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Resumo: Este trabalho objetiva apresentar o Porto Gouveinha no município de Ipiaçu (Minas 
Gerais/Brasil), destacando as lembranças de balseiros, que são os trabalhadores responsáveis 
pelas travessias de pessoas, mercadorias, carros, ônibus e caminhões na divisa dos Estados de 
Minas Gerais e Goiás. Desse modo, a presente investigação tem como ponto de partida a 
discussão conceitual da categoria geográfica lugar, na dimensão centralizadora que visa integrar o 
debate proposto à realidade encontrada, perpassando por uma trajetória histórica presente nas 
memórias de sujeitos que vivenciaram o lugar. De acordo com Carlos (1996, p.19), “a redefinição 
do lugar emerge como uma necessidade diante do processo de globalização e é possível ainda 
pensar o lugar como singularidade observando-se as suas particularidades”. Portanto, o lugar é 
uma noção que se desfaz e se despersonaliza diante da tendência ao homogêneo, pois é em 
espacialidades como o Porto Gouveinha que encontramos uma diversidade de elementos que 
diferenciam uma paisagem turística da realidade encontrada. Diante desse contexto de regaste da 
memória balseira, vale ressaltar que o recorte temporal deste artigo é a década de 1950, 
mostrando a construção e implantação de um território portuário até o presente (2012). No 
entanto, sua trajetória histórica divide-se em dois períodos distintos: a primeira surge, a partir de 
1951 até meados de 1976 e a segunda, a partir de 1977 aos dias atuais (2012), devido há uma 
nova (re)organização espacial, que modificou seu trajeto original, ou seja, a criação do 
reservatório da Hidrelétrica de São Simão, considerado um atrativo de lazer e turismo regional. A 
partir dos diálogos de idas e vindas, de muitas travessias e viagens pelo rio Paranaíba entre Minas 
Gerais e Goiás, que se propões apresentar neste trabalho os depoimentos de sujeitos que 
vivenciaram os diferentes cotidianos do Porto Gouveinha. Nos resultados desta pesquisa expõe 
por meio das vozes desses sujeitos que há várias concepções do que é ser balseiro em uma 
paisagem turística. Destacam-se, também, as rupturas que modificaram as tramas e as relações 
entre os moradores mineiros e goianos, as principais dificuldades de viajantes e trabalhadores, a 
profissionalização dos condutores e o curso social dos acontecimentos. Nessa trajetória os 
caminhos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste consistem nas seguintes etapas. 
Na primeira realizamos uma revisão bibliográfica sobre a categoria de análise geográfica lugar 
para conhecer suas partes conceituais. A segunda etapa consiste na realização do trabalho de 
campo, momento que propicia alargar o conhecimento do Porto Gouveinha e suas travessias nas 
vozes de balseiros do lugar. 
 
Palavras Chave: Memória; Paisagem Turística; Balseiros; Categoria Lugar. 
 
Ejes Temáticos: Población, turismo e identidad cultural. 
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UNA TURISTÍCA PAISAJE Y SUS RECUERDOS: el caso de Puerto 
Gouveinha en Ipiaçu (MG) 

 

 

Resumo: Este trabajo tiene como objetivo presentar la ciudad de Puerto Gouveinha Ipiaçu 

(Minas Gerais / Brasil), destacando los recuerdos de las vigas, que son responsables de los 

cruces de los trabajadores de las personas, bienes, coches, autobuses y camiones en la 

frontera entre los estados de Minas Gerais y Goiás . Así, esta investigación tiene como 

punto de partida la discusión de la categoría conceptual lugar geográfico, la centralización 

de la dimensión que tiene como objetivo integrar el debate propuesto a la situación actual, 

el artículo proporciona una trayectoria histórica presente en la memoria de los sujetos que 

experimentaron el lugar. Según Charles (1996, p.19), "la redefinición del lugar surge como 

una necesidad en el contexto de la globalización y todavía puede pensar el lugar como 

singularidad la observación de sus particularidades." Así que el lugar es una noción que se 

desvanece y la tendencia a despersonalizar antes de espacialidad homogénea, como lo es 

en la Gouveinha puerto encontramos una diversidad de elementos que diferencian a un 

paisaje turístico de la realidad se ha encontrado. En este contexto regaste memoria balseira, 

cabe destacar que el marco temporal de este artículo es el de 1950, que muestra la 

construcción y despliegue de un territorio portuario hasta el presente (2012). Sin embargo, 

su trayectoria histórica se divide en dos períodos distintos: la primera viene desde 1951 

hasta mediados de 1976 y el segundo desde 1977 hasta el presente (2012), porque hay una 

nueva (re) organización del espacio, que modificó su trayectoria original, es decir, la 

creación de la represa hidroeléctrica de San Simón, considerado un atractivo ocio y el 

turismo regional. A partir de los diálogos de idas y venidas de muchos cruces y recorridos 

por el río Paranaíba entre Goiás y Minas Gerais, que está presente en este trabajo propone 

los testimonios de personas que han experimentado Gouveinha puerto diferente cada día. 

