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RESUMO

Localizado no Sertão Norte Mineiro, o município de São Francisco possui uma grande diversidade 
sociocultural de povos e comunidades tradicionais que inter-relacionam entre si e têm o Rio São Francisco 
como espaço de interação e sobrevivência, transformando-o em lugar do saber-fazer no qual o trabalho é 
transformado em modo de ser que se transfigura em relações sócioafetivas e socioculturais entre homem 
e natureza. É a partir do rio que essas comunidades atribuem a concepção do existir com uma organização 
social estabelecida por regras de território de uso comum. Embora haja uma divisão territorial das águas 
e de suas margens, esses grupos não se mantém isolados, há interações e fluxos constantes de pessoas no 
rio, e o barqueiro é um dos elos. O barqueiro é quem geralmente executa a travessia, ele é responsável 
pela mobilidade entre o perímetro urbano e as áreas rurais da margem esquerda do rio, isso acontece 
através do uso do barco e também da balsa. O objetivo desse trabalho é analisar como se dá o processo 
de travessia cotidiano no rio São Francisco, a função do barqueiro enquanto sujeito agente no sertão e as 
dinâmicas sociais estabelecidas entre o ir e vir dos moradores das comunidades rurais para o perímetro 
urbano e vice-versa.

PALAVRAS-CHAVES: Barqueiro; Comunidades Tradicionais; Mobilidade Urbana; Rio São Francisco; 
Travessia.

INTRODUÇÃO 

O processo de formação urbana da região Norte de Minas, principalmente dos municípios do 
sertão molhado esteve ligado diretamente aos cursos d’águas, entre eles o mais importante é curso do 
Rio São Francisco.  O Rio São Francisco possui 2700 Km de extensão em sua totalidade, cuja bacia 
hidrográfica é caracterizada como uma das mais importantes do território brasileiro, uma vez que abrange 
seis Unidades da Federação, por essa razão o rio São Francisco é conhecido como “Rio da Integração 
Nacional” (IBAMA, 2007). 
 A bacia do São Francisco é subdivida em quatro regiões sendo elas: Alto São Francisco (da 
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nascente até a cidade de Pirapora – MG), Médio São Francisco (de Pirapora – MG até Remanso – BA), 
Sub-Médio São Francisco (de Remanso – BA até Paulo Afonso – BA) e Baixo São Francisco (de Paulo 
Afonso – BA até a foz). E, contempla fragmentos dos biomas: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e 
Litoral (GODINHO & GODINHO, 2003). Por ser o maior rio inteiramente brasileiro, o “Velho Chico” 
apresenta um longo trecho navegável entre os municípios de Pirapora – MG e Juazeiro – BA e, ao 
mesmo tempo, grande potencial hidrelétrico, diversificando o uso de sua bacia. Representa para o Brasil 
um caminho de integração de extraordinária importância, por unir regiões de diferentes aspectos naturais 
e econômicos, aproximando as mais diversas populações com suas características, peculiaridades 
socioculturais e interesses diversos, nesse contexto a navegação no Rio São Francisco foi primordial 
para o desenvolvimento econômico do sertão baiano e norte-mineiro, principalmente com a chegada das 
embarcações movidas a vapor. 

A arte de navegar nas barrancas do Rio São Francisco teve início em 1690 com os primeiros 
desbravadores, através de flotinha de canoas que transportou o exército de Matias Cardoso de Almeida 
e João Amaro Maciel Parente, cerca de 100 anos teriam sido empregadas para transportar um exército 
de 1.200 homens já diferentes de “cascas de paus” que os indígenas da região costumavam utilizar, ou 
seja, já era canoas mais aperfeiçoada1. Com o decorrer dos anos, novos tipos de embarcações foram 
introduzidas nas hidrovias do São Francisco, assim existiram vários tipos de embarcações distintas que 
navegavam em suas águas, nos quais pode-se citar: canoas, barcas, vapores, ajojos, barcos, balsas, entre 
outros. É importante ressaltar que nesse período a navegação era intraurbana e interurbana. 
 Atualmente devido à abertura e pavimentação de novas rodovias e a extinção dos vapores2, é 
possível encontrar navegando cotidianamente somente três tipos de embarcações, a balsa, a canoa e o 
barco de rabeta, sendo o processo de travessia caracterizado como uma mobilidade intraurbana. Nesse 
contexto, navegar é mais que preciso, uma vez que esse é, no caso do município de São Francisco o 
meio mais viável para as populações ribeirinhas rurais se deslocarem para a cidade e o barqueiro aparece 
como principal agente social, cuja função é conduzir as pessoas entre o meio urbano e rural no processo 
de travessia do rio.
  Estudar e pesquisar o barqueiro, identificando o seu trabalho, seu lazer, sua família e comunidade, 
suas experiências, suas expectativas e frustrações tornam-se objeto de grande interesse e importância 
para a compreensão da mobilidade urbana em cidades ribeirinhas, uma vez que a prática da travessia 
é presente no Sertão e lhe confere peculiaridades entre as demais cidades dessa região. Nota-se uma 
ausência de estudos sobre a navegação nessa categoria, pois a maioria das pesquisas, teses e livros 
enfocam o período da navegação à vapor, conforme DINIZ (2009), MACHADO (2002), BRAZ (1977), 
NEVES (2006) entre outros.

