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O Rio São Francisco é muito mais do que um acidente geográfico, ele é entendido enquanto 
uma representação, um rio tomado como símbolo, que harmoniza a vida de sua gente, que 
torna-se uma referência material e imaterial e que reflete múltiplas identidades. Neste 
artigo descrevemos a paisagem do Rio São Francisco por meio das referências identitárias 
dos moradores de suas margens e ilhas. Buscamos “mapear” tais identidades analisando as 
referências teóricas e os depoimentos e fatos ligados às gentes e os lugares do rio. Identificamos 
que a cultura sanfranciscana envolve um complexo e dinâmico mosaico de formas próprias de 
manifestação da cultura e da identidade local, refletida em seus vínculos territoriais, culturais, 
nos seus saberes, fazeres e expressões simbólicas.

Palavras chave: rio São Francisco, referências identitárias, cultura sanfranciscana, vínculos 
territoriais.

The São Francisco River is much more than a geographical accident, it is understood as a 
representation, a river taken as a symbol, that harmonizes the life of its people, which becomes a 
material and immaterial reference and that reflects multiple identities. In this article we describe 
the landscape of the São Francisco River through the identity references of the residents of its 
banks and islands. We seek to “map” such identities by analyzing the theoretical references and 
the testimonies and facts related to the people and the places of the river. We have identified that 
the Sanfranciscan culture involves a complex and dynamic mosaic of forms of manifestation of 
local culture and identity, reflected in its territorial, cultural, knowledge, symbolic and symbolic 
expressions.

Keywords: San Francisco river, identity references, San Francisco culture, territorial links.
Introdução

Introdução

Pensar a pesquisa requer um esforço intelectual que se impõe no sentido de encontrar 
caminhos, buscar ancoragens. Nossa problematização perpassou a definição de marcos 
históricos, a delimitação de categorias e a opção por instrumentais de pesquisa capazes de 
responder ao que nos propomos pesquisar, ou seja, as categorias de sujeitos presentes no Rio 

1  Este texto faz parte da tese de doutorado intitulada: Ser, estar, permanecer: vínculos territoriais das gentes 
que povoam as margens e ilhas do Rio São Francisco defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
PPGEO/UFU/Uberlândia em 2013.
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São Francisco em seu médio curso, no estado de Minas Gerais. Tomamos como ponto de partida 
as opções teóricas e metodológicas que nos guiaram na justificativa de nossos objetivos e na 
formulação de nossas indagações.
 A partir destes marcos investigativos traçamos alguns questionamentos que serviram de 
norte para as nossas reflexões, como por exemplo: quem são as pessoas, culturas e comunidades 
que encontramos ao longo Rio São Francisco em seu médio curso? O que caracterizam as 
comunidades tradicionais de rio e beira-rio? Quais as estratégias utilizadas pelos moradores das 
comunidades para viverem perto do rio? 

Diante destas indagações, situamos nossa problemática da pesquisa tomando como 
fundamentação teórica o conceito de identidade delineado por Hall (1997; 2011), Haesbaert 
(1999; 2007), Cruz (2011; 2007; 2006) e Almeida (2008). Estes autores compartilham da ideia 
de identidade como um processo, estabelecida a partir de um conjunto de relações que envolve 
tanto os aspectos materiais quanto simbólicos. 

Com estas indagações e definições conceituais buscamos entender de que forma a 
paisagem cultural sanfranciscana vem sendo desenhada e retratada, enfocando as múltiplas 
categorias de sujeitos e lugares que encontramos ao longo do Rio São Francisco em seu médio 
curso, no estado de Minas Gerias.
 Ao longo de nossa pesquisa inventariamos as comunidades e ilhas do médio Rio São 
Francisco, possibilitando a identificação, localização, análise e reflexões que dessem conta 
de explicar a “paisagem cultural” do médio Rio São Francisco. Procuramos sempre traçar 
um diálogo que nos aproximasse da realidade vivida pelas comunidades tradicionais e ilhas 
sanfranciscanas estudadas, na intenção de entender a partir da visão “do outro” os sujeitos 
pesquisados.

Para tanto, tomamos como a referência metodológica a pesquisa geoetnográfica que leva 
sempre em consideração a subjetividade da experiência de campo do pesquisador na percepção 
do objetivo da pesquisa.  Brandão (2007, p. 12) afirma que por mais que um pesquisador possa 
se armar de toda a objetividade para a obtenção de “dados”, “todo o trabalho de produção do 
conhecimento aí se passa através de uma relação subjetiva. A pessoa que fala, fala para uma 
outra pessoa”. 