Los resultados de esta investigación expone a través de las voces de esos tipos que existen 

varias concepciones de lo que significa ser un paisaje turístico barquero. Notable también 

se rompe que cambiaron la trama y las relaciones entre los residentes y Goiás mineros, las 

principales dificultades de los viajeros y de los trabajadores, conductores profesionales y el 

curso de los acontecimientos sociales. En esta trayectoria caminos adoptado el desarrollo 

metodológico de este consta de los siguientes pasos. En el primero llevado a cabo una 

revisión de la literatura en la categoría de lugar de análisis geográfico para satisfacer las 

piezas conceptuales. El segundo paso es la realización del trabajo de campo, que 

proporciona conocimientos de dispersión puntual sobre el Puerto y sus cruces Gouveinha 

en las voces de las vigas del lugar. 

 

Palabras Clave: Memoria, Turistíca Paisaje; Cubas; Place Categoría. 

 
Ejes Temáticos: Población, turismo e identidad cultural. 
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Introdução 

 

Este trabalho objetiva apresentar o Porto Gouveinha no rio Paranaíba, 

município de Ipiaçu no Estado de Minas Gerais. Essa discussão fundamenta-se 

nas lembranças de balseiros que são trabalhadores responsáveis pelas travessias 

de pessoas, mercadorias, carros, ônibus e caminhões entre os interiores mineiro 

e goiano. O presente artigo procurou obter as seguintes respostas: quais eram as 

sociabilidades no Porto Gouveinha e quais as perspectivas atuais? Quais as 

sensibilizações que promovem o lugar no contexto do lazer e turismo? Como o 

lugar constituído histórica e culturalmente age perante o atual momento de 

travessia? Quais são especificidades locais?  

Nesse contexto, a pesquisa tem como ponto de partida a discussão 

conceitual da categoria geográfica lugar, na dimensão centralizadora que visa 

integrar o debate proposto à realidade encontrada no Porto Gouveinha, 

perpassando pela trajetória histórica de suas travessias presentes nas memórias 

de sujeitos que vivenciaram o lugar e chegando aos espaços de lazer, turismo e 

entretenimento que surgirão a partir da construção do lago da Hidrelétrica de São 

Simão. 

 Portanto, fundamentado em Boaventura (2007), Santos (2010) e Santos 

(2013), pode-se dizer que o referido trabalho utiliza os métodos: “analítico” e de 

“estudo de caso”, pois entende-se que existe uma relação próxima entre eles. O 

método de caso representa um considerável efeito prático, empírico e indutivo de 

pensar e praticar, sendo um instrumento didático, pois a aprendizagem centraliza-

se passo a passo. Consiste na observação detalhada de um contexto, indivíduo 

ou de um acontecimento específico (BOAVENTURA, 2007, p. 119-125).  

Outro método importante, o analítico, foi realizado por intermédio da leitura 

do vivido e dos aspectos percebidos durante os trabalhos de campo, ou seja, as 

observações empíricas foram fundamentais na construção da pesquisa analítica, 

a fim de se compreender os aspectos naturais e humanos e limitações do lugar 

(SANTOS, 2010, p.27). Os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento do trabalho consistem nas seguintes etapas. Na primeira foi 

realizada uma revisão bibliográfica sobre a categoria de análise geográfica lugar 

para conhecer suas partes conceituais. A segunda etapa consistiu na realização 
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do trabalho de campo, momento que propiciou alargar o conhecimento do Porto 

Gouveinha e suas travessias nas vozes de balseiros do lugar. 

 

Recorte da Pesquisa 

 

A balsa do Porto Gouveinha (Foto 01), objeto de estudo deste artigo está 

localizada no município de Ipiaçu (Minas Gerais) (Mapa 01), as margens da 

represa da Hidrelétrica de São Simão no rio Paranaíba. A área total do município 

chega a 466,020 km², com altitude máxima de 551metros na montante da 

cabeceira do Córrego Canga e a mínima de 381metros ao longo do rio Paranaíba. 

Sua população, segundo os dados do IBGE (2010), é de 4.107 habitantes, sendo 

que 3.741 pessoas vivem na área urbana e 366 na área rural. (SEBRAE, 2006). 

 

 

Foto 01: Balsa ancorada nas margens do rio Paranaíba no município de Ipiaçu, no Estado de 

Minas Gerais. Araújo e Pereira, 2011. 

 

No Estado de Minas Gerais, Ipiaçu pertence à microrregião de Ituiutaba, 

mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Faz limites com os municípios 

de Gurinhatã, Santa Vitória, Ituiutaba e com o Estado de Goiás, confrontando-se 

com os municípios goianos de Itumbiara, Inaciolândia e Quirinópolis. Transpõe 

esse limite interestadual por meio da balsa do Porto Gouveinha. As coordenadas 
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geográficas do município de Ipiaçu são de 18º 41’ 30’’ latitude sul e 49º 56’ 55’’ 

longitude oeste. 

