A magia real
do Pantanal
Aqui não são precisos truques para ver a onça pintada ou a cobra
sucuri. Facilmente nos cruzamos com o macaco-prego, e o tuiuiú, ave
imponente que se tornou símbolo de toda uma região brasileira. Aqui
a natureza surpreende-nos. E cativa-nos Pedro Justino Alves Pedro Monteiro
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após 134 quilómetros e 121 pontes na transpantaneira

D

o cimo de uma árvore com
mais de 12 metros de altura,
um filhote de macaco-prego
olha para baixo. Os seus
movimentos parecem congelados, com exceção dos
olhos, que miram em todas
as direções. Cá em baixo,
contemplamos, em silêncio, a sua pele castanha, o
seu olhar e a cauda maleável, que funciona, tantas
vezes, como mais um membro para se equilibrar
nos troncos e nas ramagens. De repente, o primata
emite um som, seguido de outro, e mais outro, mas
os movimentos do corpo continuam congelados,
não se movendo um centímetro para a esquerda ou
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para a direita. Alguns segundos depois, e sem que o
esperemos, surge a mãe dele e, num instante, coloca-o às costas. Alguns ramos mais acima, e sem que
o tivéssemos visto antes, apercebemo-nos de que há
outro filhote, que agora é carregado pelo pai, que
entretanto chegou. Só então compreendemos que o
jovem macaco-prego estava, na realidade, paralisado de terror e não quis arriscar uma eventual queda. Com paciência, medo e alguma frieza, aguardou
imóvel, juntamente com o irmão, a chegada dos
pais para poder sair da zona de perigo.
São estes momentos de contacto direto com a
vida animal que fazem com que uma viagem ao
Pantanal, considerado Património Natural Mundial e Reserva da Biosfera pela UNESCO, seja para

entramos no terreno dos jacarés e piranhas

sempre inesquecível. O que se exige é que estejamos
com os nossos sentidos preparados para receber
algo de novo, prontos para admirar um meio de que
há muito nos vimos afastando, como refere o ambientalista, empresário de ecoturismo e engenheiro
André von Thuronyi, considerado o Indiana Jones
do Brasil e responsável pelo Araras Eco Lodge, uma
das pousadas mais afamadas da região.
«As novas gerações perderam o contacto com a
natureza e lugares como estes servem para acordar
as consciências», diz, com expressão convincente,
engatilhando um discurso que lhe parece correr
no sangue: «Na realidade, somos todos filhos da
mãe-terra, não somos filhos da mãe-edifícios. Natureza é coisa de terra, cidade é coisa do homem.