Caminhamos na direção de uma observação participante que, segundo Carlos Brandão 
(1999; 2007), deve considerar o olhar, a sensação, as vivências e as experiências como ponto de 
referência. Observamos as situações do cotidiano, os espaços e lugares, o ir e vir dos sujeitos, 
os olhares, as vestimentas, os gestos e as falas. Captamos saberes, sentidos e singularidades das 
gentes do rio e beira rio.

Salientamos a relevância deste estudo ao propor novas leituras sobre a paisagem do 
Rio São Francisco, lida a partir da identificação de suas gentes e entendida tanto pelo seu uso e 
apropriação funcional, como também pela sua valoração simbólica. 

Culturas diversas: vínculos territoriais, saberes, fazeres e expressões simbólicas

 Durante a pesquisa identificamos sujeitos e lugares que desdobram a cultura do Rio 
São Francisco em diferentes categorias de seus sujeitos reais, a partir da maneira como eles se 
auto-referenciam e identificam outros povoadores de um mesmo território e de outros diversos 
espaços sociais do Rio São Francisco. 
 Os diferentes territórios do rio abrigam culturas diversas que se entrelaçam.  Assim, é 
usual falarmos em cultura vazanteira ou cultura quilombola. No entanto, tomando no seu todo 
o território considerado em nossa pesquisa, o médio Rio São Francisco, poderemos configurar 
o que denominamos de cultura sanfranciscana, por apresentar em todas as suas esferas um 
conjunto de relações intimamente ligadas ao rio.

De barranqueiros a quilombolas, o que observamos ao longo do curso do rio, são 
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culturas partidas, fragmentadas, deslocadas de complexos sistemas de sentidos e de práticas de 
vida que antes teriam existido em plenitude e complexidade. Os inúmeros projetos econômicos 
com uso intensivo de capital apareceram para cercar, expropriar e destruir não apenas os frágeis 
ecossistemas próximos ao rio, mas também modos de vida e tradições de e entre comunidades 
que aos poucos se perdem, mas que também se reconstroem. A fala do senhor Manoel confirma 
isso com clareza:

Por que ali só tem rato, rato é ladrão. Por que lá nunca produziu nada. 
O maior projeto da América Latina. Eu comecei a trabalhar desde o 
começo com serviço de topografia, que eu sou auxiliar de topógrafo 
até no final em minhas lanchas entendeu. Qual projeto o senhor está 
falando? Do projeto Jaíba. E nunca produziu nada. Até uma fábrica 
agora que tem ai de suco está falindo. (....). Isso aqui é um sofrimento 
nesta beira do São Francisco. Por que acabou os peixes tudo. Tomamos 
um dinheiro emprestado ai pra pagar com três anos de carência. 
Ninguém pagou por que não pode.

O que uma ampla cultura sanfranciscana hibridiza com outras culturas, desde décadas 
antes e, sobretudo hoje em dia, são frágeis traços de resistência. São partes quebradas ou mesmo 
fragmentos do que antes foi uma complexa forma de vida que resta apenas alguns traços como 
uma dança, uma reza de terço, uma forma de fazer, uma memória entre os mais velhos. Mais 
do que repetir o fato de serem elas resistentes culturas subalternas, culturas dominadas, culturas 
postas à margem por outras formas sociais de cultura, vale pensar em que condições concretas 
elas ainda existem e se reproduzem (BRANDÃO, 2013).

Almeida (2008, p. 70) aponta que “as identidades são dinâmicas”, elas estão relacionadas 
ao contexto socioespacial, sendo que, “a existência de identidades híbridas é parte deste 
processo”. Atualmente é cada vez mais raro haver algo que possa desenhar traços aceitáveis 
das identidades tradicionais autênticas, seus modos de vida e suas formas pessoais e coletivas 
de viver. O que se vê é uma cultura híbrida, posto que, conforme afirma Hall (1997, p. 67) “as 
nações modernas são, todas, híbridos culturais”. 

Em outro patamar, Morley (2005, p. 159 [tradução livre]) acrescenta que “é necessário 
reconhecer a importância das relações de poder dentro das quais se constroem as identidades 
híbridas diferenciadas”2. O autor chama a atenção para as múltiplas nuances que envolvem as 
discussões sobre as identidades, tocando em um fato importante de ser analisado: as relações de 
poder que se formam a partir da construção de identidades híbridas. 

