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Resumo 

 

Desde os primeiros navegantes - os índios - o Rio São Francisco desempenha o papel de 

propulsor do desenvolvimento regional. Utilizado como meio através do qual pessoas e 

mercadorias chegavam e partiam, o São Francisco possibilitou a navegação e a troca de 

culturas durante um período de extrema importância para o surgimento de cidades ao longo 

do seu curso, a construção e consciência de identidades culturais  dos povos que integra por 

seu canal. O presente artigo traz parte de um TCC e busca estabelecer uma analogia entre o 

processo histórico-social relacionado à presença do rio e o processo de comunicação, 

abordando todos esses aspectos com a aplicação de algumas categorias dos fenômenos 

comunicacionais, em voga nas teorias da comunicação, objetivando compreender a 

presença do rio na região que este abrange e dimensionar sua importância para a história da 

cidade de Juazeiro-BA. 

 

Palavras-chave: Rio São Francisco; navegação; cultura; comunicação; história. 

 

Conhecido como o “Rio da Integração Nacional” pelo fato de nos seus 4.306 km 

de extensão ligar o litoral e o interior do Brasil, passando por cinco estados da federação 

(Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas), o Rio São Francisco é percebido 

como meio comunicacional favorável ao processo civilizatório. Ao longo da sua história, 

este rio foi o principal fator responsável pelo desenvolvimento geográfico, econômico, 

social e humano das cidades alcançadas por sua bacia hidrográfica. 

 

Nota-se que, já no período colonial, o São Francisco apresenta-se com esse 

sentido, sendo vital para a manutenção das primeiras colônias portuguesas localizadas em 

Salvador e Olinda, no Norte, e São Vicente, no Sul. Naquele período, as vias marítimas 

estavam ameaçadas por navios holandeses e as terrestres eram quase inviáveis devido à 

mata densa e à presença de grupos indígenas resistentes ao processo de colonização 

(PIERSON, 1972). Por conta disso, o governo central, atendendo aos pedidos das colônias, 

conferiu a esse rio o papel de mediador entre as partes em questão e ele passou a receber e 
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levar mercadorias, soldados, material bélico, suprimentos etc. do Sul para o Norte e vice-

versa, desempenhando o papel de canal de comunicação principal entre essas regiões.  

 

Porém, bem antes da invasão portuguesa, os índios já habitavam essas terras e 

foram eles os primeiros a utilizarem o rio para se comunicar com outras tribos localizadas 

em comunidades relativamente distantes das suas, em cidades, ilhas ou ilhotas no seu 

percurso (MAGALHÃES, 2009, p. 29). Desde os primeiros navegantes – os índios – o rio 

S. Francisco já facilitava o contato entre as pessoas, quando, por exemplo, uma família 

deslocava-se através dele para visitar outra, utilizando pequenas canoas como tecnologia de 

acesso. 

 

Com a família se deslocava para as ilhas, onde plantava mandioca, milho e 

batata que, no tempo da colheita, levava para a aldeia. Certamente, 

aproveitava a sua canoa para a visita aos amigos e parentes em outras 

aldeias, especialmente nos dias de festas ou cerimônias religiosas, 

mantendo, desta maneira, o agrupamento que reforçava a sobrevivência e 

relacionamento estruturados na formação de amizades. 

 

Assim, além de ser considerado um rio provedor em reconhecimento ao seu 

potencial para oferecer alimento, seja através da sua população de peixes, seja pelo uso das 

suas águas para produção agrícola, o rio São Francisco assim parece o ser também pelo 

sentido comunicacional que dele se vê em relação a história das cidades,  pois fora utilizado 

antes mesmo do seu descobrimento pelos portugueses, também, como uma via de 

informação necessária e responsável pela interação e sobrevivência das populações 

humanas. Fora esse rio o grande canal da comunicação entre os primeiros povos a 

habitarem as comunidades ribeirinhas ao longo do seu percurso. 

