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Esse trabalho é produto de minhas reflexões no mestrado acadêmico em 

Antropologia Social junto ao Núcleo de Antropologia Visual 

(NAVISUAL/PPGAS/UFRGS) e o Banco de Imagens e Efeitos Visuais 

(BIEV/PPGAS/UFRGS). Meu universo de pesquisa diz respeito aos processos 

de revitalização urbana que estão acontecendo em Porto Alegre e mais 

especificamente aos movimentos políticos que lutam por uma sensibilização do 

sociedade civil quanto as transformações propostas ao Cais Mauá. Espaço 

público histórico de acesso à cidade o Cais Mauá além de carregar uma 

simbologia com o nome de Porto Alegre, é pensado contemporaneamente por 

uma diversidade de atores que se contrapõe as propostas de políticas públicas 

de transformação do espaço da cidade. Focalizo como interesse etnográfico, 

nesse momento inicial de pesquisa, em dois grupos que disputam os sentidos e 

as formas habitar esse espaço e apresentam distintas posições frente as 

mudanças propostas ao Cais Mauá. O primeiro denominado “Cais Mauá de 

Todos” e/ou “Ocupa Cais Mauá”. diz respeito a um grupo de “ativismo urbano” 

composto por artistas e intelectuais que são referências significativas em Porto 

Alegre e que se posicionam a favor de uma “revitalização mais humana”. Um 

segundo grupo diz respeito aos próprios trabalhares do Cais que formam o 

Sindicato de Trabalhadores Portuários localizado dentro das instalações do 

Cais. Metodologicamente me baseio no trabalho etnográfico, em entrevistas 

diretivas e na construção de uma coleções etnográficas. Assim, dentro da 

proposta do GT, busco dar conta da heterogeneidade de atores que participam 

dos processos de transformações urbanas e que habitam e dão significados 

distintos ao Cais Mauá como um espaço público. 

Palavras Chaves: Memória Urbana, Ativismo Urbano, Revitalização Urbana, 

Cidade. 



Dentre os meses de Agosto de 2015 e Setembro, dentro dos principais 

veículos de comunicação da cidade de Porto Alegre/RS, contabilizei mais de 50 

reportagens sobre o projeto de revitalização urbana pensado para o Cais da 

cidade, o Cais Mauá. A tomada deste tema pelos grandes mídias e jornais da 

cidade se dá pelo momento de liberação do EIA RIMA (laudo de impacto 

ambiental) e da Assembleia Pública realizada pela poder público para expor o 

projeto a comunidade. Então, neste momento de ápice de exposição do que 

será feito pela empresa ganhadora do processo licitatório no cais da cidade, 

trago como tema de pesquisa os processos de transformações urbanas, com 

foco no Cais Mauá, ocorridas na cidade de Porto Alegre/RS. 

Seguindo a trajetória de algumas pesquisa referências sobre 

antropologia urbana na cidade, estou filiado ao Núcleo de Antropologia Visual 

(NAVISUAL/UFRGS) e ao Banco de Imagens e Efeitos Visuais (BIEV/UFRGS) 

coordenados pelas professoras Cornelia Eckert e Ana Luiza Carvalho da 

Rocha. Os dois núcleos tem um histórico de 20 anos de pesquisa sobre as 

transformações ocorridas na Porto Alegre, associando a pesquisa nas cidades 

modernos contemporâneas a questão dos usos da imagem na produção 

antropológica. Assim, tendo a imagem como ponto de partida, focalizo nos 

movimentos políticos nascidos da sociedade civil que lutam por uma 

“revitalização mais humana” e os contextualizo historicamente na cidade 

através do acesso a trajetórias sociais vinculadas a este ativismo urbano. 

Ainda em fase de imersão etnográfica espero desenvolver pesquisa 

junto aos movimentos políticos que lutam por uma sensibilização da sociedade 

civil quanto as transformações propostas ao Cais Mauá. Este é um espaço 

público histórico de acesso à cidade sujeito a propostas de revitalização por 

parte das políticas de governo que não convergem com os interesses da 

sociedade civil.  Focalizo em grupos que disputam os sentidos e as formas 

habitar esse espaço e apresentam distintas posições frente as mudanças 

propostas ao Cais Mauá. Um dos grupos denominado “Cais Mauá de Todos” 

representa um “ativismo urbano” composto por artistas e intelectuais que são 

referências significativas em Porto Alegre e que se posicionam a favor de uma 

“revitalização mais humana”. 