Durante a pesquisa ouvimos relatos de pais que viram seus filhos irem embora, na busca 
por novos lugares de moradia e trabalho. Neste caso a mobilidade das famílias ainda incide 
sobre a saída dos mais jovens que buscam nas cidades da região e nas grandes capitais do 
país, melhores condições de vida, em muitos casos restritos apenas a maiores oportunidades 
de emprego. Com o tempo, muitos retornam para seu lugar de origem, já outros se adaptam 
ao ritmo das cidades e estruturam suas vidas a partir desta nova realidade. Esta condição foi 
confirmada, por exemplo, na fala de dona Delmira da Ilha da Malhadinha, segundo ela:

Meus filhos tá tudo em Ribeirão, lá só tem dois netos que eu cuido, 
esse pequeno e um grande. Ribeirão Preto? É. Tudo em Ribeirão. Por 
que eles foram pra lá? Eles é por que tem família. Sabe, dá hora que 
arranja família né. Quantos filhos moram lá? Tem três. Em São Paulo 
tem um homem e uma mulher no Morumbi e em Santa Barbara do 

2 “Es necesário reconocer la importancia de las relaciones de poder dentro de lascuales se construyen las 
identidade híbridas diferenciales”.
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Oeste tem outro. Tudo casado! Tudo tem família.

Outra situação parecida nos relatou dona Marilene ao falar das suas filhas que foram 
morar fora.

O que a senhora achou de sua menina ter ido para São Paulo? Foi 
bom por que ela ajuda a gente, mas foi logo arrumou filho. Aí veio. 
Ela está trabalhando? Não. Tá no último mês para ganhar neném. Tá 
de licença maternidade. Foram as duas filhas que foram para São 
Paulo? A mais velha ganhou aqui e foi. Depois que ela ganhou neném 
que ela foi para São Paulo. Aí lá arrumou outro. Trabalhou os oito 
meses né. Aí veio de licença maternidade. Aí fica quatro meses e volta. 
E a mais nova? Fica comigo. Arrumou menino também, tá com dois 
meses. Três netos.    

Em sua fala percebemos que apesar de muitos filhos buscarem melhores condições de 
trabalho, inclusive para ajudar aos pais, quando passam por situações de desemprego ou, por 
exemplo, uma gravidez inesperada, o porto seguro acaba sendo novamente a casa dos pais, o 
retorno ao seu lugar de origem. 

Observamos ainda alguns poucos casos de famílias inteiras que se deslocam das 
áreas rurais para as cidades ribeirinhas as margens do Rio São Francisco. Muitos são antigos 
empregados das fazendas da região que atualmente não possuem mais um pedaço de terra para 
plantar. Nesse caso, percebemos que as famílias buscaram como estratégia o plantio sazonal 
nas ilhas, um dos últimos locais em que ainda é possível plantar sem a titulação da terra. Estes 
sujeitos relataram que buscam as terras as ilhas como alternativa de reprodução da vida, pela 
oportunidade de ainda continuarem exercendo suas atividades ligadas diretamente à agricultura, 
ao modo de vida tradicional. Apesar de muitos morarem em povoados e cidades ribeirinhas, é 
nas vazantes e nas ilhas do rio que se reproduz um lugar de r-existência. 

Porém, existem ainda as famílias que migram para a cidade e que são sujeitas a novas 
formas de trabalho, vivendo como assalariados. Mesmo buscando oportunidades de trabalho 
geralmente ligados à vida rural, exercem esta atividade como empregados fixos ou temporários 
das fazendas de café e banana e do cultivo de eucaliptos da região. Além dos vaqueiros na 
criação de gado, ou ainda, os bóias-frias dos plantios de cana de açúcar dos estados vizinhos. 
Alguns outros buscam como alternativa o trabalho autônomo. Aprendem a trabalhar como 
comerciantes, balconistas, pedreiros, ajudantes, carpinteiros, marceneiros e até eletricistas. 

Muitos ainda r-existem no seu lugar de vida e trabalho. Populações que afirmam sua 
identidade e que criam formas próprias de permanecerem em seu território de origem e/ou que 
reivindicam o seu reconhecimento e suas necessidades de uso. Tratamos neste caso tanto das 
afirmações étnicas como é o caso dos indígenas e dos quilombolas, até os discursos de cunho 
mais político e ideológico como é o caso, por exemplo, dos vazanteiros e do movimento do 
MST.

Cunha (2013) afirma que, nestes casos, a presença marcante de instituições, movimentos 
sociais e ONGs ajudam a fortalecer a luta pelos direitos territoriais destas populações.  

Foi fundamental para o fortalecimento da luta pela terra e dos territórios 
das populações rurais encurraladas pela modernidade, os papéis 
desempenhados por instituições, movimentos sociais e ONGs. Estes 
os auxiliaram e auxiliam a se organizarem, ao mesmo tempo em que 
apontaram e apontam seus direitos ainda não assegurados ou nem 
sabidos para essas populações. São, portanto, (co)organizadores dos 
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movimentos sociais que reivindicam os direitos dessas populações. 
Com isso, as populações tradicionais nortemineiras são visibilisadas no 
cenário político. Fortalecidas, conquistam algumas vitórias na luta pela 
posse de seus territórios. (CUNHA, 2013, p. 137).