 

Não há uma grande variedade de definições sobre os meios de comunicação, 

sobretudo, no que diz respeito a outras formas de se perceber a comunicação no dia a dia 

das pessoas. Para MCQUAIL( 1983), os meios de comunicação são: 

 

Instituições que exercem uma actividade-chave que consiste na produção, 

reprodução e distribuição de conhecimentos [...], conhecimentos que 

podem dar um sentido ao mundo, moldam a nossa percepção e contribuem 

para o conhecimento do passado e para dar continuidade à nossa 

compreensão presente (MCQUAIL, 1983, p. 51 apud WOLF, 1999, p. 

51). 
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O autor se refere aos meios de comunicação em seu caráter físico-estrutural 

enquanto empresas de rádio, TVs, jornais impressos, cinema, entre outras. Cada uma com 

sua estrutura física característica: linha editorial, periodicidade, equipamentos, público alvo, 

funcionários e outras características relacionadas a essas instituições de produção e 

divulgação de conteúdo. 

 

Porém, analisando o que disse McQuail (1983), pode-se transportar o sentido do 

seu pensamento para a compreensão da ação proporcionada pelo rio ao longo da sua 

história e perceber que é inquestionável o potencial comunicacional deste meio de 

navegação. Pode-se ainda agregar esse pensamento ao conceito de Wolf (1999), quando 

afirma que um meio de comunicação é, entre outras coisas, um sistema de intervenção 

cultural e de agregação social. 

 

A própria palavra “navegar” torna-se uma expressão emblemática para a 

comunicação contemporânea. Isso porque, quando mencionamos a Internet e toda a sua 

dinâmica comunicacional, pegamos a expressão “navegar” emprestada, no sentido de levar 

e buscar informações em um determinado espaço, comparativamente ao sentido original da 

palavra: de viajar no mar, lagos, cursos de água; fazer uma embarcação seguir uma rota 

determinada (AURÉLIO, 1988). Seus sinônimos: tracejar; percorrer; encontrar; atravessar; 

entre outros, também são usados nesse sentido. 

 

Sabe-se que para navegar na Internet é necessário, entre outras coisas, um 

provedor. O rio possibilitou a navegação que proporcionou a comunicação reconhecida da 

região interligada pelas suas águas. Parece que foi por isso, aliado ao reconhecimento da 

sua autossuficiência no que diz respeito à produção da subsistência, que se gerou, ainda no 

séc. XIX, a ideia de que o Vale do São Francisco teria potencial para constituir a 20ª 

província do Império, especialmente as regiões do Médio São Francisco - de Pirapora (MG) 

a Juazeiro (BA) - e do Submédio São Francisco - de Juazeiro (BA) a Paulo Afonso (BA). 

Naquela época, inclusive, algumas cidades do Vale já se destacavam e eram cogitadas como 

possíveis capitais: Januária, no Sul, e Juazeiro, no Norte. 

 

Esta relativa auto-suficiência, ligada ao isolamento que prevaleceu por 

muito tempo e ao fato de ter o São Francisco, em seu curso Médio, 

constituído importante artéria de transporte e comunicação dentro da área, 
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levou a pelo menos certo grau de consciência de grupo e a pelo menos um 

desejo temporário de autonomia. Como indicamos, Burton registrou em 

1867 que tinha revivido nessa época “uma idéia, primeiro sugerida, 

acredito”, escreve ele, “em 1825 por um certo coronel Joaquim de 

Almeida e que, desde 1832, caíra em esquecimento. Consistia em fazer do 

Vale do São Francisco a vigésima província do Império (brasileiro)” 

(BURTON apud PIERSON, p.325-326). 
 

Além de Rio da Integração Nacional, o São Francisco recebe outros predicados 

relacionados à sua capacidade de promover a integração, que traz intrinsecamente o sentido 

de comunicação entre as regiões (culturas) do território nacional: “Rio da Unidade 

Nacional”, por promover o progresso do país e unir regiões afastadas geograficamente; “O 

mais brasileiro de todos os rios”, por ser o único, entre os grandes, a ter toda a sua extensão, 

desde a nascente até a foz, exclusivamente, em terras brasileiras (ao contrário do Amazonas 

e Paraná, por exemplo); e “O condensador de gentes”, por sua capacidade de contribuir para 

o sustento das populações banhadas pelas suas águas (PIERSON, 1972). 