O presente estudo se faz necessário para uma análise acerca da realidade local do barqueiro 
e da travessia enquanto processo de re-existência no município de São Francisco – MG, bem como 
compreender como se dá o processo de travessia enquanto função social, a relação entre barqueiro, 
comunidade e rio, através dos aspectos sociais, culturais, econômicos e territoriais. Para tanto, foi adotado 
como metodologia, a pesquisa quanti-qualitativa através de coleta de dados por meio da execução de 
entrevistas livres não-organizadas, entrevistas organizadas e observação participante. Foi realizado 
também, um trabalho etnográfico com um barqueiro localizado no cais do Peixe-Vivo e levantamento 
bibliográficos em teses, livros, artigos, ensaios, coleções, entre outros, com temáticas relacionadas à 
Geografia, Geoantropologia, Antropologia e Ciências Sociais.

Essa pesquisa foi estruturada em três etapas: primeiramente realizou-se um levantamento 
preliminar de dados coletados por meio de uma entrevista livre não organizada com o barqueiro do 
Porto Cais (Peixe Vivo). No segundo momento foram feitos acompanhamentos durante ao processo 
de travessias, com o intuito de caracterizar o ambiente, a organização do barco, durabilidade de tempo 

1  BRAZ, Brasiliano. São Francisco nos caminhos da História, Ed. Belo Horizonte, 1977, p.350.
2  Dos vapores existentes que navegavam no rio São Francisco, o único que ainda permanece ativo é o Benjamim 
Guimarães utilizado para passeios turísticos no município de Pirapora – MG. 
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durante o percurso e entre viagens e a socialidade entre barqueiro e comunidade. Nesse momento também, 
estabeleceu-se um diálogo com o barqueiro onde ele relatava suas vivências no rio, o saber-fazer e sua 
relação com lugar. E por fim as considerações finais.

UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: A CIDADE DE SÃO FRANCISCO 
– MG.

Fundada em 1877, por Domingos do Prado e Oliveira, nasce a Fazenda Pedras de Cima, entre 
a beleza do rio das pedras e dos angicos, que posteriormente se transformou em uma cidade. Essa foi 
batizada por vários nomes como: Pedras de Cima, Pedras dos Angicos, São José das Pedras dos Angicos, 
São Francisco das Pedras e por fim numa homenagem ao rio, foi sacramentado o nome definitivo, São 
Francisco (BRAZ, 1977). Assim, São Francisco é um município brasileiro situado às margens do rio São 
Francisco, em Minas Gerais, cuja sede se localiza à margem direita, conforme a figura 01.

                                       Figura 01 – Localização do Município.

 
De acordo com o Censo do IBGE (2010), a população de São Francisco corresponde a 

aproximadamente 53.898 habitantes, em uma área total de 3.308 Km², cerca de 42% reside na área rural, 
o que corresponde a um total aproximado de 19.663 habitantes3 em uma área de 3.291,767 Km², nota-se 
que o meio rural é muito grande em extensão territorial e contingente populacional. Estando numa região 
semiárida, suas características a colocam num contexto geográfico que interfere na paisagem econômica 
da cidade, revelando uma conjuntura de seca, pobreza e com poucas alternativas de sobrevivência para 
a maior parte da população, uma vez que é pouco presente o incentivo a politicas publicas sociais de 
convivência com seca e há muitas comunidades rurais cujo acesso a água é escasso.