Porém, não devemos deixar de mencionar que estes movimentos, na tentativa de 
reconstruir a identidade cultural de certo grupo, em muitos casos acaba homogeneizando 
discursos que, na prática, não corresponde à realidade vivida pelas populações tradicionais 
envolvidas, em especial colocam na mesma ala comum grupos sociais cujas espacialidades e 
territorialidades são distintas.

Em nossa pesquisa notamos com muita clareza a fragmentação e apropriação destas 
identidades. Nos locais a beira do Rio São Francisco na quais as associações, movimentos sociais 
e ONGs são mais presentes, identificamos uma lógica diferenciada no dizer “quem somos”. São 
comunidades e grupos que sabem de suas garantias e direitos territoriais e se preocupam em 
primeiro plano em afirmar suas diversidades como é o caso, por exemplo, dos quilombolas e 
vazanteiros. Eles carregam um “discurso formado” que é incorporado e reproduzido, muito 
mais na intenção de “dizer aos outros” do que propriamente “mostrar aos outros” e a si mesmos 
suas verdadeiras identidades. 

Quando investigamos com mais propriedade a vida cotidiana destes sujeitos, entendemos 
que as suas vidas não se resumem a sua identificação como “vazanteiro”, “quilombola” ou 
“indígena”. Seus modos de vida exprimem muito mais uma identidade ao modo de vida 
tradicional. Suas praticas do fazer, suas éticas do agir e suas lógicas do pensar são muito mais a 
expressão da “forma como vivem” do que da forma como “precisam ser vistos”.

Quando perguntamos sobre certas categorias de sujeitos tratadas ao longo do Rio São 
Francisco, alguns moradores das ilhas e beira rio apresentam as suas impressões. No depoimento 
do senhor Pedro, morador da Ilha da Martinha, ele afirma que: 

Eu sou barranqueiro porque eu moro na beira do rio né. Barranqueiro. 
E na ilha? Barranqueiro também né. Porque morou na beira do rio é 
barranqueiro. O Senhor já ouviu falar de vazanteiro? Não. As vezes 
pode até ter mas eu não sei não. Porque muitas vezes os nomes que vem 
assim pelas leis as vezes a gente não sabe né. O senhor é agricultor? 
Pequeno. Nos meus documentos não é propriamente agricultor é 
lavrador. E pescador? Não sou pescador. E ribeirinho o senhor já 
ouviu falar? Já. Já ouvi falar. Quem é ribeirinho? Eu acho que as 
pessoas ribeirinhas são igual nós que mora na ilha né, mora na beira do 
rio. São estas pessoas. Eu acho que sim né. 

Já Dona Delmira, moradora da Ilha da Malhadinha e integrante da Associação de 
vazanteiros, coloca que:

Por que chama vazanteiro a senhora sabe? Não sei. Sei que é esse 
pessoal da Associação. Deve ser por que luta com a vazante. Eu acho 
que sim. Deve ser que luta com a vazante, faz o plantio de beira de 
rio, só se é isso! E aqui onde a senhora mexe é o quê, essa parte aqui 
da senhora? Vazanteiro. É vazanteiro. Beira de rio pertence tudo a 
vazanteiro. Mata de um lado, mato de outro dos bichos. Então deve ser 
vazanteiro por que tudo é vazante. Na ilha também? É. Acho que sim. 
Por que ali, quer dizer que ali, onde pertence aquele mato ali é vazante. 
Eu acho que também é. Tem um pessoal que fala de barranqueiro, a 
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senhora já ouviu falar? Já. Fala muito. Barranqueiro é esses que mora 
as margens do rio. Barranqueiro é estes. A senhora é barranqueira? 
Sou. Só por que o barranqueiros é estes que mora no barranco do rio. 
Estes que eu vejo o povo falar que é barranqueiro. Acho que pra mim 
pertence também. Eu tenho um pensamento que sim. Só que na ilha 
não tem barranco né? Aqui não tem barranco nas olha, mata, onde os 
bichos conduz. Oh! mata onde os bichos conduz. Barranqueiro sempre. 
E ribeirinho a senhora já escutou esse nome? Não. Agora eu pra mim, 
é margem do rio, vazanteiro, vazante, barranqueiro, tudo é uma coisa 
só. Quem mora no barranco do rio. Eu fui lá na ilha! A ilha é submersa. 
Ali a mata dos bichos. Então tudo é vazanteiro. Oh! Fulana você vai? 
Você foi naquela vazante? Oh! Vazante. Quer dizer isso. Vocês chamam 
a ilha de vazante ou chama de ilha? Chama ilha.