 

 

Mapa 01: Localização de Ipiaçu – MG. Fonte: IBGE (2008). Elaboração: SILVA, A. F.  
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Nesse contexto, de regaste da memória balseira, como propõe este artigo, 

vale ressaltar que o recorte temporal é a partir da década de 1950 com a 

construção e implantação da Balsa do Porto Gouveinha até o ano de 2011, no 

entanto, seu aspecto histórico divide-se em dois períodos distintos: o primeiro 

surge, a partir de 1951 até meados de 1976 e o segundo, a partir de 1977 até os 

dias atuais (2013), devido há uma nova reorganização espacial, que modificou 

seu trajeto original.  

Em 1951, João de Oliveira Gouveia (vulgo Gouveinha), natural da cidade 

de Prata (MG), e Lupércio Veludo colocou em operação uma balsa responsável 

pelo transporte de mercadorias, de animais e de pessoas entre os Estados de 

Goiás e Minas Gerais unindo, assim, as cidades de: 

[…] Quirinópolis e Ipiaçu, através do rio, com o objetivo de facilitar a 
travessia (que durava, em média, um dia de viagem a cavalo até a sua 
fazenda), e estabelecer contato com o Triângulo Mineiro por meio do 
Município de Ipiaçu, consequentemente, diminuindo substancialmente o 
tempo de duração da viagem entre Quirinópolis (GO) e Ituiutaba (MG), 
por isso, surgiu o Porto Gouveinha (SAGIM JUNIOR; SAGIM, 2000). 
 

Santos (2010) destaca que para abrigar as famílias dos empregados da 

empresa de navegação, foram construídas as primeiras casas no lado goiano do 

Porto Gouveinha (Foto 02) e, com o passar do tempo: 

[...] chegaram mais pioneiros para a região, formando um povoado que 
recebeu o nome de Porto Novo ou Porto do Gouveinha. Em 1954, 
Gouveinha, Antônio Franco Barbosa (Totonho) e Conceição Martins 
Franco fundaram a navegação Minas Gerais S/A. Nesse período, o 
povoado passou a se chamar Gouvelândia. No dia 24 de agosto de 
1963, foi criado o distrito de Gouvelândia, conforme Lei Municipal 
número 315 e instalado em 08 de março de 1964. Segundo os antigos 
usuários da balsa (SANTOS, 2010, p.129). 
 

Enquanto do lado goiano surgiu um núcleo urbano na década de 1950, o 

lado mineiro (município de Ipiaçu) permaneceu apenas com a infraestrutura de 

atendimento (embarque e desembarque) dos viajantes que passavam pelo lugar. 

Durante as conversar, entrevista, percepções e análise que ocorram nos 

trabalhos de campo, foi citado pelos pesquisados um momento que gerou ruptura. 

Isto é, a construção do reservatório da Hidrelétrica de São Simão (em 1976) que 

provocou as mudanças do núcleo urbano goiano e de localização do porto, tanto 

do lado mineiro como goiano. 
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Foto 02: Ancoradouro do Porto Gouveinha do lado de Goiás. Fonte: SAGIM JUNIOR, O.; SAGIM, 
M. B. Quirinópolis Histórico. Goiânia: O Popular, 2000, p.62, s. d. 
 

 

Essa ruptura modificou as tramas cotidianas do Porto Gouveinha, porém 

esse não deixou de cumprir sua função de travessia que está culturalmente vivo 

na memória de sujeitos que mesmo enraizados em outros lugares mantém 

vínculos afetivos com esse lugar. Por isso, Brandão (1998) lembra que ao 

trabalho da memória: 

[...] cabe uma necessidade de redenção das épocas passadas na 
história humana. E ela se processa também com um acúmulo de 
injustiças. Os que as sofreram, nossos outros-próximos, já não podem 
mais ser redimidos no curso social dos acontecimentos, pois eles são 
irreversíveis como história. [...] Eis que cada geração somos 
responsáveis por viver uma nossa própria história, e por escrever essa 
nossa história em si mesma e também através da história irreversível 
dos acontecimentos realizados pelos que nos antecederam (BRANDÃO, 
1998, p.33). 
 

E para que esta realidade fundamentada em diferentes memórias de 

travessias e vivências não se perca com a história do Porto Gouveinha, propõem 

se após a discussão da categoria geográfica lugar, uma viagem geográfica para 

relembrarmos o passado do povo mítico das margens do rio Paranaíba, porém 

estamos cientes que será impossível esgotar essa literatura de consciência social 

coletiva. Mas só assim será possível evitar o esquecimento de tantos balseiros do 
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rio Paranaíba, responsáveis por uma viagem que continua em pleno século XXI, 

construindo novos horizontes na trajetória do lugar. 

 

Conceitos de Lugar: categoria de análise geográfica 

 

Carlos (1996, p. 20) escreve que “o lugar é a porção do espaço apropriável 

para a vida – apropriada através do corpo – dos sentidos – dos passos de seus 

moradores, é o bairro, é a praça [...]”. Desse modo, é possível compreender o 

lugar no contexto da trajetória da balsa do município mineiro de Ipiaçu (Fotos 03 e 

04), pois nele “desenvolve a vida em todas as suas dimensões” e este objeto de 

estudo da Geografia pode ser entendido segundo a autora como “a base da 

reprodução da vida [...]”. 

