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RESUMO 

Esse trabalho consiste em descrever a experiência vivenciada em uma aldeia indígena 
localizada as margens do rio Paraguai no interior do estado de Mato Grosso – Brasil. O 
relato é resultado da participação em uma pescaria utilizando o cipó conhecido 
comumente como timbó, que possui princípios ativos que em contato com o rio retira o 
oxigênio da água, fazendo com que os peixes flutuem, sendo esses apanhados com as 
mãos, cesto ou arco e flecha. Nessa perspectiva, as informações que seguem têm como 
objetivo discutir a semana cultural indígena, especificamente a prática da pesca. 
Pretende-se mostrar a importância dessa atividade, as possibilidades de troca de 
experiências que ela propiciou, assim como a contribuição para a reflexão e diálogo 
acerca das diversidades, identidade e valorização cultural. Em decorrência da 
experiência vivenciada observou-se o fortalecimento das tradições, tal como o 
conhecimento empírico transmitido dos índios anciões aos mais novos, em busca da 
preservação de sua cultura. 

Palavras-chaves: Educação. Cultura Indígena. Pesca com Cipó Timbó.  

INTRODUÇÃO 

A aldeia indígena dos Umutinas corresponde a aproximadamente 28.000 hectares, 
está localizada entre o rio Paraguai e o Rio Bugres, distante 12 km da cidade de Barra 
do Bugres, e 180 km de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso - Brasil. A reserva 
conta com aproximadamente 447 (quatrocentos e quarenta e sete) índios, de acordo ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. (CENSO, 2018), e é dividida em 
duas grandes aldeias, Umutina e Bakalana. 

A escola Estadual e Municipal Indígena Julá Paré promove todo ano a semana 
cultural, com várias atrações. Nesse trabalho relataremos uma das atividades, a pesca, 
da qual fomos participantes. 

 A pescaria com o timbó é realizada na época da seca, nos meses de agosto ou 
setembro, nesse período a água do rio está baixa, formando baías que não permite que 
o timbó passe para a água corrente, cuidado tomado pelos participantes, assim como a 
variação de baías anualmente. Essa técnica de pescaria é uma prática milenar 
recorrente entre os povos indígenas, no qual perpassa gerações. 

  No processo formativo dos alunos, a contextualização e interdisciplinaridade 
favorecem a construção de uma visão autônoma, reflexiva e crítica, levando a 
compreensão da importância, preservação e utilização dos recursos naturais.  Desde o 
plantio, colheita e fabricação de alguns alimentos, assim como a preservação do meio 
ambiente. 

1. DESENVOLVIMENTO 
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O presente trabalho é de caráter descritivo, pois detalha uma experiência, cujo 
objetivo primordial busca pontuar aspectos das ações desenvolvidas. A abordagem é 
qualitativa, sendo a pesquisa fonte direta dos dados. 

Os Umutinas, povos guerreiros, eram conhecidos como “Barbados”, pois além de 
usarem cabelos e barbas compridas, as mulheres deixavam seus cabelos crescerem 
para em seguida cortarem e confeccionarem colares para uso masculino, HUARE 
(2015). Algumas das suas residências são feitas de madeiras de pau a pique, cobertas 
de folhas de bananeira (Figuras 1 e 2), outras já foram reconstruídas, sendo fabricadas 
de alvenaria ou madeira. 

 

Figura 1 Construção Umutina. Fonte: Léo Corezomaé (2017) 

Os residentes praticam a caça, pesca, fabricam artesanatos ricamente 
ornamentados de penas e pedras, que são vendidos em eventos realizados na cidade 
ou na própria aldeia. 

A escola Estadual e Municipal Indígena “Julá Paré”, atende ao nível de ensino da 
Educação Infantil ao Médio, é mantida com recursos públicos Estadual e Municipal. 
Contam com um laboratório de Informática com acesso à internet, possui prédio de 
alvenaria em excelente estado de conservação (figura 3), com salas de aula grandes e 
arejadas. Atendem aproximadamente 80 alunos. O corpo docente é formado por 
professores qualificados, todos possuem nível superior e alguns titulação (stricto sensu) 
de mestre, são todos indígenas da própria aldeia.  
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 Na primeira semana do mês de agosto de 2016, recebemos de um docente do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Mato Grosso - 
UNEMAT- Campus de Barra do Bugres, o convite para participarmos de uma pescaria 
indígena realizada com a técnica do cipó timbó. Dessa forma, no sábado dia 06 (seis) 
de agosto de 2016, as 5h:00min da manhã nos encaminhamos até a aldeia. A travessia 
é feita através de barco (figura 3), ou balsa, o meio de transporte é escolhido de acordo 
a quantidade de visitantes.  

 

Figura 3 Barco para travessia. Fonte: Arquivo pessoal (2016) 

Após sermos recebidos, nos dirigimos ao local de retirada do cipó, alguns índios 
são encarregados do corte (figura 4) e amarração dos fechos (figura 5), que serão 
usados na pescaria.  