Estas duas falas apontam ambiguidade entre algumas categorias de sujeitos mencionadas. 
É notório na fala do senhor Pedro, que não possui nenhum vínculo com instituições, que a 
sua identificação está muito mais ligada às categorias de vida e trabalho, relacionadas e ao 
seu convívio permanente com o rio. Já na fala da senhora Delmira, a categoria de vazanteira, 
incorporada a partir de seu vínculo com a Associação passou a ser mencionada, porém ela 
entende que outras categorias também ligadas a sua vida perto do rio como “barranqueira” não 
pode ser dissociada. Assim, muda-se o discurso mais não muda o seu modo de vida. 

Sabemos que muitas destas categorias são trazidas “de fora” por instituições e 
pesquisadores que procuram nomear e classificar gentes com hábitos e costumes próprios de 
cada lugar ou região, muitas vezes como um recurso analítico. As intenções e intencionalidades 
são variadas e perpassam desde apropriações mais simbólicas que justificam a existência 
de diversidades étnicas e culturais e outras que, apesar da tentativa de resgate das heranças 
culturais, carregam em sua essência discursos políticos e ideológicos que descortinam suas 
reais intenções, sua visibilidade perante os outros. Outras categorias são criadas e reproduzidas 
por sujeitos “típicos do lugar” que de alguma forma perpassa gerações e torna-se um diferencial 
singular de lugares e de suas gentes.  

A figura 04 a seguir mostra um resumo do movimento de mobilidade observado na 
região do médio São Francisco, conforme descrevemos linhas acima. Primeiramente “os que 
vão”, que migram e buscam novas formas de existência, novos lugares de vida e trabalho e, 
posteriormente, “os que ficam”, que r-existem e que criam estratégias de fixação ao seu lugar 
de origem. 
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Figura 01: Organograma da mobilidade das famílias sanfranciscanas   

Org.: SOUZA, A. F. G, Out. 2013.

Tratamos aqui de formas próprias, de caminhos e itinerários que são traçados de acordo 
com as necessidades individuais e coletivas das gentes sanfranciscanas. Apesar dos contextos 
diferenciados em que cada indivíduo se insere, o que podemos afirmar é que cada um, a sua 
maneira, mesmo tendo como opção mais viável a migração para outros lugares, ainda carregam 
consigo seus vínculos territoriais ao seu lugar de origem. Retornam quando podem. Exercem 
atividades diretamente ligadas a sua vida anterior à migração e buscam ainda reproduzir o que 
faziam antes. Procuram ambientes próximos ao Rio São Francisco parecidos com os que viviam 
no passado. Criam novas formas de apropriação. Reivindicam os direitos de uso do rio. Muitos 
ainda permanecem fixos, enraizados em seu lugar de origem por toda vida.

Justamente nas comunidades tradicionais sanfranciscanas encontramos estes moradores 
que persistem e que reclamam “o que antes tinha aqui, hoje não tem mais”. Neste caso, o que 
eles lamentam é um o duplo efeito do isolamento; o cercamento e a expropriação decorrente do 
amplo processo de fragmentação destas culturas. 

Algumas comunidades experimentam momentos de estabilidade e uma quase garantia 
de paz e permanência em seu território, entre o rio e as cercas das grandes fazendas. Porém, 
a grande maioria delas enfrenta a reprodução de uma sempre possível e presente ameaça de 
expropriação parcial ou total de suas terras e do seu trabalho. Outras lutam como podem para, 
judicialmente, verem reconhecidos os seus direitos. Persistem mesmo que ilhados ou cercados, 
no que ao longo dos anos e entre os ancestrais e os descendentes, lhes sobraram de terra e água. 
Um exemplo claro disso é o caso da comunidade de Barra do Pacuí que Cunha (2013, p. 127) 
argumenta:

(...) este debate pode representar a permanência de sua reprodução 
social e cultural no território que ocupa, de sua identidade e etnicidade 
ecológica. Esta é uma luta que vem sendo travada por esta população, 
na busca da demarcação de seu território como Reserva Extrativista 
(Resex). 
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Para esta comunidade a possível criação da Resex3 tem sido uma importante estratégia 
de luta pelo reconhecimento de seu território. Havendo assim a possibilidade de reprodução de 
seus modos de vida, vinculado ao cultivo e a colheita em terras de uso coletivo, possibilitando 
ainda a complementação da renda familiar por meio do extrativismo, fortalecendo, portanto, as 
relações de reciprocidade e o convívio comunitário. Rodrigues (2001) ressalta a importância 
de se considerar o conhecimento das populações tradicionais frente criação de Unidade de 
Conservação na Mata Atlântica, entendida como um território polissêmico. 