A base econômica do município é agropecuária com ênfase a pecuária de leite e produção 
agrícola agricultura familiar, contudo essa atividade exerce pouco destaque econômico, desse modo, 
deduz-se que o município possui pouca relevância na economia mineira, como a maioria dos municípios 
norte-mineiros, com o Produto Interno Bruto per capita em torno de 6.525, 77 reais. Muitos habitantes 
procuram outras alternativas econômicas, e no rio se destaca a pesca e o oficio da travessia. Pescadores 
e barqueiro retiram do rio sua principal fonte de renda e alimento.

3   ↑ IBGE Cidades@. O Brasil Município por Município. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Disponível  em <www.ibge.gov.br>. Acesso em 29 de Abril de 2016. 
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EU ATRAVESSO AS COISAS: O VIVER ENTRE MARGENS
“...Ele só retornou o olhar em mim, e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz 
que vim, mas ainda virei, na grota do mato, para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, 
pelo remar. E a canoa saiu se indo — a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida 
longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se 
permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre na canoa, para dela não saltar, 
nunca mais...” (ROSA, 2001, p.80)

Todos os dias às seis hora da manhã, o Sr. Jessé já está com o barco aportado no Cais do Peixe-Vivo 
para dar início ao seu trabalho cotidiano, enquanto isso um grupo de aproximadamente quatro pessoas 
chegavam para a travessia e do outro lado, um outro grupo já o aguardava. Assim se inicia o processo de 
mobilidade entre o meio urbano margeado a direita do rio e o meio rural margeado a esquerda que possui 
uma grande extensão territorial. Dentre as comunidades rurais localizadas na margem esquerda podemos 
citar: Bom Jardim da Prata, Acarí, Lageado do Acarí, Lagedo, Barra das Lajes, Corredor, Barreiro, Pau 
d’óleo e Barreira dos Índios, cuja maioria dessas estão localizadas segundo o Relatório Antropológico 
de Caracterização Histórica, Econômica, Ambiental e Sócio-Cultural da Comunidade Remanescente do 
Quilombo Bom Jardim da Prata – São Francisco/MG (Unimontes e INCRA, 2015), conforme é possível 
notar na figura 02.

                           

Sr. Jessé logo liga o motor do barco e conduz o grupo que segundo ele são de professores que 
lecionam na Escola Estadual Barreira dos Índios, a outra margem. O percurso dura em média de 5 a 
6 minutos, ao chegar, aporta o barco na beira do barranco e logo retorna ao Porto Cais do Peixe-Vivo 
conduzindo um novo grupo de pessoas, dessa vez moradores das comunidade rurais, especificamente 
do Bom Jardim da Prata para os afazeres “na cidade”. E assim o dia segue, e seu Jessé sempre no barco, 
sem dele descer, atravessando coisas, objetos e pessoas. São realizadas uma média de 20 a 30 travessias 
em dias úteis e aproximadamente 10 a 15 em feriados e finais de semana. 

Moça, todos os dias acordo as cinco da manhã e quase seis já estou aqui no Peixe-Vivo para 
atravessar tudo o quanto há nesse rio, de tudo que você possa imaginar, desde gente, bicho, 
moto, bicicleta, “feiras” (cesta básica), material de construção. Fico das seis da manhã até por 
volta das sete da noite. Enquanto estiver gente nas margens para atravessar eu fico assim de um 
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lado para o outro, de uma margem a outra. Já teve vezes que até de madrugada, principalmente 
para atravessar pessoas doentes e mulheres grávidas para irem ao hospital. Eu praticamente 
moro aqui nesse rio, no barco, sobre suas águas. (Sr. Jessé, entrevista em abril, 2016)

O processo de apropriação do espaço-rio pelo o barqueiro Sr. Jessé, deixa em evidência a relação 
intrínseca entre homem e natureza, no qual se constrói uma identidade que segundo Haesbaert,

trata-se de uma identidade em que um dos aspetos fundamentais para a sua estruturação está 
na alusão ou referência a um território tanto no sentido simbólico quanto concreto. Assim a 
identidade social é uma identidade territorial quando o referente simbólico central para construção 
desta identidade parte do ou transpassa o território (HAESBAERT, 1999, p. 178).

Essas identidades se efetivam na apreensão do mundo, o espaço inato enquanto ambiente natural 
torna-se uma teia de significados que se constroem no convívio com o lugar enquanto ambiente cultural 
do cotidiano, das tradições inventadas ao longo do tempo. O que corrobora com Haesbaert,

Todas as identidades estão localizadas no tempo e no espaço simbólico. Elas têm aquilo que 
Edward Said chama de suas “geografias imaginárias”: suas “paisagens” características, seu senso 
de lugar, de casa/lar, de heimat, bem como suas localizações no tempo – nas tradições inventadas 
(...) (HAESBAERT, 1999 p. 179).