Através de escolha de categorias e palavras chaves que norteiam tanto 

o contexto de produção de pesquisa antropológica no NAVISUAL/UFRGS e no 

BIEV/UFRGS, quanto o uso de imagens dentro do universo de pesquisa 

desejado, escolho dois referenciais teóricos principais neste primeiro momento: 

a ideia de “etnografia da duração” e a de “biografias urbana”. 

O trabalho etnográfico com a “duração” diz respeito ao estudo das 

memórias da vida cotidiana dos habitantes das grandes metrópoles 

contemporâneas, objetivando não apenas registrar e documentar os 

acontecimentos históricos geradores de uma identidade citadina, mas 

compreender a rítmica que configura o caráter ético e estético de seus 

complexos culturais (Eckert e Rocha, 2011). As principais referências teóricas 

aqui são Simmel, Bachelard, Durand e Gilberto Velho.  

Já a o conceito de “biografias urbanas” se configura através de 

experiências de relatos e narrativas biográficas na experiência antropológica.  

A reflexão sobre histórias de vida vem a ser uma ferramenta importante no 

entendimento da construção de um determinado campo cultural. O 

documentarista argentino Jorge Prelorán é aqui um referência. A questão do 

urbano se apresenta como importante pois são estes interlocutores localizados 

nos grupos onde farei a imersão etnográfica, na interação entre o tempo 

individual e o tempo da cidade, que percorrem os elementos essenciais da 

memória coletiva do ativismo urbano em Porto Alegre. 

Nesse trabalho proponho algumas possibilidades de comparação de 

pesquisas com objetivos próximos, essa pesquisas estiveram localizadas em 

outros contextos onde a parte da orla das cidades entrou na pauta das 

produções de políticas. Num primeiro momento trago uma referência 

importante que diz respeito a produção acadêmica do NAVISUAL grupo no 

qual me insiro. Posteriormente dialogo com duas pesquisas que tratam das 

questões de transformação da região da orla da cidade em Porto Alegre 

(Pontal do Estaleiro) e Rio de Janeiro (Porto Maravilha). Por fim discuto as 

questões de patrimônio e espaço público através de dois autores referenciais, 

estas categorias de entendimento são significativas pois se estão presentes 

nas manifestações dos atores que pautam as transformações urbanas na 

cidade.  



 

Da “Duração” às “Coleções etnográficas”  

Para o estudo das memórias da vida cotidiana dos habitantes das 

grandes metrópoles contemporâneas, adoto os paradigmas da Duração na 

pesquisa etnográfica, com o objetivo de não apenas registrar e documentar um 

caso específico de política de transformação urbana, mas compreender a 

rítmica que configura o caráter ético e estético de seus complexos culturais. A 

trajetória de mais de 20 anos de pesquisa do NAVISUAL e do BIEV dizem 

respeito a uma proposta de trabalhar com a cidade através do caminho da 

memória coletiva, do uso de ferramentas audiovisuais e da construção de 

coleções etnográficas.  

O livro “Etnografia da Duração: antropologia das memórias coletivas em 

coleções etnográficas” é uma referência de produção na qual dialogo e busco 

avançar nas construções de “narrativas visuais” sobre o caso do Cais Mauá em 

Porto Alegre. O conceito de Duração está associado aqui a uma ideia de 

permanência e “vibração” de um passado que permanece nas grandes 

cidades, agindo sobre uma identidade do habitante do meio urbano, que 

dinamiza seus meios de existências na cidade (Eckert e Rocha. 2014). 