O que notamos é que muito raramente, quase exemplar, encontramos a história de uma 
comunidade tradicional que tenha preservado íntegro ou mesmo quase inteiro um território 
ancestral de ocupação. Mesmo dentro das comunidades e pequenas ilhas, as “gente do lugar” 
agora se mistura com os turistas, modificando as suas vidas cotidianas, abrindo espaço para a 
construção de casas de veraneio e clubes de pesca. Este é o caso, por exemplo, da comunidade 
Vila dos Baianos, uma vila que se formou por e a partir da colonização do rio e que hoje passa 
por um processo dinamização e ruptura da vida cotidiana que oscila entre os que vivem e são 
do lugar e os que chegam e se apropriam dos valores materiais, simbólicos e identitários típicos 
dos “de dentro”. Esta troca é entendida por Brandão (1986) como um processo que a todo o 
momento se modifica e se reproduz. 

Aquilo que se reproduz entre pescadores, índios e camponeses 
como saber, crença ou arte reproduz-se enquanto é vivo, dinâmico e 
significativo para a vida e a circulação de trocas de bens, de serviços, 
de ritos e símbolos entre pessoas e grupos sociais. Enquanto resiste 
a desaparecer e, preservando uma mesma estrutura básica, a todo 
momento se modifica. O que significa que a todo momento se recria. 
(BRANDÃO, 1986, p. 38). 

Neste recriar, os mais velhos reclamam de tantas e tão repentinas mudanças que depressa 
roubam do lugar a memória das raízes e os modos de ser do presente que até pouco tempo ainda 
os faziam ser “tradicional”. Se nos colocarmos tanto quanto possível desde o ponto de vista de 
povoadores que vão de ilhas a chapadas, veremos que o que eles reclamam não é do progresso 
“que não veio”. Reclamam a perda do que havia antes. Reclamam a quebra de um equilíbrio 
característico da vida simples, do sossego e da calmaria do lugar. 

Ao contrário, os mais novos se moldam ao novo, adaptam-se as exigências dos “de 
fora”, oferecem mão de obra, serviços e criam laços de amizades. Para Brandão (1995), essas 
são diferenças e similitudes que se expressam pela oposição entre “modernidade” atribuída as 
pessoas que são “de fora”, ou seja, “gentes como nós” e tradição aos “de dentro”, “gentes como 
os nossos”.

Todos os espaços sociais de trabalho, convivência e participação, 
configuram situações simbólicas de afirmação de similitude e diferença. 
O que distingue uns dos outros é a maneira como interna e externamente 
relacionam o desejo da afirmação de uma e outra, na produção de 
identidades. (BRANDÃO, 1995, p. 166, grifos do autor).

3 Este tipo de unidade de conservação foi estabelecida pela Lei 9.985/2000. Depois de delimitada é per-
mitido que as populações tradicionais locais manejem de forma sustentável  os seus recursos naturais. Em 2010 o 
Ministério do Meio Ambiente publicou um estudo completo da vegetação da Barra do Pacuí, realizado pela pro-
fessora Jeanine Maria Felfili, apontando a importância de criação e implementação da unidade de conservação de 
uso sustentável, essencial para a proteção das florestas e conhecimento tradicional popular. Disponível em: http:// 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/2010/01/estudos-de-vegetacao-para-subsi-
diar-a-criacao-das-reservas-extrativistas-barra-do-pacui-e-buritizeiro-mg/ Acesso em Junho de 2016.
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O relato do senhor Berto, da comunidade Vila dos Baianos é um reflexo destas novas 
teias que se convergem entre “o tempo de antes” e “o tempo de agora”.  As necessidades “do 
hoje” fazem com que as pessoas mais novas da comunidade adaptem-se ao novo ritmo do lugar. 

Tem gente que acha bom por que esse pessoal de fora, eles traz alguma 
coisa pro lugar né. Gasta um dinheirinho né. (...). Quando o povo 
descobriu essa pesca aqui foi o que rendeu o pessoal. Aí, hoje aqui na 
região aqui cê não acha um lote aqui, um pedacim de terra pra você 
comprar na beira do rio por dinheiro nenhum. Hoje um lote aqui hoje 
dá pra você comprar dois lotes na cidade hoje. (...). Tá crescendo. A 
gente tá vendo só melhorando. Aqui pertinho tem escola, tem ônibus 
que pega os alunos.

Para além das ilhas e comunidades da beira do rio, no alto das chapadas há o predomínio 
das grandes propriedades do agronegócio, extensões de terras que abrigam monoculturas vazias 
de gente e de vida comunitária, um verdadeiro “deserto verde”. O que fora antes uma espécie 
de “cultura de todos”, dividiu-se cada vez mais e deixou entre “os fracos” o que ainda hoje 
conseguimos identificar e estudar, mas que daqui a alguns anos pode gradativamente deixar de 
existir.