Ao “habitar” o rio, o barqueiro se junta ao processo de formação do território e se torna um 
componente primordial na paisagem cultural que segundo Bunkse apud Holzer “é a expressão da mente 
humana e da evolução da natureza, numa conexão recíproca e indissociável” (BUNKSE apud HOLZER, 
1999, p. 157). Desse modo, a relação entre organismo e ambiente é uma propriedade emergente do 
processo de desenvolvimento da evolução, de modo que o espaço-rio se transforma em lugar de 
intermédio entre o barqueiro e o Mundo da Vida. 

Em Primeiras Histórias (2001) no conto A Terceira Margem do Rio, Guimarães Rosa, através da 
metáfora do “eu rio-rio rio”, posteriormente transformado em música por Milton Nascimento e Caetano 
Veloso é possível perceber que o barqueiro se transforma em uma nova margem através de uma fusão 
cosmológica entre homem e meio “oco de pau que diz: Eu sou madeira, beira...Meio a meio o rio ri 
por entre as arvores da vida. O rio riu, ri por sob a risca da canoa, ouvi ouvi  ouvi a voz das águas...
Tora da palavra, rio pau enorme, nosso pai”4. É o barqueiro que dá a vida ao rio e o rio que dá a vida ao 
barqueiro em uma simbiose constante que efetiva o poder do laço territorial entre ambos. 

Quando eu chego aqui, o rio está parado, vazio. Vez ou outra aparece algum pescador. Eu 
não pesco não, nunca pesquei, eu sou é barqueiro. Logo começa o movimento, e ai o rio fica 
colorido, gente de uma lado e de outro. Tem dias que não tenho tempo nem de comer, outros 
dar para tirar um sono. Mas eu acho bonito o que faço. Uma vez uma senhora chegou e eu não 
estava, estive doente esse dia, noutro dia quando veio e disse que achou estranho, que as águas 
do rio sentiu minha falta, disse que parecia que faltava alguma coisa no rio. O rio é parte de mim 
e eu sou parte dele (Sr. Jessé, barqueiro, 62 anos)
 

 O laço territorial revela que o rio enquanto lugar está investido não somente em valor econômico, 
mas em valores espirituais e afetivos. Pode-se dizer que o território cultural precede o território político 
e econômico. O rio é mais que um lugar de trabalho, é um lugar que ele encontra satisfação, assim as 
atividades simbólicas lhe concedem existência, cuja o Onde determina o Ser, porque o Ser significa 
presença (HEIDEGGER apud SANTOS, 2001, p. 60). No trabalho etnográfico, tivemos a experiência 
de acompanhar o Sr. Jessé em suas travessias, observamos várias de suas idas e voltas a priori apenas na 
margem do Porto Cais Peixe-Vivo e posteriormente dentro do barco. Todos os dias seu Jessé saudava as 
águas que para ele acordavam com o barulho do seu motor, fazia o Sinal da Cruz em pedido de bênçãos 
4  Música A Terceira Margem do Rio de autoria do Milton Nascimento, na voz de Milton Nascimento e Caetano 
Veloso, Disponível em www.letras.mus.com.br. Acesso em Maio, 2016.
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e agradecimento. É no interacionismo simbólico de cada travessia que a vida acontece, é nos caminhos 
da águas que o mundo se apresenta para o Sr. Jessé enquanto organismo vivo. João Guimarães Rosa, em 
Grande Sertão Veredas afirma que a vida acontece na travessia, faz uma paralelo metafórico das fases 
que o sujeito tem que atravessar e que são primordiais para o bem viver, para superar as adversidades do 
mundo e existir no mundo.

“Ah, tem uma repetição, que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as 
coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava era entretido na idéia dos lugares de saída 
e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa; mais vai dar na 
outra banda é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver 
nem não é muito perigoso?” (ROSA, 1994, p.51)

A travessia é o intermédio entre o barqueiro e o mundo, cujo barqueiro se torna uma pessoa 
integrante do organismo vivo, um sujeito agente no mundo, através da socialidade que se cria (COSTA 
apud INGOLD, 2011). Na Figura 03 é possível observar a socialidade durante a travessia. 