 

 

Foto 03: Igreja de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Ipiaçu. Pode-se afirmar que a devoção 
a Santa é o principal movimento e tradição religiosa da cidade. Araújo e Pereira, 2011. 

 

O lugar é o resultado da arte, obra e entrega de cada habitante. Carlos 

(1996, p. 25) mostra que se pode buscar o “entendimento do lugar nas práticas 

mais banais e familiares, o que incita pensar a vida cotidiana segundo a lógica 

que lhe é própria e que se instala no insignificante, no parcelar, no plural”. Uma 

outra abordagem encontrada é a de Moraes (1990, p. 15), de “autores que 
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propõem a Geografia como estudo da individualidade dos lugares”. Mas nas 

argumentações de Carlos (1996) o lugar não seria definido apenas pela escala: 

[...] mas como parte integrante de uma totalidade espacial 
fundamentada na divisão espacial do trabalho como produto direto da 
morfologia social hierarquizada. Nessa perspectiva pode-se pensar o 
lugar definido a partir dos entrelaçamentos impostos pela divisão 
(espacial) do trabalho, articulado e determinado pela totalidade espacial 
(CARLOS, 1996, p. 33). 

 

 

Foto 04: Cristo Redentor na cidade de Ipiaçu, monumento que se destaca na paisagem urbana, 
pode-se dizer que é um atrativo e referência, principalmente para a população local. Araújo e 

Pereira, 2011. 

 

 Outra concepção é de que os lugares são vistos como fator locacional, 

tanto para os homens quanto para as coisas, assim, Frémont (1980) afirma que: 

Os lugares, no entanto, formam a trama elementar do espaço. 
Constituem numa superfície reduzida e em redor de um pequeno número 
de pessoas as combinações mais simples, as mais banais, mas talvez 
também as mais fundamentais das estruturas do espaço: o campo, a 
rua, o caminho, a oficina, a casa, a praça, a encruzilhada [...]. Como bem 
o diz a palavra, através dos lugares, localizam-se os homens e as coisas 
(FRÉMONT, 1980, p.121-122, grifo do autor).  

 

 Santos (1999, p. 111-121) considera o vivido “como resultado de fatos que 

elevam o lugar como pertencimento, como uso do real”, isto é, “considerar o lugar 

como sendo a expressão de relações em que emerge o vivido, porque é nele que 

ocorre a unidade da vida social”. Nesse sentido, seguramente, estaremos em 
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condição de não banalizarmos as diferenças cotidianas contidas nas memórias 

balseiras do Porto Gouveinha.  

 Segundo Carlos (1996, p.19), “a redefinição do lugar emerge como uma 

necessidade diante do processo de globalização e é possível ainda pensar o lugar 

como singularidade observando-se as suas particularidades”. O lugar é uma 

noção que se desfaz e se despersonaliza diante da tendência ao homogêneo, 

pois em lugares como a balsa de Ipiaçu no rio Paranaíba é que encontramos uma 

diversidade de elementos que diferencia a paisagem diante da realidade 

encontrada.  

Por isso, Santos (2010) escreve que construímos as nossas 

representações de mundo a partir dos lugares. E fundamentado neste autor será 

relevante para este trabalho a captura das vozes de balseiros do rio Paranaíba. 

Fortalecendo essa discussão Cara (1996) destaca que: 

En Geografía el cotidiano se ha revalorizado a partir de conceptos de 
identidad, de espacio vivido, y fundamentalmente a partir del concepto 
de lugar. Construimos nuestra representación del mundo a partir de 
lugares. Sin embargo, tiempo y espacio confluyem en lo cotidiano 
(CARA, 1996, p.69). 

 

 Como lembra Frémont (1980), todo lugar tem significados, pois combina 

elementos econômicos, sociológicos, ecológicos e demográficos, num espaço 

reduzido, onde se integram a paisagem local e regional, que revelam uma enorme 

riqueza de expressão na multiplicidade das formas, das práticas e das suas 

significações. 

 Silva (2010, p.161) explica que “o lugar é o movimento social, histórico, 

cultural que afirma a relação sociedade/natureza no local”. A subjetividade, a 

identidade e o sentimento de pertencimento são as categorias indicadoras para 

compor um lugar (SILVA, 2010, p.161). Para Bezzi (2004, p.225), na atualidade, o 

território é formado “de lugares contíguos e de lugares em rede. Entretanto, 

embora os lugares, os pontos sejam simultâneos, ocorrem diferenciações 

funcionais divergentes e até opostas”.  

 Conforme Ferreira (2000) o lugar compreende tanto a realidade objetiva 

quanto a subjetiva, pois se insere no meio do caminho entre a concepção 

descentrada do cientista, que vê o lugar como um conjunto de relações genéricas, 

e aquela centrada do sujeito que o vê em relação às preocupações emotivas do 
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indivíduo. Finalizando, mas não esgotando a ampla discussão da categoria 

geográfica lugar, traz-se as palavras literárias de Carlos Brandão, destacando que 

às vezes: 

[...] o meu desejo de amor por conviver com esses traços da vida sobre 
os cenários do mundo é tão persistente, que penso que as estradas e 
trilhas de terra dos sertões de meus tempos são os lugares onde eu 
sempre vivi. Assim como os lugares até onde cheguei, percorrendo-as a 
pé ou por outros meios, foram apenas os caminhos que tomei para 
chegar a elas (BRANDÃO, 1998, p.14). 