 

É conhecido também como: “Rio dos Currais”, pelo fato de terem sido implantadas 

em suas margens, no início da colonização, roças e currais para abrigar o gado vindo do 

litoral; “Rio das Barcas” devido à consequente construção de embarcações como forma de 

aproveitar o rio para o transporte de mercadorias e passageiros; e mais recentemente, “Rio 

da Irrigação”, devido à agricultura modernizada e ao sucesso internacional que se atribui 

aos Projetos de Irrigação, sobretudo nas cidades de Juazeiro e Petrolina; e “Rio Doador”, 

pelo recente e polêmico projeto de Transposição das suas águas, que objetiva oferecer água 

para consumo humano e agricultura em mais três estados do nordeste brasileiro; 

(MAGALHÃES, 2009). 

 

O Velho Chico, como também é carinhosamente chamado esse rio, encontra em 

todos esses predicados o sentido de ser um importante meio de comunicação a promover o 

desenvolvimento nas regiões que fazem parte do seu trajeto. Além disso, as características 

expostas nos nomes que lhes são atribuídos denotam o poder que o rio tem de proporcionar 

a divulgação e fazer trocas de cultura, importantes nesse processo de desenvolvimento e 

progresso das cidades e das populações. Por isso, cabe a afirmação de que o rio foi o 

primeiro importante meio extensivo de comunicação do Vale do São Francisco. 
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A partir das sesmarias, que proporcionaram na região do São Francisco a 

construção de roças e currais para acolhimento, exploração e comercialização de gados e 

outros produtos vindos do litoral, foram surgindo as primeiras cidades, com o decorrer dos 

anos. A cidade de Juazeiro-BA, localizada na margem direita do rio, na região do Médio 

São Francisco, surge como passagem dos antigos caixeiros viajantes e comerciantes de 

inúmeras regiões do país que aproveitavam a sombra de um antigo pé de Juazeiro para 

descansar durante as longas viagens realizadas. Estes homens perceberam o local como um 

entroncamento entre os destinos procurados, isso antes mesmo de sua emancipação política. 

 

As viagens eram realizadas de forma intermodal, ou seja, utilizando as estradas de 

chão, as quais ligavam o litoral e o interior do país, e tendo o rio como outra possibilidade 

de ligação entre essas localidades. É nesse cenário que o Rio São Francisco se consolida 

como um elo entre os que chegam, os que partem e os que residem e trabalham nas 

localidades banhadas pelas suas águas. 

 

O rio torna-se o principal canal comunicativo não só entre as comunidades 

ribeirinhas, mas entre estas e o mundo. Isso porque os portos dessas cidades eram (e alguns 

continuam sendo) a principal porta de entrada e saída de pessoas, informações, mercadorias 

e costumes. Esse movimento revela as mais diversas relações interpessoais entre as mais 

distintas culturas envolvidas em um processo econômico de compra e venda de 

mercadorias. 

 

Percebe-se aí, algumas relações fortemente ligadas ao processo comunicativo da 

forma com que Mauro Wolf (1999, p. 62) nos apresenta. De acordo com os estudos em 

comunicação, em um processo comunicativo convencional básico existem o emissor, o 

canal, a mensagem e o receptor. Na Teoria Funcionalista, por exemplo, a qual permaneceu 

por muito tempo como a teoria comunicativa “adequada e bastante indiscutida”, 

 

A actividade comunicativa é representada como transmissão de um 

conteúdo semântico fixo entre dois pólos, também eles definidos, 

encarregados de codificarem ou descodificarem o conteúdo, segundo as 

restrições de um código igualmente fixo. 

 

Partindo dessa ideia e encontrando-se o rio como meio de ligação entre localidades 

distintas, percebe-se um processo comunicacional análogo a outro modelo de comunicação 
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apresentado pelo cientista político e teórico da comunicação estadunidense, Harold 

Lasswell, cujo pressuposto indica que para haver um ato comunicativo é preciso responder: 

quem diz o quê, através de que canal e com que efeito? 

