
Pantanal Poética - Músicos, pesquisadores e 
ativistas embarcam em viagem de inspiração 
pelo Rio Paraguai 

 
"Navegantes” participaram de atividades de apresentação, conheceram a 
metodologia que será utilizada durante a viagem e conheceram mais sobre o 
Pantanal em uma vizita ao Museu Homem Pantaneiro. 

  

Começou nesta terça (13/10) o Pantanal Poética, evento que une artes, conhecimento e ativismo, 

em Corumbá MS. Cerca de trinta participantes – músicos pesquisadores e ativistas sócio-ambientais 

– farão um trajeto de barco por vários locais do rio Paraguai. O objetivo do evento é que as 

paisagens diversas do Pantanal e atividades criativas proporcionem aos participantes, um ambiente 

co-gerador que traduzirá em novos produtos, enfoques e ações. 

 

Todos que embarcaram, apesar de trabalharem em diferentes atividades, tem em comum o amor e 

engajamento pelo Pantanal. Para Icléia Albuquerque, coordenadora do evento e Docente da UFMS, 

essa união irá beneficiar toda a região. “A intenção é sensibilizar toda a população pelo diálogo 

intenso que teremos dentro da embarcação, pois teremos poucos dias, mas teremos discussões 

intensas sobre o Pantanal, no rio Paraguai”. 

 

A jornada começou com a chegada dos participantes em Corumbá na tarde de terça-feira (13/10). 

Além de pesquisadores, ativistas e músicos brasileiros, também participam representantes da 

Bolívia, Paraguai, Uruguai e Holanda. 

 

Início da Jornada 

Ao chegarem, os “navegantes” participaram de atividades de apresentação, conheceram a 

metodologia que será utilizada durante a viagem e conheceram mais sobre o Pantanal em uma 

vizita ao Museu Homem Pantaneiro. 
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Ao final da tarde, os participantes embarcaram nos navios que os levarão à jornada de três dias pelo 

rio Paraguai, o navio Kasatu Maru e o NTrlu “Almirante Leverger”, do Comando do 6º Distrito Naval 

da Marinha do Brasil. 

Já embarcados os participantes do Pantanal Poética participaram do lançamento do livro “GAEA – 

Genero, Água e Educação Ambiental”. O livro é a compilação dos trabalhos realizados pelo projeto 

“Formação de Multiplicadores para Incorporação de Gênero no Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e Educação Ambiental”, realizado pela ONG Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal, a 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Programa Aliança Ecossistema (Both 

ENDS, IUCN NL e WI).  

 

A jornada do Pantanal Poética segue pelo Rio Paraguai. Nesta quarta (14/10)a programação prevê 

navegação até a Serra do Amolar. Embarcados, nossos navegantes continuam debates sócios 

ambientais e muita inspiração.   

 

O Pantanal Poética é promovido pela ONG Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal, Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Green Beat e o Programa Aliança Ecossistema (Both 

ENDS, IUCN NL e WI). E conta com o apoio de parceria da Instituto Homem Pantaneiro, Instituto 

Moinho Cultural, Instituto Acaia Pantanal, Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (CPAN/UFMS), Sesc Corumbá, Bulixo Cultural, Fundação de Cultura de Corumbá e 

Comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil. 
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