 

 É nesse diálogo de amor ao lugar, de idas e vindas, de muitas passagens, 

travessias e viagens pelo rio Paranaíba entre os Estados de Minas Gerais e 

Goiás, que se propões colocar depoimentos de sujeitos balseiros para apresentar 

o Porto Gouveinha.  

 

Trajetória Histórica e Travessias: vozes dos balseiros do Rio Paranaíba 

 

Segundo Bueno (1996, p.92) a balsa é definida como “embarcação 

marítima ou fluvial para transporte de cargas ou veículos; jangada”. O mesmo 

autor traz o conceito de porto como “lugar de abrigo e ancoradouro de navios; 

lugar de embarque e desembarque de passageiros e mercadorias de navio; 

abrigo, lugar seguro (BUENO, 1996, p.518)”.  

Para Bueno (1996, p.92-94) o sujeito que trabalha na balsa, ou seja, o 

balseiro responsável pela travessia tem a mesma definição de barqueiro, “dono, 

piloto de barco”. Ainda, de acordo com esse autor (1996, p.653) travessia é o “ato 

de atravessar uma região, um continente, um mar, etc”, mas no caso do presente 

trabalho o conceito será utilizado para definir a dinâmica de deslocamento entre 

os Estados de Minas Gerais e Goiás no rio Paranaíba.  

É relevante, lembrar que a travessia de balsa é uma prática comum pelo rio 

Paranaíba, ela já foi realizada em Porto Alencastro, entre Carneirinho (MG) e 

Paranaíba (MS), Porto São Gerônimo entre Santa Vitória (MG) e Quirinópolis 

(GO). Ainda, é realizada entre Araguari (MG) e Anhanguera (GO), a cidade 

goiana de Três Ranchos e as mineiras Grupiara e Douradouquara, e entre Ipiaçu 

(MG) e Inaciolândia (GO). 

Santos (2010) traz em sua tese de doutorado “Políticas de Regionalização 

e Criação de Destinos Turísticos entre o Lago de São Simão e a Lagoa Santa no 
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Baixo Paranaíba Goiano” um dos poucos relatos encontrado na literatura 

geográfica regional, sobre a travessia de balsa no rio Paranaíba. Esse relato 

destaca as vozes de pessoas que vivenciaram o lugar e o antigo meio de acesso 

entre os interiores goiano e mineiro: 

“Do lado mineiro da balsa tinha um butequinho com uma mesa de 
sinuca. Nele vendia cachaça, salgado, biscoito e bolacha, do outro lado 
do rio ficava a velha Gouvelândia. A balsa era pequena, cabia dois 
caminhão. Entrava com o caminhão de ré e saia de frente, tanto do lado 
goiano como do lado mineiro. Tinha um embarcador e desembarcador 
de madeira para os caminhão entrar e sair da balsa (Relatos de Milton 
Vieira e Gail Rucel de Moraes. Trabalho de campo, setembro de  2009)” 
(SANTOS, 2010, p.130). 

 

Essa fala destaca a primeira balsa entre Ipiaçu e Quirinópolis, ou seja, o rio 

Paranaíba antes da formação do lago da Hidrelétrica de São Simão, pois, depois 

da construção do reservatório a travessia passou a ser realizada entre Ipiaçu e 

Inaciolândia. José Jadir de Araújo, que trabalha na balsa do rio Paranaíba desde 

1997, comenta sobre a responsabilidade de quem trabalha nesse meio de 

transporte: 

 “Ah! Ser balseiro! É o tipo de serviço quando vi pra cá geralmente não 
sabia fazer nada né? E apreendi está profissão, pra mim é a profissão 
ideal que tô nela. Gosto de fazê, né? E tô até hoje”. É uma profissão com 
muita responsabilidadi “bastanti”, porque a partir do momento que se 
trabalhá com gente, com vida “exatamente” tem todo um treinamento 
(Relato pesquisa informal. Trabalho de campo, outubro de 2011). 

 

Nas vozes desses sujeitos há várias concepções do que é ser balseiro, por 

isso, é importante destacar a fala de Geraldo Ferreira da Silva, que atualmente 

está aposentado e trabalhou no porto de 1969 a 1982: 

“Uai primeiramente responsabilidade, eu inté custumava falar que era 62 
tonelada de responsabilidade na minhas costa, eu levantava todo dia e 
sabia que eu tinha di sê muito reponsavi com tudo, todo mêis. Tinha 
pessoa que sentia muito medo de atarvessá o rio, assim se eu não fosse 
um homi seguro eu acabaria ficando nervoso, mais eu era seguro e 
sabia muito bem o que fazia. Mais eu fui muito bem trenado. Se quisé ti 
mostro minha carteira de piloto certificado pela Marinha do Brasil, eu 
fiquei muitos meses lá em São Paulo, na cidade de Santos. Menina do 
céu pensa num lugar lindo, lá eu aprendi de tudo pra sê um profissinal. 
Antigamente as coisa era mais certa, hoji acho que os pilotos da balsa 
nem tem essa carteirinha que eu tenho, eu sim sou um piloto mesmo” 
(Relato pesquisa informal. Trabalho de campo, outubro de 2011). 