                                      Figura 03 – A função social da Travessia

      Fonte: (Pesquisa de campo, março 2016)

A concepção de sujeito no mundo, está na apropriação do lugar construído nas relações sociais 
que se estabelecem, nas relações de amizade e compadrio que se criam no cotidiano da travessia. Quanto 
mais intensa essas relações mais densa é a socialidade. Ingold define a socialidade

“Como imanente ao campo dentro de cada vida humana e inaugurada mediante a qual procura-
se completar, desse modo, a socialidade é o potencial gerador de um campo relacional, na qual 
todo ser humano cresce e tem como premissa o ativo engajamento do ser no mundo. Dentro do 
movimento da vida social, no contextos de entrosamentos práticos uns com os outros, e com o 
seres não humanos, é que formas institucionais são geradas, inclusive aquelas que usam o nome 
de sociedade”. (INGOLD, 2003 p. 127-128). 

Ao analisar as narrativas do Sr, Jessé e de um dos passageiros do barco, foi possível compreender 
o quão estreitos são os laços de amizade que se criou, tanto entre passageiros e barqueiro, quanto entre 
ambos e o rio.

Olha moça, na travessia eu costumo conversar com o povo, agente se conhece bastante, falamos 
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muito sobre esse rio, a seca, as águas. Contamos causos antigos, de hoje. Eu não me sinto 
isolado não, tenho amigos nesse rio. E o rio também é nosso amigo, eu não permito que as 
pessoas joguem lixo nele, se eu vejo eu brigo. Assim aprendemos a nos respeitar, a respeita a 
natureza, nossa vida e nosso rio. (Sr. Jessé, barqueiro, 62 anos)

  
Durante a travessia, nos conta causos, fala sobre as coisas da vida, se estão boas ou ruins. Se 
estão boas, a gente sorrir, se estão ruins pedimos a Deus melhorar. O Sr. Jessé nos ajuda muito, 
esses dias ele encheu o barco com as coisas que comprei na cidade, arame, feira (você sabe, 
coisas de comer). Outro dia ele atravessou uma moto, noutro bicicleta. Tudo que cabe ele leva, 
ele é muito prestativo. Tenho o Sr. Jessé como meu amigo e amigo desse rio, desse nosso rio que 
está morre e não morre. Eu prefiro atravessar aqui com Sr. Jessé, não gosto de ir muito na balsa. 
É bom conversar com ele, ele conhece muita gente, conhece o rio, é um homem sábio de Deus. 
(Sr. Manoel, morador da comunidade Bom Jardim, 42 anos).

Para o Sr. Jessé cada pessoa que atravessa o rio em seu barco é seu amigo e no cotidiano se 
torna amigo do rio. Assim todos seres viventes e não viventes dão existência a uma comunidade entre 
margens, mesmo que essa esteja em um território mutável em função do cotidiano e suas especificidades, 
materializada no barco. O barco é o principal elemento do trabalho, e também o que torna possível a vida 
em movimento no espaça-rio. Muitas pessoas que atravessam o rio têm preferência pelo barco do que 
pela balsa, um dos principais motivos são: a agilidade pois se gasta um tempo menor, o encurtamento de 
distancias uma vez que o porto da balsa se localiza mais distante da área central do município, pelo custo 
e como já foi abordado anteriormente pelas relações socioafetivas. 

“Aqui eu atravesso de tudo, gente, bicho, objeto, material de construção, o barco é não 
é muito grande, mas o que dar para atravessar eu atravesso. Mesmo com a balsa, muitas 
pessoas procuram esse lugar para ir para cidade, ou para irem para roça, a balsa fica longe. 
Principalmente para quem não tem moto, e atravessar aqui é mais barato...O Rio é assim, cheio 
de novidade, cada dia é uma coisa nova, cada travessia é um caso novo. Não existe tristeza e 
rotina, aqui é imprevisível. Quando estou triste logo me alegro, no rio com as pessoas que usam 
meu barco. O barco não meu, assim não sou dono do barco, não consegui dinheiro ainda para 
comprar um barco. Mas o barco é como se fosse meu, parte de mim, procuro cuidar bem do meu 
barco. Ele tem que durar, pretendo ficar muito tempo aqui ainda, com a graça de Deus. Tem 
pessoas que enxergam meu barco de longe, outros já o conhece pelo som do motor. As vezes tem 
pescadores aqui, que também aportam aqui. Mas o som do meu barco todos que atravessam 
muito aqui conhecem. E diz, sabia que era o Sr. Jessé”.  (Sr. Jessé, barqueiro, 62 anos)