 

Tomando o modelo lasswelliano (proposto em 1948 e tido como a superação da 

Teoria Hipodérmica) como parâmetro, pode-se responder às suas perguntas observando o 

Rio São Francisco como potencial meio de comunicação: observa-se os navegantes como 

agentes e participantes dos processos de colonização, de exploração e de comercialização 

sendo os emissores - aqueles responsáveis por produzir e divulgar a informação; esta pode 

ser identificada nas mercadorias e até nos próprios indivíduos navegantes -  seus costumes e 

tradições vindos de locais distintos; o canal é o Rio - um meio de comunicação, que através 

da sua parte navegável, proporciona o transporte de carga e de pessoas; e o efeito da 

atividade comunicativa é o processo de mudança cultural nas diversas localidades 

alcançadas pelo Rio São Francisco proporcionado pela movimentação das pessoas e 

culturas através dele - aculturação, inovação, transformação, fusão cultural etc. 

 

Atribui-se a esses aspectos grande parte do processo de modernização de toda essa 

região, a ideia de progresso, e a sensação de pertencimento a um universo moderno. O Rio 

São Francisco proporciona uma linha de comunicação importante entre as regiões Norte e 

Sul do país, bem como as centrais a partir dos seus tributários ao longo do seu percurso. 

Este fator foi preponderante para o desenvolvimento da navegação e das cidades que fazem 

parte da sua bacia. 

 

A navegação no Rio São Francisco tem participação indispensável na história das 

cidades ribeirinhas, inclusive na formação dos povos nessas localidades, contribuindo para 

as identidades que os representam e os distinguem. No entanto, a participação 

imprescindível da política no desenvolvimento dessa região aparece, desde o período 

imperial, contraditoriamente no processo desenvolvimentista dessas cidades, como em 

outras cidades brasileiras. 

 

Por um lado, muito se fez a partir de políticas públicas, objetivando o melhor uso 

das suas águas e de seu potencial comunicativo, através de leis e decretos assinados por 

imperadores e presidentes. Leis que beneficiaram direta ou indiretamente o povo 
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sanfranciscano. Por outro lado, essas mesmas políticas promoveram a segregação de classes 

sociais, a exploração indiscriminada dos bens naturais do Vale, a expulsão de nativos de 

suas terras - fazendo uso do discurso desenvolvimentista modernista - a mudança brusca de 

uma tradição rural para o dinamismo urbanóide, o aumento da violência (característica dos 

centros urbanos), entre tantas outras mazelas sociais e culturais perceptíveis em uma 

sociedade. 

 

Todo esse movimento (positivo ou negativo) de troca de informações e cultura, 

importante para o desenvolvimento de qualquer região, encontra relação nos estudos sobre a 

comunicação. As principais teorias do setor fazem menção ao feedback, o qual representa o 

retorno de uma mensagem enviada por um emissor a um ou mais receptores em um 

processo comunicativo. 

 

Com relação ao rio, observa-se que quando uma embarcação atracava em um 

porto, ela descarregava informação – pessoas; mercadorias; culturas. Posteriormente, no 

momento de partir, a embarcação levava consigo outras informações inerentes àquele porto, 

àquela cidade, podendo ser desde passageiros e seus costumes, até os produtos 

característicos daquela localidade, suas especiarias etc. No momento em que uma cidade é 

percebida enquanto receptora, mas que também produz informação em resposta à 

mensagem recebida, temos um feedback gerado pelas relações fluviais. Estas 

proporcionadas pelo rio ou mediadas por ele. Mas, antes de chegar ao feedback, nos 

processos comunicacionais mais complexos há a referência ao ruído. Segundo Santaella 

(2001, p. 84), 

 

O ruído é algum tipo de perturbação que distorce a mensagem. Em casos 

extremos, o ruído pode impedir que a mensagem enviada pela fonte 

chegue até o receptor. Em casos normais, algum nível de ruído é 

inevitável pelo simples fato de que a mensagem emitida sempre difere da 

mensagem recebida. Há três tipos de ruídos: físico (tudo que interfere 

fisicamente na transmissão da mensagem), psicológico (idéias 

preconcebidas) e semântico (significados mal-entendidos). 