Figura 2 Escola Indígena. Fonte: Arquivo Escola Jula Paré (2017). 
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Figura 4 Índio Umutina cortando cipó para pescaria. Fonte: Arquivo pessoal (2016) 

 

Figura 5 Cipó Timbó. Fonte: Arquivo pessoal (2016) 

De acordo ARAÚJO (1987): “o cipó timbó possui em sua composição química a 
rotenona e timboína, que causa a parada respiratória dos peixes, ainda segundo o autor, 
estudos provam que apresentam baixa toxicidade em aves, fazendo efeito apenas em 
animal de sangue frio, e mesmo os peixes retém pouca rotenona em seus tecidos”. 
(Como citado em TXICÃO, 2016, p. 9). 

Ao chegarmos à beira do rio, fomos recepcionados por várias mulheres, essas 
são encarregadas pela alimentação, trazem Bijú (alimento parecido com tapioca), 
iguaria assada feita com fécula de mandioca, e uma bebida fermentada, chicha, feita a 
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base de milho. Produzem em grande quantidade e repartem com todos envolvidos na 
pescaria. 

Os fechos de cipó são distribuídos em volta da lagoa e batidos com o auxílio de 
uma madeira (figura 6). Ao produzir espumas, aguardam alguns minutos e os peixes 
começam a flutuar, nesse momento todos são convidados a entrarem na lagoa e 
começarem a pesca (figura 7). 

 

Figura 6 Preparação do timbó. Fonte Arquivo pessoal (2016). 

 

Figura 7 Inicio da pescaria. Fonte: Léo Corezomaé (2016) 

Após o efeito do timbó na água e a emersão dos peixes, alguns participantes 
utilizam um cesto (Matapi Kuriká) feito de buriti e fios de tucum (figura 8), são mais 
utilizados pelas crianças, outros preferem finalizar a pesca com arco e flecha (figuras 9, 
10 2 11). Independentemente da idade, percebemos grande habilidade no manuseio 
desses artefatos. 
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Figura 8 Pescaria com Matapi. Fonte: Léo Corezomaé (2016). 

 

Figura 9 Menino Indígena pescando com arco e flecha. Fonte: Léo Corezomaé (2016) 
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Figura 10 Meninas pescando com arco e flecha. Fonte: Arquivo pessoal (2016) 

 

           Figura 11 Bebe Indígena aprendendo a usar o arco e flecha. Fonte Léo Corezomaé (2016) 

Após pescados, alguns peixes são assados a beira do rio, a partilha e 
socialização são reforçadas nesse momento, tudo é dividido igualmente entre as 
famílias.  

Na semana cultural, toda a aldeia participa do processo, os alunos são ensinados 
sobre plantio, colheita, comidas típicas, artesanatos, dança, canto, construções de arco 
e flecha, variados cestos e seus usos, realizam a pescaria com o cipó timbó e demais 
atividades. (Figuras 12 e 13). O ensino não é somente transmitido pelos docentes, mas 
também pelos moradores da comunidade.   
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Figura 12 Construção de cesto. Arquivo Escola Jula Paré (2016) 

 

Figura 13 Produção de alimentos típicos. Arquivo Escola Jula Paré (2016) 

 Observamos o fortalecimento do vínculo familiar, do respeito ao próximo e da 
importância das raízes culturais para a identidade e formação do educando.  A semana 
cultural não apenas fortalece os ensinamento científicos, apreendidos no ensino formal, 
como valoriza os saberes e valores da comunidade, propiciando a interação dialógicas 
entre saberes práticos e teóricos. 

3. CONSIDERAÇÕES  

No que tange a organização e sistematização do evento, propiciou uma reflexão 
quanto aos processos de ensino, vivenciamos e compreendemos a transmissão do 
ensino contextualizado e sua importância. Observamos que não somente o professor é 
o detentor do saber, oportunizam ao aluno ser o protagonista e construtor do 
conhecimento, participam ativamente de todo o processo. Reconhecem e valorizam os 
saberes prévios dos sujeitos, propiciando um momento de troca de experiência e 
também a interação dos familiares e alunos, reforçando que todos moradores têm algo 
a ensinar e/ou aprender. A semana cultural fortalece e reafirma o respeito aos mais 
velhos e o cuidado com os mais novos.  
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A vivência dessa prática, levou-nos a reflexão da importância dos costumes e 
valores indígenas, da necessidade dos não índios conhecerem e respeitarem às 
diversidades de costumes, culturas e crenças, considerando a miscigenação brasileira. 
Esperamos que a prática da semana cultural se perpetue e intensifique, estimulando e 
desenvolvendo os valores e costumes indígenas que darão continuidade as próximas 
gerações Umutinas. 
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