Ao escrever sobre as populações sertanejas, Almeida (2008, p. 55) afirma que “a natureza 
converte-se em um patrimônio cultural e a biodiversidade desse ecossistema é, na atualidade, 
parcialmente de domínio destas populações”. Neste contexto, evidenciamos um fator positivo 
de grande importância para a salvaguarda das populações sanfranciscanas. A garantia de que o 
Rio São Francisco possa ser reconhecido e preservado tanto pela sua paisagem natural como 
também, pelo reconhecimento da sua identidade cultural, dos seus modos de vida e dos saberes 
populares nele inseridos, como formas peculiares de propagação da vida.

Ao se auto-afirmarem como pescadores, lavradores, agricultores ribeirinhos, 
barranqueiros, ilheiros, vazanteiros e quilombolas, estas comunidades de ilhas e beira rio 
estão se diferenciando de outros povos e comunidades. Isto porque reafirmam seus laços de 
pertencimento e de enraizamento ao território e o seu desdobramento social, o processo de 
territorialização e a sua identidade cultural.

Para Almeida (2008, p. 58), o território é “objeto de operações simbólicas e é nele que 
os sujeitos projetam suas concepções de mundo”. A autora afirma ainda que “o território é, 
antes de tudo, uma convivialidade, uma espécie de relação social, política e simbólica que liga 
o homem à sua terra e, simultaneamente, estabelece sua identidade cultural”. Esta relação de 
dependência destas pessoas com o território e o rio cria laços identitários que mantém viva as 
heranças culturais, os vínculos com o lugar de vida e trabalho. 

Lugar que Massey (2000, p. 184-185) aborda a partir de três noções. Primeiro, “ele 
é absolutamente não estático”, fruto de interações e processos. Segundo, ele não deve “ter 
fronteiras no sentido de divisão demarcatórias”, os lugares estão interconectados, integrando 
o global com o local, articulando “redes de relações e entendimentos sociais” independente 
de fronteiras e pontos fixos. Terceiro, “os lugares não tem ‘identidades’ únicas ou singulares: 
eles estão cheios de conflitos internos”. Isso não significa dizer que não devemos tratar com 
importância as especificidades, mesmo porque a história acumulada e as interações sociais 
reafirmam suas singularidades.

A partir das reflexões desta autora, devemos pensar os lugares do rio não mais sobre 
uma perspectiva estática, imóvel e enraizada. O lugar é também um campo de disputas, onde 
as relações são móveis, conflitivas e em constante mudança. Devemos lembrar ainda que os 
lugares são formados de acordo com suas necessidades e usos. No caso do Rio São Francisco, 
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esta afirmativa é visivelmente evidente. Sendo assim, o lugar está no global, mas o lugar não 
atende necessariamente apenas as necessidades globais. O lugar tem suas singularidades, 
rupturas e estratégias próprias de perpetuação da vida cotidiana.

Almeida (2008, p. 59) acrescenta que “é inevitável a conclusão de que muitos laços de 
identidade se manifestam na convivência com o lugar, com o território”. Portanto, a afirmação 
identitária ressalta os vínculos territoriais e culturais com o lugar, expressos na forma como os 
sujeitos se identificam perante os “seus” e os “outros”. 

Neste sentido, Diegues (2008), evidencia ser a partir da afirmação da identidade que um 
determinado grupo ou comunidade passa a reivindicar o domínio sobre determinado território. 
Esta afirmação enlaça os sentimentos de pertencimento, bem como as relações simbólicas-
culturais, definidas por Almeida (2008, p. 59) como sendo a territorialidade, que “considera 
tanto as questões de ordem simbólico-cultural como também o sentimento de pertencimento 
a um dado território”. Esta afirmação faz com que as suas singularidades e diferenças sejam 
postas em evidência, propiciando aos seus membros territorialidades próprias. 

Para Castells (1999, p. 22), tais singularidades podem ser percebidas pelos laços 
identitários, “fonte de significados e experiências de um povo”. A identidade é entendida por esse 
autor como sendo “o processo de construção de significados com base em um atributo cultural”. 
Neste caso, as instituições dominantes, a resistência e a reconstrução de identidades compõem 
o que o autor classifica como sendo as três formas e origens de construção de identidades. São 
elas: legitimadora, de resistência e de projeto.

Penna (1992) ao refletir sobre a identidade nordestina cita quatro fatores importantes 
para a sua identificação: a naturalidade, a vivência, a cultura e a auto-atribuição. Segundo a 
autora, devemos deixar de lado o enfoque da identidade enquanto “monolítica, única ou estável, 
ou ainda como dotada de existência própria”, (PENNA, 1992, p. 56). Devemos, portanto, 
assumi-la em suas múltiplas formas.

Para tanto, é no território e a partir do território do rio que as relações materiais, 
sociais e simbólicas se propagam, sendo que a identidade, a cultura e os vínculos territoriais 
estão intimamente relacionados, perpassando todas as relações de poder existentes. Assim 
como coloca Haesbaert (2007, p. 35), “devemos começar por destrinchar o elo, a nosso ver 
indissociável, entre território e cultura ou, mais especificamente, entre território e identidade”. 