 

Magalhães (2009) fala dos percalços pelos quais passaram os navegantes durante 

as viagens realizadas no percurso do Rio São Francisco. Desde o tempo dos ajoujos
4
, os 

navegantes já conviviam com inconvenientes desde os naturais, como pedras e bancos de 

                                                 
4 Embarcação construída a partir de quatro ou cinco canoas amarradas com tiras de coro cru e cipó. 
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areia, até os sobrenaturais como as assombrações e lendas do São Francisco. Tudo isso era 

motivo de interferência na navegação e pode ser atribuído ao ruído do processo 

comunicativo pelo fato de interferir na comunicação, apesar de fazer parte do processo, 

sendo relevante tanto para a abrangência da mensagem, quanto para o seu desvirtuamento. 

 

Por um lado, o ruído age como um fator nocivo que pode prejudicar parte ou a 

totalidade de uma mensagem, ratificando o que indica Pignatari (1976, p. 18). Segundo ele, 

“Tôdas as fontes de erros são agrupadas sob a mesma denominação de ruído ou distúrbio”, 

ou seja, denomina-se ruído qualquer barreira que impeça ou descaracterize o transcorrer de 

determinada informação. Por outro lado, o ruído pode funcionar, também, enquanto 

parâmetro para o progresso de muitos sistemas. 

  

Uma tromba d’água, ou um remanso, por exemplo, podem ser comparados a um 

ruído que interfere no contato entre os polos, como o chuvisco na recepção do sinal de 

televisão, ou um rádio mal sintonizado. Já uma barca melhor equipada com um motor mais 

potente, pode ser percebida como uma consequência positiva atribuída ao ruído, levando-se 

em consideração o progresso estrutural e técnico da embarcação, o qual promove uma 

comunicação mais eficiente, que avança rio abaixo, rio acima, acelerando o processo e 

diminuindo o tempo da entrega da informação do emissor para o receptor. 

 

Há ainda o código usado no processo comunicacional que, para Oliveira (2005, p. 

10), pode ser definido como “qualquer grupo de símbolos capaz de ser estruturado de 

maneira a ter significação para alguém”. No livro, Navegação no Rio São Francisco (2009), 

Ermi Ferrari Magalhães, chamado por outros escritores e intelectuais de “Biógrafo do Rio 

São Francisco”, dedica um tópico específico sobre os códigos linguísticos característicos, 

utilizados pelos barranqueiros, barqueiros, remeiros e vaporzeiros
5
. 

 

Eram expressões comuns no dia-a-dia daqueles que compunham o ambiente da 

navegação e dos portos ao longo do rio: Quizila (comerciante ambulante de barcas e 

vapores); Cururu (mercadorias transportadas clandestinamente nos porões das embarcações 

para evitar impostos); Beirada (margem do rio); Banco (parte rasa do rio, onde há o risco de 

encalhamento); Tolda (parte destinada ao proprietário da embarcação); entre tantas outras 

                                                 
5 Vaporzeiro era a denominação atribuída à tripulação dos Vapores que navegavam no São Francisco. 
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expressões que, para muitos moradores das cidades, não faziam (nem fazem) sentido algum 

(MAGALHÃES 2009). 

 

Porém, como postula Fialho (1998, p. 29), só “Existe comunicação quando se pode 

produzir expressões mediante um determinado processo de codificação, transmissão e 

decodificação”. Essa relação com signos específicos de determinados grupos sociais ratifica 

o pensamento de Díaz Bordenave (1995, p. 24) quando revela que “a atribuição de 

significados a determinados signos é precisamente a base da comunicação em geral e 

linguagem em particular”. 

 

Além desses aspectos relacionados à comunicação como um todo, é importante 

frisar que um processo comunicativo só é considerado como tal a partir do momento em 

que é apresentado, entre outras coisas, o seu modelo comunicacional. Se o que é defendido 

nestas linhas é a ideia do Rio São Francisco enquanto canal de comunicação, segue abaixo 

um esboço do que seria o seu modelo comunicacional: 

 

 

Como visto, fora da analogia exposta, não há nada de original em relação ao 

modelo apresentado. Isso porque não está sendo tratado aqui o surgimento de um novo 

modelo comunicacional, mas a percepção de uma maneira diferenciada de se identificar um 

meio de comunicação no cotidiano das populações, no caso, o Rio São Francisco. 