 

Assim, constatamos durante os trabalhos de campo algumas diferenças na 

formação profissional deles, já que alguns balseiros tiveram treinamento 

certificado pela Marinha do Brasil, antes de pilotar e os outros após vários anos 
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de trabalho adquiriram experiência e só na primeira década do século XXI 

receberam treinamentos apropriados. Portanto, o balseiro Jesus Eurípedes da 

Silva lembra que herdou essa profissão de seu pai e ensinou esse ofício aos seus 

filhos e netos: 

“É toda nossa família foi criada da balsa aqui, minha família tudo. Todos 
os seus filhos, a família do meu filho, do meu pai,” foi uma transição 
então esta profissão de balseiro. Veio de meu pai para mim e de mim 
passou para o Fábio “e agora da minha neta”. Nossa agora todo mundo, 
né? A questão que vem de geração a geração” (Relato pesquisa 
informal. Trabalho de campo, outubro de 2011). 

 

Outro depoimento de grande importância é sobre as razões que motivaram 

os moradores locais, como o Sr. Omar Pascoal, a utilizar a travessia da balsa no 

rio Paranaíba:  

“Fazia esse caminho para buscar trabalhador nordestino em Ituiutaba, 
esse vinham para derrubar Cerrado e ou pra colheita de arroz. Naquela 
hora era um dia para ir e um dia para voltar, na volta o almoço era feito 
de Ituiutaba para a Gouvelândia antiga. A travessia era na balsa e esta 
comportava um ônibus, um caminhão e até dois carros se o caminhão 
fosse menor. Muitas vezes não era possível travessar de balsa porque o 
rio estava muito cheio e não tinha ancoradouro, quando ventava era 
preciso marrar a balsa num esporão (nome de arvore que dava fruto 
amarelinho muito gostoso)” (Relato pesquisa informal. Trabalho de 
campo, outubro de 2011). 
 

Esse relato mostra as principais dificuldades vividas no trajeto da primeira 

balsa do Porto Gouveinha, principalmente aqueles relacionados às mudanças 

bruscas de tempo, com ventos fortes e elevada precipitação, o que 

consequentemente causava enchentes no rio. Essas dificuldades também foram 

lembradas durante as pesquisas de campo pelo balseiro José Jadir de Araújo: 

“[...] já passamo muito medo, já! Vento, chuva, né? Você perde a visão 
[...], atravessando a noite, por exemplo, ou durante a tarde mesmo” 
(Relato pesquisa informal. Trabalho de campo, outubro de 2011).  

 

Como foi observado anteriormente, o perigo sempre está presente no 

cotidiano dos balseiros. Percebemos durante as entrevistas que cada um falou 

pelo menos um acontecimento de risco e nem todos estão ligados a causas 

naturais, já que ocorreram situações de perigo, onde a vida dos mesmos estava 

em situação risco e eles nem sabiam, como destaca o balseiro Geraldo Ferreira 

da Silva:  

Direto também acontecia de nóis atravessá bandido e nem sabia. Ai 
passava um pouquim a policia chegava e nois falava o que tinha 
acontecido ai que nóis ficava sabendo que o povo era bandido mais 



14 

 

graças a Deus na minha época nunca ninguém fez nada de ruim com 
nóis (Relato pesquisa informal. Trabalho de campo, outubro de 2011). 

 

Sobre os transportes e mercadorias que passavam e passam pela balsa do 

Porto Gouveinha, o entrevistado relata a dinâmica do lugar, mostrando a 

importância não só cultural, mas econômica e até mesmo social, pois muitos 

sujeitos goianos e mineiros atravessavam o rio de um lado para outro com o 

objetivo de visitarem parentes e amigos: 

“Assim tem mais carro de passeio, né? Tem a aviação Platina que é o 
freguês constante, né? Passa quatro vezes por dia. [...] a principal 
mercadoria que passa é esse pessoal da cerâmica de telha e tijolo, telha 
tijolo e o gado. O gado já teve a época que passava bastante mais de 
dois a três anos e passa mais de vez em quando por dia de Minas para 
Goiás. Então essa questão de mercadoria é de Minas para Goiás, que o 
fluxo é mais extenso “é verdade” é mais coisa” (Relato pesquisa informal. 
Trabalho de campo, outubro de 2011). 