Outra referência importante é o recente “A preeminência da imagem e 

do imaginário nos jogos de memória coletiva em coleções etnográficas” 

lançado pela ABA. Nesta produção as autoras sistematizam em nove capítulos 

uma trajetória de pesquisa que busca relacionar a antropologia urbana e visual 

as novas tecnologias de produção do trabalho etnográfico, pensado o 

hipertexto associado a novas linguagens de comunicação.  

Dentro deste contexto de produção de pesquisa espero dialogar com os 

dois núcleos, e avançar no desenvolvimento de novas categorias e palavras 

chaves contidas no glossário conceitual dos núcleos. Através da produção de 

Crônicas Etnográficas e Narrativas Visuais sobre a transformação do Cais 

Mauá, espero contribuir - dentro das possibilidades de tempo do mestrado 

acadêmico – em novas articulações conceituais, principalmente no que diz 

respeito a ideia de “ativismo urbano” relacionado a memória coletiva.  



 

Pesquisas comparadas: o “mito” e os movimentos de resistências 
urbana. 

Uma pesquisa referente a transformações na Orla do Guaíba em Porto 

Alegre é a de Ana Paula Marcante defendida e 2014 e ganhara do prémio de 

melhor tese de doutorado na área das humanas da UFRGS. Em “O território 

mito da orla: antropologia de conflitos territoriais urbanos e memórias 

ambientais em Porto Alegre/RS” Ana Paula discute o caso de transformação 

urbana proposta a partir de projetos urbanísticos na área sul da cidade, mais 

especificamente no projeto “Pontal do Estaleiro”. Buscando como compreender 

como se opera, no tempo, a construção material e simbólica deste espaço da 

cidade a autora atenta para as formas de sociabilidade e os usos do espaço 

público, traz as questões dos conflitos causados pelo projeto de revitalização 

como um elemento de análise deste “patrimônio ambiental” na cidade.  

São duas as principais contribuições desta pesquisa para o que 

pretendo realizar. A primeira diz respeito ao início dos trabalhos da 

pesquisadora. Na fase inicial, quando ainda decidia por onde ir, decidiu 

acompanhar os movimentos de resistência a implementação do projeto Pontal 

do Estaleiro. Se tratavam de um público não à toa semelhante ao coletivo “Cais 

Mauá de Todos” que pretendo acompanhar. Esta estratégia etnográfica de 

começar pelo movimento de ativismo urbano é uma referência para o início dos 

meus trabalhos. Outro ponto importante é que está em processo, segundo 

muitos ambientalistas, um projeto maior de transformação da Orla do Guaíba. 

Neste sentido o Ponto do Estaleiro seria um passo inicial de um processo que 

incluiria Cais Mauá, Navegantes, Porte do Guaíba e afins. Esta perspectiva 

encaixa a pesquisa sobre Cais Mauá dentro de um contexto de outras 

produções passadas e de possíveis produções sobre as transformações na 

cidade. O que diferencia entretanto o que pretendo fazer, do que Ana Paula 

fez, diz respeito a presença de populações e de deslocamento urbano de 

comunidades através de projetos urbanísticos.  

A tese de Doutorado realizada em 2011 na UFRJ de Roberta Sampaio 

Guimarães é outra que produção que dialoga com o que espero realizar 



enquanto pesquisa. Em “A utopia da pequena África: os espaços do patrimônio 

na Zona Portuária carioca” a pesquisadora se insere em uma comunidade 

negra que se organiza através de um grupo de ativismo urbano para fazer 

resistência ao projeto “Porto Maravilha” da prefeitura do Rio de Janeiro. Estes 

grupos se identificavam como herdeiros de um patrimônio “negro” e “do santo” 

e operavam uma cosmologia e imaginário próprios, que a pesquisadora 

denominou de “mito da Pequena África”.  

A articulação de ideia de “mito” articulada por estas autoras é produtiva 

para pensar os movimentos de resistências que nascem da sociedade cível em 

decorrência de projetos urbanísticos imposto pelas políticas de transformação 

urbana. Contudo, neste momento inicial de pesquisa, não entendo que esta 

seja uma categoria relevante para mim na análise etnográfica do coletivo “Cais 

Mauá de Todos”, esse tipo de descoberta se dará na experiência da imersão 

etnográfica.  