 

Esse sentido comunicacional da navegação no São Francisco é bastante 

perceptível, encontrando situações análogas aos meios tradicionais (Rádio, TV, Impresso 

etc) de acordo com cada circunstância pertencente a cada realidade. Não há uma grande 

variedade de definições sobre os meios de comunicação, sobretudo, no que diz respeito a 

outras formas de se perceber a comunicação no dia a dia das pessoas. 
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Por ser uma cidade ribeirinha, Juazeiro possui algumas características inerentes a 

uma cidade desse tipo. Localizada à margem direita do Rio São Francisco, mais 

precisamente, no trecho denominado Médio São Francisco, Juazeiro tem o privilégio de ter 

surgido no trecho navegável desse rio. Esse fato determinante da natureza, somado aos 

benefícios proporcionados pela participação da linha do trem na dinâmica da cidade, 

possibilitou-lhe o contato constante com outros centros mais desenvolvidos como a capital 

de Minas Gerais e, a partir desta, com a própria capital do império – o Rio de Janeiro. 

 

Sabe-se que em cidades litorâneas, ou banhadas por rios extensos e navegáveis, 

com localização estratégica e adequada para o comércio de mercadorias ou para o turismo é 

comum, ou mesmo, uma consequência, a construção de portos como forma de oferecer uma 

estrutura que proporcione a estocagem e a comercialização dos produtos vindos de lugares 

diversos. Esses locais objetivam oferecer conforto àqueles que veem nas embarcações (de 

paquetes a navios) um meio de transporte alternativo. Os portos são espaços onde a 

movimentação de pessoas e mercadorias é constante, fato que ocasiona uma troca 

incalculável de cultura entre os indivíduos envolvidos devido às proporções dessa 

movimentação. 

 

Culturas oriundas de locais diversos se comunicam entre si nesses espaços. Mesmo 

tendo a indústria e o comércio como propulsores desse ambiente, o porto surge não apenas 

como um local de compra, venda e estocagem de mercadoria, mas como um tabuleiro de 

costumes, características, símbolos e identidades distintas. No caso das cidades portuárias, 

como Juazeiro, percebe-se a mesma relação, porém, respeitando as características inerentes 

a essas cidades, suas tradições e todo o folclore que faz parte do imaginário local e que 

contagia aqueles que passam por aqui, seja a turismo, a trabalho ou para morar. 

Concebemos, portanto, o porto como uma interseção entre o rio e a cidade – o porto sendo 

um lugar limítrofe, aberto e disponível. 

 

O porto de Juazeiro, sendo um local de intensa movimentação, conhecimento, 

participação, transações econômicas etc. configura-se como tabuleiro cultural, 

desempenhando o papel de um provedor de relações interpessoais das mais diversas, com 

forte poder de influência na representação de uma identidade que referencia seu povo. 
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Entende-se que, no auge da navegação no São Francisco, Juazeiro viveu uma 

dinâmica cultural peculiar que possibilitou a construção de determinada identidade cultural 

aos seus citadinos. A partir dos costumes das pessoas que chegavam nas embarcações, 

encontra-se uma possibilidade de o juazeirense ter modelado seu comportamento social, 

adotando tipos de atitudes modernistas nas vestimentas, nos gostos em geral, perante o 

processo de trocas culturais e de adaptações da sua tradição de origem, com a influência de 

elementos de uma referência europeia. 

 

Seguindo essa linha de pensamento, Canclini (1997) critica o chamado 

eurocentrismo dos agentes que avaliam uma determinada cultura local “atrasada e não-

civilizada” quando esta não segue os padrões europeus. Essas transformações acontecem 

devido ao deslumbramento pelo outro, ou, como diz Chauí (2008, p.74) “o fascínio pelos 

signos de prestígio e de poder”. Dessa forma, os movimentos culturais, sobretudo os 

artísticos possuem essa característica de dinamicidade e de pertencimento a um 

determinado contexto social. A respeito disso, Terry Eagleton (2005, p. 10) lembra o 

processo histórico pelo qual passou (e continua passando) o próprio conceito de cultura. 