Considerações finais

 Compreendemos o Rio São Francisco e suas gentes a partir das múltiplas dimensões do 
território que envolve a sua definição multiescalar4. Em um primeiro momento, analisamos o Rio 
São Francisco enquanto um território apropriado simbólica e funcionalmente pela população 
que o cerca e que muitas vezes constrói territórios de vida e de morada dentro dele, um rio 
morada que se descortina ao nosso olhar. Entendemos que esta apropriação perpassa relações 
políticas, econômicas e culturais que dão sentido ao território, que criam marcas, que estabelece 
territorialidades. Avaliamos, portanto, que o território se molda por e a partir de processos 
históricos e de vínculos identitários e territoriais entre as gentes e os espaços naturais do rio e 
seu entorno. Seria uma espécie de ligação de pertença entre o rio como complexo ecológico e 
territorial suas gentes e seus símbolos, (GIMENEZ, 1999).

É importante ressaltar que estes vínculos são percebidos a partir das práticas cotidianas, 
das relações de trabalho, dos laços de solidariedade e reciprocidades, das manifestações 
religiosas, dos hábitos regionais, das formas de fazer, dos saberes tradicionais e das formas de 
expressão. Criam-se assim identidades e territorialidades pautadas no sentido de pertencer a algo 
ou a algum lugar que se materializam em símbolos e significados particulares de um modo de vida 
ligado ao seu lugar de existência.
4 Esta perspectiva é tratada por Saquet (2009, 2010).



47

O Rio São Francisco é entendido enquanto um território apropriado pela população de 
suas margens e ilhas que faz dele um lugar de vida e trabalho. Este território reflete uma gama 
plural de relações que são estabelecidas a partir da constituição de uma identidade sóciocultural 
destas gentes com o rio. 

Ao propormos a compreensão da identidade sanfranciscana, partimos da premissa de 
que as identidades não são estáticas, fixas e unificadas, ao contrário, elas devem ser entendidas 
enquanto uma construção, em constante mudança, ou seja, sujeita a mutações e transformações. 
Nesta perspectiva Cruz (2006, p. 32) aponta que “na construção da identidade não é possível 
pensar de forma dissociada sua natureza simbólica e subjetiva (representações) e seus referentes 
mais ‘objetivos’ e ‘materiais’ (a experiência social em sua materialidade)”. Sendo assim, 
tratamos a identidade enquanto um devir, um processo fluído, que se faz e se refaz a partir dos 
processos e fenômenos que a elas são submetidas. Ou, como prefere Haesbaert (1999), ela não 
deve ser entendida como “algo dado, acabado ou imutável”, mas sim a partir de um complexo 
que envolve escalas e valorações tanto negativas quanto positivas. 

Descrevemos em primeiro plano os percursos e os processos que incidem sobre a 
formação e organização do território sanfranciscano e posteriormente analisamos as identidades 
de suas gentes. Logicamente estas duas análises não são fragmentadas, visto que, o território, 
as territorialidades e as identidades são entendidas como processos indissociáveis, como 
uma “trama”. Entendemos que a construção de um território pressupõe a criação de vínculos 
territoriais que, por sua vez, refletem formas próprias de ser e estar no mundo.

Assim, em nossa pesquisa compreendemos o Rio São Francisco por meio das múltiplas 
identidades que são construídas a partir da percepção, da vivência e da r-existência5 em 
um território de vida e trabalho. Podemos afirmar que a cultura sanfranciscana envolve um 
complexo e dinâmico mosaico de formas próprias de manifestação da cultura e da identidade 
local, refletida em seus vínculos territoriais, culturais, nos seus saberes, fazeres e expressões 
simbólicas. Cultura esta que se constitui a partir da junção das dinâmicas ambientais envolvendo, 
em graus diferenciados, a apropriação dos ambientes do rio e dos territórios que o cercam.

Salientamos que o que caracteriza a cultura sanfranciscanas e a diferencia de outros 
povos e outras culturas é justamente a relação simbólica que se estabelece entre homem-
natureza, entre o rio e suas gentes, seus espaços e suas práticas sociais. Estas relações são 
expressas pela co-existência, às vezes contraditória, de um “tempo lento”, marcado por um 
ritmo de vida ligada ao mundo tradicional rural ao lado de novas estratégias que são criadas 
atendendo as necessidades do “tempo rápido”. Essas interações de tempos sociais, lentos e 
rápidos, se convergem ao “tempo do rio”, aos ciclos econômicos, as necessidades de uso e 
apropriação, as relações afetivas, as crenças religiosas, aos ritos e mitos, as lutas sociais e a 
vida cotidiana.    
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