categorias e subcategorias de representação do 

status da água. Desse modo, a percepção de mudanças foi restrita à redução pontual do volume 

de chuvas e de água nos rios, a qual foi relacionada ao fenômeno climático El Niño e a variações 

cíclicas “normais” do clima na região. Embora não tenham observado mudanças na qualidade 

da água ao longo do tempo, um dos entrevistados mostrou-se receoso em utilizar a água dos 

rios para consumo humano, pela possibilidade de contaminação por agrotóxicos. 

Em relação à obrigatoriedade de manutenção de vegetação em APPs, observou-se a 

existência de discursos contrários. Por um lado, esta foi colocada como prática aceita 

consensualmente entre produtores rurais e, por outro, como prática dispensável e sujeita à 

vontade do produtor rural. Enquanto o primeiro entrevistado relatou manter a vegetação nativa 

nas APPs na margem de rios e córregos; o segundo, cuja propriedade possui apenas nascentes 

intermitentes, declarou que as mesmas se encontram sem vegetação no seu entorno. 

Além disso, um dos entrevistados relatou ter realizado recentemente (após 2008), um 

represamento de quatro nascentes cuja área de superfície, a lâmina d’água, supera 30 hectares, 
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atualmente utilizado para piscicultura. Ele afirmou que, a despeito do conhecimento da 

necessidade de licenciamento para a realização de tal empreendimento, não o realizou devido à 

morosidade dos órgãos ambientais competentes. Além disso, ambos os entrevistados 

declararam pretender investir em sistemas de irrigação num futuro próximo, com a diferença 

apenas com relação às fontes de água: fluvial e subterrânea. Vale ainda destacar, que nenhum 

dos entrevistados possui outorga da água e a maioria dos empreendimentos foram realizados 

sem a devida autorização dos órgãos ambientais, o que inclui a perfuração de poços artesianos, 

feita de forma irregular. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve por intuito analisar a relação entre as representações sociais da 

água e as práticas de uso e manejo dos recursos hídricos dos diferentes grupos sociais no 

contexto rural da sub-bacia do rio Culuene, no Mato Grosso. Para tanto, foram levantados cinco 

grupos sociais no território: povos indígenas (grupo 1), pescadores e barqueiros (grupo 2), 

minifundiários (grupo 3), médios produtores e proprietários rurais (grupo 4) e grandes 

produtores rurais (grupo 5). 

O resultado da sobreposição das representações da água dos diferentes grupos sociais 

revelou que seu núcleo central é composto por ideias ou imagens mentais associadas aos valores 

ético e funcional. No caso do valor ético, foram observados discursos sobre a 

imprescindibilidade da água para a existência da vida e manutenção dos seres vivos. No seu 

aspecto funcional, a água foi retratada na sua relação com o provimento de alimento, 

subsistência ou sustento. Neste sentido, é importante notar que, com exceção dos povos 

indígenas, todos os demais indivíduos da amostra se estabeleceram na região há menos de 

quatro décadas, provenientes de diferentes estados e regiões brasileiras, de modo que, os valores 

associados à água mostraram-se associados com as suas diferentes culturas de origem, o que 

foi descrito por Spink (1993) como o tempo longo das representações sociais.  

Assim, os povos indígenas apresentaram maior diversidade de valores associados a 

água, acrescentando ao núcleo central, os valores espiritual/cosmológico e identitário, 

relacionados com sua dimensão intangível. O valor identitário, foi observado, também, no 

grupo dos pescadores e barqueiros, os quais emergiram como grupo social após se fixarem na 

região de estudo. Já entre os minifundiários e médios produtores, a água foi retratada em seu 

valor patrimonial, como “bem da natureza”. No caso dos grandes produtores, as imagens 

associadas à agua remetem ao próprio núcleo central da representação social, sendo o grupo 

menos diverso em termos de valores atribuídos.  