 

"Cultura" denotava de início um processo completamente material, que foi 

depois metaforicamente transferido para questões do espírito. A palavra, 

assim, mapeia em seu desdobramento semântico a mudança histórica da 

própria humanidade da existência rural para a urbana, da criação de porcos 

a Picasso, do lavrar o solo à divisão do átomo. No linguajar marxista, ela 

reúne em uma única noção tanto a base como a superestrutura. 

 

Na história de Juazeiro em relação ao seu porto e à navegação no São Francisco, 

percebe-se que a necessidade de acolhimento dos visitantes durante o processo de 

comercialização e estada das embarcações na cidade, possivelmente, faz com que os 

moradores não só se adaptem a essa nova realidade, mas que a própria cidade amolde-se 

para melhor atender as demandas dos navegantes nela presentes, embora de passagem. 

 

Essa relação entre o porto e a cidade de Juazeiro é percebida, no presente trabalho, 

a partir do conceito de Henri LeFebvre (2006, p.  24) acerca do espaço social. Como o 

próprio autor admite, há certa dificuldade em compreender a origem de um espaço. No 

entanto, quando o espaço é produzido, torna-se capaz de se decifrar. 
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Ele implica um processo significante. E mesmo se não existe um código 

geral do espaço, inerente à linguagem ou às línguas, talvez códigos 

particulares tenham se estabelecido ao longo da história, provocando 

efeitos diversos; de modo que os “sujeitos” interessados, membros desta 

ou daquela sociedade, acedam ao mesmo tempo a seu espaço e à sua 

qualidade de “sujeitos” atuando nesse espaço, o compreendendo (no 

sentido o mais forte desse termo). 

 

Ainda sobre esse mesmo aspecto da relação porto e cidade, Juazeiro, seu povo e 

sua cultura, os entrevistados na pesquisa que gerou o presente trabalho foram categóricos na 

afirmação de que da movimentação portuária, consequência da navegação, sobretudo 

durante o período de seu maior destaque proveem algumas das principais características da 

cidade de Juazeiro, apontando-as como consequências culturais, políticas e econômicas da 

navegação nesse rio. Os principais aspectos da cidade que lhe proporcionaram os títulos de 

“Princesa do São Francisco” e “Juazeiro da Lordeza” estão, segundo eles, diretamente 

ligados à movimentação portuária. 

 

Nesse processo houve aculturação e a troca de culturas trouxe consequências 

contraditórias como em qualquer sociedade. Um dos aspectos positivos nesse processo de 

interação humana resulta do que Bauman (2002, p. 24) chama de rede de interdependência: 

A demarcação da natureza “social” de uma sociedade. Segundo ele, 

 

La identidad de una sociedad se arraiga en una red más o menos invariante 

de relaciones sociales. La naturaleza “societal” de la sociedad consiste por 

encima de todo en una red de interdependencias desarrolladas y 

mantenidas a través de la interacción humana
6
. 

 

Além das entrevistas realizadas, encontrou-se, através de análise documental dos 

jornais da época, uma visão que reforça aquela percepção da cidade, de seu povo e sua 

cultura apresentada pelos entrevistados, ou seja, uma relação intrínseca com o porto e a 

navegação no São Francisco, possibilitando compreender que a dinâmica dos portos 

influencia em tão alto grau o cotidiano das cidades que possuem ou possuíram essa 

realidade. 

 

                                                 
6 “A identidade de uma sociedade está enraizada em uma rede mais ou menos invariável de relações sociais. A natureza 

"social" da sociedade é, sobretudo, uma rede de interdependências desenvolvidas e mantidas por meio da interação 

humana” (BAUMAN, 2002, p. 245). 
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Foram analisadas matérias publicadas no período considerado áureo da navegação 

no Vale do São Francisco, além de algumas publicações percebidas como significativas 

para a questão da pesquisa, feitas em outras datas. Fazendo uma linha imaginária do tempo 

das publicações analisadas, desde a mais antiga até a mais recente matéria identificada, foi 

possível perceber que a navegação no Rio São Francisco é um dos principais fatores, não 

apenas do desenvolvimento econômico de Juazeiro no período em questão, mas, 

principalmente, do processo de troca de culturas vivenciado, em boa parte, naquele 

momento - processo promovido, especialmente, em espaços de grande circulação de 

pessoas, como era o porto. 