Há uma diferença em atravessar de balsa e de barco. Na travessia de balsa o que se transporta 
são veículos automotores. Não há muita interação entre as pessoas, os laços são restritos, a função da 
balsa é meramente econômica, nessa perspectiva a balsa é tratada enquanto objeto pois pouco se nota 
uma dinâmica vital. No barco, como já foi abordado há uma dinâmica de socialidade ampla expressa no 
cotidiano, o transporte de pessoas faz com que o barco se transforme em coisa que integra o corpo social 
e faz no espaço-rio um lugar habitável cheio de significados e funções. Na Figura 04 e 05, podemos 
observar a diferença entre a travessia de barco e a travessia de balsa. Enquanto no lugar de travessia de 
barco há uma vitalidade entre homem e meio, uma pluralidade de cores, objetos e coisas que dão vida ao 
lugar, no território balsa nota-se uma superfície externa e congelada, com pouca interação social e baixa 
vitalidade entre homem e meio.
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 Figura 04 – A travessia de Balsa

                           Fonte: (Pesquisa de Campo, abril 2016)

Figura 05 – A travessia de barco

                           Fonte: (Pesquisa de Campo, abril 2016)

De acordo com Ingold, na vida cotidiana participamos na coisificação do mundo, pois há um 
precedente da visão da coisa como reunião em um lugar onde as pessoas se interagem para resolver suas 
questões pessoais e cada uma tece um fio no mundo. Os aconteceres que se entrelaçam, formam uma 
malha de crescimento e movimento em um espaço vital (INGOLD, 2012). Nessa perspectiva, barqueiro, 
barco, rio, objetos, pessoas e travessias se unem na coisificação do rio enquanto lugar no qual os sujeitos 
do rio se integram com mundo urbano e rural, onde “o real não está na saída nem na chegada: ele se 
dispões para a gente é no meio da travessia”. (ROSA, 1994, p.51)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as execução desse trabalho etnográfico, podemos perceber a dinâmica vital do Rio São 
Francisco na perspectiva das diversas formas de inter-relações entre homem e meio. O homem, como 
ser social molda o espaço transformando em lugar, vivencia múltiplas territorialidades, nota-se ai uma 
integração entre homem e meio natural que se dá além da função econômica. 

No convívio cotidiano com o rio, o barqueiro conecta o meio urbano e rural, seu trabalho é de 
suma importância para a mobilidade das pessoas em seus afazeres nesses dois meios. Muitos preferem o 
barco devido a relação custo-beneficio e, principalmente por terem criado um vínculo de amizade com o 
Sr. Jessé. As relações socioambientais e socioculturais se dão por meio de simbiose entre os sujeitos e o 
rio. Para o Sr. Jessé atravessar as pessoas que o torna útil no mundo.

Interagir com o meio natural é ir além da perspectiva ambiental, é compreender e apreender o 
mundo. Para as pessoas que são atravessadas o barqueiro é primordial no movimento da vida no rio e 
além desse. O mundo é mais que uma conexão de lugares, é mais que um deslocamento entre o urbano 
e rural. No viver entre margens é que a dinâmica do existir se configura, as pessoas não imaginam o rio 
sem o barqueiro, sem o Sr. Jessé. E, o Sr. Jessé também reconhece o quão o seu trabalho é importante 
para essas gentes do rio, para as comunidades rurais.

É na travessia que se constitui um emaranhamento de fios que dão ao rio e as pessoas um 
dinamismo vital. Cada travessia é única, e é essa diversidade de pessoas oriundas das comunidades 
rurais que no vai-e-vem que as coisas acontecem e perpassam a história. Mesmo com a balsa e possível 
instalação de uma ponte no rio, sempre haverá o barqueiro, que na função de seu trabalho cria uma 
sociabilidade no rio, nesse contexto navegar sempre será preciso.

Espera-se que as informações pautadas nesse trabalho tenham contribuído para um maior 
conhecimento acerca do mundo da vida que acontece no viver entre margens, e na dinâmica local da 
mobilidade urbana entre dois territórios diferentes, cuja a interação entre homem e meio se apresenta 
como um ambiente diverso que merece ter uma maior visibilidade dos demais habitantes do município 
enquanto valoração e manutenção da função do barqueiro no espaço-rio, bem como na preservação 
socioambiental do rio. É nesse contexto que a mobilidade urbana é propagada, que as identidades dos 
povos e comunidades ribeirinhas são preservadas e o ambiente sustentavelmente conservado.
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