 

Sobre as mutações ocorridas no lugar com a construção da Hidrelétrica de 

São Simão e consequentemente com a formação do lago artificial, os antigos 

balseiros buscam na memória como presenciaram tudo, tratando com desprezo e 

tristeza essa situação. Geraldo Ferreira da Silva mostra esse sentimentos:  

“Olha menina eu vô te fala que eu achei ruim por de mais, as veis eu 
nem sei te dizer o porque, mais eu num acreditava naquilo, tem também 
que antes a balsa ela funcionava assim: tinha uns cabo de aço que ela 
ficava presa, como o ri tinha uns 220 metros de largura a balsa não 
precisava de motor porque a própria correnteza e os cabo levava ela de 
um lado para o outro assim, o que nois tinha que fazer era controlá era 
baum de mais, rapidim eu achava inté mais seguro porque num tinha 
que fica preocupado com a distancia que fico depois das mudanças 
haaaa e o lugar também era bunito por de mais....” (Relato pesquisa 
informal. Trabalho de campo, outubro de 2011). 

 

A partir de 1977, a segunda balsa, bem como o Porto Gouveinha foram 

remanejados de Quirinópolis-GO (especificamente de seu distrito Gouvelândia-

GO) para o atual município de Inaciolândia-GO, onde atualmente (2013) se 

encontra. Nesse resgate por meio da memória balseira, ficou explícito que o porto 

com sua balsa sempre foi a principal fonte de renda desses trabalhadores, como 

afirma José Jadir de Araújo: “[...] para mim é o essencial porque é onde eu criei os 

meus filhos, né? Tão moços até hoje e graças a Deus foi aqui” (Informação 

Verbal, 2011). Então, questionamos aos nossos entrevistados: e se acabar a 

travessia de balsa? O proprietário do bar Beira Rio Sr. Eurípedes Fortunato 
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Batista, respondeu “se acabar com essa balsa acabou o Ipiaçu que é a nossa 

sobrevivência aqui [...]” (Informação Verbal, 2011). 

 

Balsa e seu Porto: uma referência de lazer e atrativo turístico 

 

Vale salientar que a balsa é o principal atrativo turístico de Ipiaçu (Foto 05), 

pois as características desse lugar de travessia construído pelo homem não se 

restringem apenas ao ambiente de idas e vindas, mas aos ranchos de lazer que 

surgiram na paisagem com a construção da Hidrelétrica de São Simão em 1976. 

Nesse contexto, as mutações do atrativo não se compartimentam apenas ao local 

e ao alcance visual, pois foi possível identificar nos relatos de balseiros, que 

nessa região do rio Paranaíba a travessia aproxima os visitantes que chegam ao 

lugar, facilitando o acesso por esse meio de transporte. 

 

 

Foto 05: O ônibus de estudantes aguarda no Porto Gouveinha a chegada da Viação Platina para 
embarcarem. Jair José Nogueira, 2008. 

 

Nesse contexto, as atividades de lazer e turismo também se destacam no 

lugar, devido às belas paisagens, que proporcionam a pesca e a fixação de 

ranchos. Esse cotidiano é ressaltado pelo discurso dos balseiros e comerciantes. 

Por exemplo, o Senhor Eurípedes Fortunato Batista retrata o lugar com as 



16 

 

seguintes palavras: “só falam para mim, assim, senhor Eurípedes ocê mora no 

reino da glória e paz”. Para o balseiro José Jadir de Araújo, os ranchos 

influenciam no aumento do fluxo de pessoas na balsa, assim, ele argumenta:  

“[...] certo tempo pra cá fez foi aumentar a questão do turismo. A estrada 
da balsa incentiva mais o pessoal tá nos ranchos. Ai vai dia de sábado e 
domingo. Ai vamo na balsa e tal. E vem para dar um movimento aqui na 
balsa. É onde aumentou mais com a questão dos ranchos” (Relato 
pesquisa informal. Trabalho de campo, outubro de 2011). 

 

A socialização do lazer e a convivência com a diversidade daí decorrentes 

podem refletir se em experiências enriquecedoras do ponto de vista individual e 

coletivo. As palavras de Müller (2002, p.12) mostram que esse tipo de lazer que 

ocorre nas proximidades do Porto Gouveinha “acontece no tempo disponível das 

pessoas e dentro de uma experiência de acordo com a atitude adotada de forma 

gratuita e rica em ludicidade”.  

Nesse viés, Dumazedier (1976, p.27-32) e Santos (2010, p.150) definem 

esse lazer como oposição ao conjunto das necessidades e obrigações da vida 

cotidiana. Deve-se, ainda, salientar que essa forma de lazer só é praticada e 

compreendida pelas pessoas que o praticam, segundo uma dialética da vida 

cotidiana, na qual todos os elementos se ligam entre si e reagem uns sobre os 

outros. Para Dumazedier (1976), “alguns estudiosos negam” que seria possível 

estabelecer uma distinção das atividades no meio rural entre o trabalho e lazer, 

pois, em certas regiões, o trabalho nunca acaba. 

Rodrigues (1997, p.105) apud Portuguez (2001, p.32) fez uma das mais 

importantes discussões acerca das implicações do uso recreacional do tempo 

livre. Mostrando que, mesmo nos momentos de descanso, o trabalhador tem seu 

tempo apropriado pelo modo de produção capitalista vigente, por meio de 

inúmeras estratégias de marketing, que tentam levá-lo ao lazer consumista como 

forma de evadir-se e alcançar uma forma melhor de viver.  