E o homem é da terra. Se um indivíduo tiver uma
agradável experiência no Pantanal ele será mais um
soldado na luta pelo meio ambiente.» E a verdade é
que, segundo Von Thuronyi, filho de húngaros que
fugiram do seu país aquando da invasão russa, há
cada vez mais soldados por este mundo fora.
BANHO COM JACARÉS E PIRANHAS O coração do Pantanal, praticamente no meio da América
do Sul, é a cidade de Poconé, com cerca de 30 mil
habitantes. É aqui que temos de deixar a modernidade para trás, pois, quando começamos a percorrer os 143 quilómetros da Transpantaneira (estrada
que conduz a lugar nenhum, já que foi idealizada
na década de 70 para ligar Poconé, no Mato Grosso,
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a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, mas que até
hoje não foi concluída), os telemóveis deixam de
funcionar e a rede «vira peixe» – como dizem os nativos, «é necessário pescá-la».
Nestes 143 quilómetros de terra batida atravessamos 121 pontes de madeira – diversas das quais
deixam muito a desejar em termos de segurança – e
duas de ferro. É numa delas que encontramos uma
meia dúzia de jovens à pesca de piranhas, peixe
muito apreciado nestas bandas, quando cozinhado
em caldo. «É o viagra pantaneiro», explicam, entre
risos.
A verdade é que a piranha, que ganhou estatuto
de estrela e inspiração para filmes de Hollywood, é
encontrada com facilidade em terras do Pantanal.
Assim como o jacaré, que, aqui, tem nome de jogador de futebol: Zico, ídolo brasileiro na década de
80 e 90, quando era considerado o «Pelé branco».
No entanto, ao contrário do que pensávamos,
nem a presença das piranhas nem a dos jacarés assusta os habitantes locais, que mergulham tranquilamente nas águas habitadas por ambos. «O jacaré
não ataca, só agride se estiver habituado a comida,
caso contrário foge. A piranha só arremete se houver sangue», diz Traudi Zobel, neta de emigrantes de Urach, na Alemanha. Palavras que não nos
convencem... Estamos na zona conhecida pelos alemães como Copakaiman (kaiman é jacaré em alemão.). Há milhares de olhos acima da água, centenas de bocas à superfície, que mesmo fechadas nos
dão um vislumbre de incríveis e mortíferos dentes.
Abaixo da língua de água, as piranhas nadam. Entre a praia do Pantanal e a do Rio de Janeiro, preferimos mergulhar na água salgada…
ÁGUAS QUE COMANDAM A VIDA Ao contrário do
que muitos imaginam, o símbolo do Pantanal não
é a onça pintada. Aliás, os mamíferos aqui são uma
minoria, congregando apenas 80 espécies (mais
abaixo temos os répteis, com cinquenta). Este é,
isso sim, o terreno dos peixes, com 260 espécies, e
sobretudo o das aves, que conta com mais de 700
espécies. No Pantanal, acordamos e adormecemos
sempre ao som dos pássaros. O mais impressionante de todos é o tuiuiú, um animal que chega a ter
1,40 metros de comprimento e mais de um metro
de altura (oito quilos). Com as asas abertas atinge
os 2,50 metros de envergadura. O seu voo é uma visão fascinante, já que transmite uma enorme leveza
no ar, apesar do grande porte.
No entanto, em termos de beleza a ave mais im86 v&V
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pressionante é a arara-azul, que chegou a ser considerada praticamente extinta, mas que agora se vê
com alguma frequência nesta região.
Um dos animais que mais observamos no Pantanal, além do jacaré (chegam aos milhões…), é a
capivara, o maior roedor herbívoro do mundo. Estudos recentes garantem que há mais de 500 mil
na região. É por isso um animal que acaba por se
tornar familiar e corriqueiro após os primeiros dias,
como se fizesse parte da paisagem.
Para se conhecer minimamente toda a riqueza
ambiental, animal e cultural do Pantanal são necessários, no mínimo, cinco dias. E para a experiência
ser completa torna-se obrigatório, num deles, fazer
um passeio a cavalo. É esse o momento em que
nos transformamos em pantaneiros, os nativos da
região, que costumam conduzir o gado, durante a
época das cheias, para os planaltos mais altos e depois de regresso, quando as águas começam a baixar, em travessias que podem durar até oito dias.
A experiência é inesquecível e permite observar
o Pantanal de uma forma muito genuína. E por algumas horas repetimos aquele que foi o modo de
vida de Rodolfo da Silva durante vários anos: «Aos
12, 13 anos já trabalhava para ter o meu sapato, a
minha roupa. Aos poucos aprendi a trabalhar com
o gado e tornei-me depois num pantaneiro. Conheço esta terra como ninguém, percorri-a milhares de
vezes. Era um trabalho muito difícil, passava fome,
sede, muito calor. Acordávamos às 5h30 e dormíamos quando era possível, já que tínhamos de acomodar o gado, fazer o jantar.»
Os tempos, entretanto, mudaram e o turismo
está a revolucionar o Pantanal, em especial a vida
das suas populações.
«Agora, as pessoas compreendem que o gado não
é a sua única saída financeira, e que o turismo pode
ser um excelente auxiliar para os seus rendimentos», diz André von Thuronyi, que esclarece ainda o
facto de o Pantanal não ser uma reserva protegida:
«Cerca de 90% da sua área é privada, o que torna
urgente e necessária a instauração de uma estratégia comum para a sua sustentação ambiental.»
No BARara ouve-se música sertaneja e molhase a garganta com cerveja Skol. O calor obriga ao
descanso e as conversas fluem entre os pantaneiros. Com sentido crítico. «As pessoas chegam com
grandes câmaras fotográficas mas descobrimos
logo que não entendem nada de fotografia. Damos
sugestões e os turistas ficam surpreendidos com os
nossos conselhos. Lidamos diariamente com mui-

acordamos e adormecemos ao som dos pássaros
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não se conhece o pantanal em menos de cinco dias

tos fotógrafos profissionais e por isso muitos de nós
entendem da área. No entanto, os turistas pensam
que nós, pantaneiros, somos um bicho do mato»,
ouve-se, entre risos, numa mesa enquanto outra
Skol é aberta para afugentar o calor.
Na Fazenda do Passo da Ema, Rafael Almeida, de
8 anos, e Vítor Hugo, de 5, brincam com um jacaré,
que, passivamente, aguenta as pedras pequenas que
eles lhe atiram. A mãe, Rosa Helena, de 27 anos,
aquece a comida no fogão a lenha e diz às crianças
para deixarem o Zico em paz. «Fico aqui com o coração na mão. Outro dia um turista aproximou-se
demais e ele atacou…»
Aqui é possível conviver uns dias com uma au90 v&V

visão vida & viagens outubro 2011

têntica família pantaneira. Ao amanhecer, somos
acordados com os sons sempre estridentes de araras (e mais centenas de timbres que desconhecemos), ao mesmo tempo que saboreamos um café
feito na hora. Do lado de fora, o rio convida a um
passeio de barco (os mais valentes podem tomar
banho…). As horas passam, os dias terminam e o
regresso a Paconé, a civilização, está próximo. Vítor
Hugo, uma criança bastante amorosa, extremamente afável e carinhosa, não larga as nossas pernas. Pede-nos para ir connosco.
É nesse momento que a magia do Pantanal se
revela por inteiro ao seu visitante: «Uns querem ir
embora, outros ficar por cá…»