 

A partir dos primeiros anos da década de 1950 – visto como o período que 

anunciava o auge da navegação no Rio São Francisco - percebe-se poucas publicações em 

jornais da época que reafirmam essa relação entre o Porto e a cidade de Juazeiro. Apesar da 

precariedade dos acervos investigados em relação ao início dessa década, pode-se notar 

algumas publicações referentes ao tema. Relação que foi reforçada a partir das fontes orais. 

 

Para a edição comemorativa aos 94 anos de 

emancipação política de Juazeiro, o destaque fica por conta 

da fotografia e sua legenda publicada na capa. Entre outras 

fotografias, o jornal expôs uma do Saldanha Marinho
7
 com 

a seguinte descrição: “A maior atração turística de 

Juazeiro, o famoso Vaporzinho” (RIVALE, 1972). 

Analisando a imagem do ponto de vista da semiótica, nota-se a relação que se faz entre o 

rio, a navegação e o desenvolvimento social, proporcionado, nesse caso, pelo turismo. 

 

Confirmando o que disse Moreira (2005), pode-se perceber nas publicações desses 

impressos uma vida cultural bastante agitada justamente durante esse período, o qual é 

considerado áureo da navegação no São Francisco. Ao fazer uso dos estudos sobre a 

semiótica, a partir da leitura proposta por Martine Joly (2007), podemos apreender nas 

                                                 
7 A embarcação que recebeu o nome de Almirante Saldanha Marinho foi o primeiro Vapor a navegar nas águas do Rio São 

Francisco. O Vaporzinho, como ficou carinhosamente conhecido, navegou entre os anos de 1872 e 1960, quando foi 

desarmado e transformado em ponto turístico, inicialmente em uma praça na Orla I da cidade (MAGALHÃES, 2009, p. 

44). Desde quando foi transferido para a Orla II de Juazeiro o Vaporzinho permaneceu por alguns anos em estado de 

abandono. Recentemente, diante dos apelos emocionados de cidadãos e turistas que têm a oportunidade de conhecê-lo, o 

Governo Municipal realizou uma ampla reforma que o transformou em um centro de informações turísticas. 
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publicações, sobretudo de fotos expostas nas páginas dos jornais, toda essa relação sugerida 

por este trabalho sobre navegação, comunicação e identidade cultural. 

 

Para este artigo, recortamos dos resultados da pesquisa que se realizou para 

elaboração da monografia apresentada como TCC de Comunicação Social - Jornalismo em 

multimeios a parte que busca estabelecer uma relação de afinidade entre a navegação no 

Rio São Francisco e a cidade de Juazeiro-BA, destacando-se: a relevância desse rio como 

um fator comunicacional; como essa cidade se desenvolveu a partir dos acontecimentos 

relacionados a presença do rio na localidade em questão. E, tomando-se Juazeiro como 

referência para compreensão desse processo, compreendendo-se como esse rio influenciou 

o desenvolvimento socioeconômico e cultural das cidades ribeirinhas. 

 

Destacamos com isso algumas considerações sobre um processo de comunicação 

que se elaborou envolvendo as práticas da navegação no rio, e a dinâmica portuária nas 

cidades relacionadas a esse rio pelos portos nelas existentes, tomando-se Juazeiro como 

referência para compreensão desse processo. Para tais considerações procedemos 

comparativamente a um dos modelos de processos comunicativos, apresentado nas teorias 

da comunicação que compõem os estudos sobre essa área de conhecimento. 

 

Diante disso, propomos uma analogia entre o Rio São Francisco e os meios de 

comunicação convencionais (Rádio, TV, Cinema etc), no sentido de termos o rio como um 

provedor que possibilitou e ainda possibilita a disseminação de conteúdos – mercadorias, 

pessoas e, sobretudo, culturas, embora isso seja, hoje, de forma bem restrita. 
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