Para essa mesma autora, hoje se dá grande importância ao lazer, como 

fruto da ampliação do tempo do ócio, por ela considerado “um fenômeno da 

sociedade contemporânea, em particular das sociedades industriais pós-guerra”. 

Os ranchos situados na margem mineira do rio Paranaíba, no município de Ipiaçu, 

destacam-se por suas potencialidades turísticas, tornando-se um atrativo para os 
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visitantes que buscam lazer nas áreas de esportes náuticos, dentre eles a pesca 

profissional e esportiva.  

De acordo com Santos (2010) os ranchos situados às margens de represas 

são caracterizados como segunda residência: 

[...] um elemento representativo da iniciativa privada na produção do 
espaço, que legitimou a privação do entorno e dos acessos ao rio 
Paranaíba. Esse turismo de segunda residência é um exemplo do ponto 
de vista de uma análise espacial, de territórios turísticos, independente 
da fonte de turistificação que lhes dá origem. Essas habitações 
localizam-se, geralmente, em áreas relativamente próximas às 
residências primárias de seus proprietários porque se destinam a um 
uso frequente. Além disso, somente pode acontecer com 
expressividade onde houver demandas capazes de arcar com os custos 
de um segundo imóvel. Esses lugares limitam as conexões locais e 
regionais, pois não estão ordenados especificamente para as práticas 
de turismo, mas são uma forma de demarcar um território de lazer 
específico de um grupo social com relações de parentesco e amizade. 
Esses espaços não foram criados com a intenção de ordenar um 
conjunto de relações com outras comunidades e, por isso, se mantêm 
fechados às organizações e políticas públicas locais (SANTOS, 2010, 
p.167-168). 

 

Durante os trabalhos de campo, foi colhida a informação de que o peixe 

preferido dos pescadores e proprietários dos ranchos, é o tucunaré, porém, nessa 

área ocupada pela segunda residência são encontradas várias outras espécies 

como: piau, pintado, tilápia, traíra, curimbá, barbado, mandi, etc. É importante 

destacar que parte dos ranchos (segunda residência) são alugados pelos 

proprietários, assim, estão disponíveis aos visitantes que desejam usufruir das 

paisagens naturais e a pesca no rio Paranaíba.  

No caso, da locação dos ranchos, alguns alugam apenas o espaço, outros 

oferecem alguns serviços ou até equipamentos. A infraestrutura desses ranchos 

varia de acordo com o padrão social de cada proprietário. Normalmente, os 

pescadores-turistas que chegam a região do Porto Gouveinha contratam um 

“Pirangueiro”, nome dado aos guias de pesca, que levam os visitantes aos 

melhores locais, fornecendo iscas e até barcos próprios. 

Pensando nesta tradição dos “Ranchos de Pesca”, em setembro de 2005 

ocorreu o primeiro torneio de pesca esportiva no município. Foi considerado como 

critério de avaliação para os vencedores a média dos três maiores peixes. A 

premiação variou de barcos e motores até equipamentos como molinetes e varas 

de pescar. 
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Enfim, pode-se dizer que esse lazer desenvolvido as margens do rio 

Paranaíba, no município de Ipiaçu é uma forma de prazer definida enquanto 

“elemento essencialmente humano, característico da formação da personalidade 

e que pode ser percebido em qualquer meio social organizado, desde uma 

perspectiva histórica” (GUTIERREZ, 2004, p. 52). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados indicam que o Porto Gouveinha representa fonte de renda 

para várias famílias balseiras e moradores locais, pois, é o lugar, onde ocorrem 

todas as atividades econômicas, culturais e lazer do município de Ipiaçu. Pode-se 

apontar que o Porto Gouveinha foi fruto das relações comerciais e culturais entre 

os Estados de Goiás e Minas Gerais, e hoje ainda conserva essas características, 

já que o município de Ipiaçu (MG) utiliza o mesmo como um ponto físico de 

integração. 

É fundamental destacar neste artigo que no espaço rural as margens do rio 

Paranaíba estão localizadas os mais variados atrativos, entre eles: o lago da 

barragem da Usina Hidrelétrica de São Simão da CEMIG; o porto da Balsa do 

Gouveinha, os comércios que servem peixes de diferentes tipos (assado, frito, ao 

molho, etc) e aproximadamente 30 ranchos destinados à locação. São 

modalidades desenvolvidas no espaço rural, de modo que o visitante entra, 

mesmo que por curto período de tempo, em contato com o modo de vida e 

cotidiano do rio Paranaíba, especificamente do Porto Gouveinha. 

Sabe-se que há inúmeras estórias sobre a balsa do Porto Gouveinha, que 

não se esgotam nesta pesquisa. Pois esses fragmentos de lembranças, juntos, 

constroem uma identidade única, uma especialização do lugar. Portanto, espera-

se ter contribuído com este artigo para a estruturação e renovação da história do 

Porto, ao resgatar algumas memórias e lembranças de sujeitos que vivenciam e 

vivenciaram esse cotidiano de fronteira.  
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