Se por um lado a água como elemento descontextualizado mostrou-se relacionada aos 

mencionados valores, inserida no meio rural, ela se apresentou por meio de uma série de 

categorias mentais de importância prática e instrumental nos diferentes grupos, as quais 

possibilitam articular o conhecimento empírico, perceber mudanças em seus status ao longo do 

tempo no território, bem como projetar atitudes. Essas categorias possibilitaram a identificação 

de diferentes estados de elaboração do conhecimento sobre a água nos diferentes grupos, 

mostrando variações ou subcategorias de acordo com a relevância que apresentam para cada 

um deles, o que, por sua vez, mostrou-se relacionado às práticas produtivas dos mesmos. Posto 
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isso, verificou-se que quanto mais categorias e subcategorias o grupo utiliza para perceber e 

instrumentalizar a água, menor é a adoção de práticas que contribuem para a degradação dos 

recursos hídricos, e vice versa.  

Assim, os povos indígenas e pescadores e barqueiros foram os grupos que 

apresentaram maior número de categorias e subcategorias de representação da água e uma visão 

mais holística e integrada da água no território, por conseguinte, suas práticas de uso e manejo 

da água apresentam baixo ou insignificante impacto para a manutenção qualitativa ou 

quantitativa da água. Os minifundiários e médios produtores, por sua vez, utilizaram menos 

subcategorias que os grupos anteriores para descrever o status da água e apresentaram práticas 

de manejo e uso da água similares que contribuem para a sua degradação como: represamentos 

de nascentes para a dessedentação animal, ausência de vegetação nativa em APPs no entorno 

de minas d’água, dessedentação animal nas beiras de rios e córregos, e uso de agrotóxicos. 

Entretanto, cabe salientar que entre os minifundiários, observou-se uma leve discrepância entre 

o número de categorias e subcategorias utilizadas para representar a água e a utilização de 

práticas consideradas degradantes para a mesma, de forma que fatores históricos e 

socioeconômicos aparentam ter sido responsáveis por sua exclusão social, contribuindo para a 

utilização de práticas mais impactantes ou, até mesmo, para um comportamento mais egoísta a 

despeito da existência de uma consciência ambiental.  

Por último, o grupo dos grandes produtores foi o que exibiu menos categorias e 

subcategorias de representação do status da água e, por outro lado, a adoção de práticas mais 

impactantes para a degradação dos recursos hídricos, mais especificamente: represamentos de 

nascentes em grande escala para piscicultura, dessedentação animal direta e armazenamento de 

água - sem obtenção de licença ambiental para o empreendimento -; drenagens de várzeas; falta 

de vegetação nas APPs nos entornos de nascentes; perfuração de poços irregular e uso de 

agrotóxicos. Ademais, os produtores do grupo declararam não possuir sistema de irrigação em 

suas propriedades, mas planejam instalá-los num futuro próximo. Neste sentido, é importante 

lembrar que, embora a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de 

hidrico e a extração de água de aqüífero subterrâneo para insumo de processo produtivo sejam 

consideradas usos sujeitos a outorga da água no Mato Grosso, conforme regulamenta o Decreto 

Nº 336 de Junho de 2007, nenhum dos produtores rurais declarou possuí-la. 

Verificou-se, através do estudo, a existência de práticas de uso e manejo da água 

extremamente diversificadas e contrastantes no território, nas quais o acesso a água em 

qualidade e quantidade mostrou-se dependente do poder econômico dos grupos que possuem 

acesso à terra. Por outro lado, a escolha de práticas de manejo e uso da água pelos grupos com 



123 
 

maior poder econômico, como, também, pelos grupos socialmente excluídos, tem gerado uma 

série de impactos, como poluição e contaminação da água por agrotóxicos, redução e morte de 

peixes, morte de árvores em beiras de rios e de plantas tradicionalmente cultivadas para a 

subsistência. Neste contexto, pode-se dizer que a água representa um conflito socioambiental 

distributivo, visto que o acesso ao recurso em qualidade e quantidade e os impactos das ações 

sobre os mesmos são percebidos antagonicamente nos grupos, de acordo com seu poder 

econômico. 

A implementação de estratégias eficientes para a governança da água na sub-bacia do 

Culuene mostra-se urgente e impreterível. Para tanto, as representações sociais da água e as 

práticas de uso e manejo dos recursos hídricos apresentam-se como referenciais importantes 

para o desenvolvimento de incentivos formais e informais e políticas públicas que levem em 

consideração as especificidades de cada grupo social existente no meio rural. 
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