 

Patrimônio e Espaço Público  

Segundo Jose Reginaldo Santos Gonçalves a categoria de “patrimônio”, 

muito difundida no cotidiano das pessoas, reflete um conjunto de dimensões 

semânticas e naturalizações a seu respeito. Quando o autor fala do patrimônio 

como categoria do pensamento, traça uma trajetória histórica que esse 

conceito trilhou e salienta um certo cuidado necessário pra lhe dar 

conceitualmente com a questão “ainda que possamos usar a categoria de 

patrimônio em contextos muito diversos, é necessário adorar certas 

precauções. É preciso constatar cuidadosamente as concepções do 

observador e as concepções nativas” (SANTOS GONÇALVES, J. R.). Esta 

surge através de um “retórica da perda” onde só é articulada sobre a 

necessidade de presença deste bem, material ou imaterial, no cotidiano.  

O Cais Mauá é um patrimônio? Pode-se operar com esta categoria de 

análise levando em conta as reflexões do coletivo a ser feito o 

acompanhamento etnográfico? São estas que questões que me suscitam a 

leitura deste autor. Uma categoria constantemente operada pelos interlocutores 



e ao mesmo tempo, seguindo as precauções do autor, de difícil entendimento 

juntamente por sua amplitude.  

A noção de “espaço público” também não poderia deixar de estar 

presente nesta busca por autores referenciais. Em “contra usos do espaço 

público: notas sobre a construção social dos espaços” Rogerio Proença Leite 

faz uma distinção interessante entre espaço urbano e espaço público. Para o 

autor “um espaço urbano somente se constitui em um espaço público quando 

nele se conjugam certas configurações espaciais e um conjunto de ações”. 

Neste sentido percebemos a significância do Cais Mauá um dos símbolos que 

dão sentido a ações de resistência da sociedade civil frente aos projetos de 

revitalização urbana.  

O Cais Mauá não seria somente um espaço urbano por dizer respeito a 

história de construção da cidade de Porto Alegre, articulada através de 

imagens históricas e presentes dá sentido aos movimentos de resistência. 

Ultimamente, com o processo de revitalização em pauta em muitos meios de 

comunicação, são muitas as imagens vinculadas que retratam esse vínculo da 

cidade com esse espaço fomento uma sensibilidade dos habitantes da cidade 

para essa causa.  

Por fim, é interessante abordar os caminhos possíveis de problemas que 

poderia estabelecer um diálogo, mas faço a opção de não utilizá-los neste 

momento. Um primeiro trabalho que achei nesse sentido foi o trabalho 

conclusão de curso em Ciências Sociais de Patrick Barcelos “Os guerreiros da 

pedra: etnografia sobre a construção da identidade social dos trabalhadores do 

Cais do Porto em Porto Alegre/RS” de 2010. Aqui o autor, dentro do projeto de 

etnografias do trabalho, acompanha o cotidiano e as formas de sociabilidade 

dos trabalhadores (estivadores e carregadores) do Cais. Esse grupo de 

trabalhadores atualmente não se encontra no porto desativado, foram 

transferidos para o Cais Navegantes onde funcionam as atividades portuárias 

da cidade.  

Metodologia 

Estudar um tema emergente, que se insere dentro das grandes 

discussões políticas sobre as transformações na cidade, exige do pesquisador 



que busca relaciona antropologia urbana e visual objetividade de recortes 

concretos para iniciar a pesquisa. Para pensar a revitalização do Cais Mauá em 

Porto Alegre seriam inúmeras as possibilidades de espaços etnográficos. 

Sendo assim, aqui faço o recorte de três linhas gerais de alternativas 

metodológicas relacionadas a minha inserção na pesquisa. Elas surgem 

através de uma reflexão sobre uma inserção inicial que tive em campo, logo 

contextualizo estes tipos de metodológicas baseado nesta experiência. Então 

faço um movimento do tema/campo/contexto de pesquisa para reflexão dos 

recursos metodológicos, e não o processo contrário.  

Observação participante e entrevistas não diretivas.  

Reconte empírico: Coletivo “Cais Mauá de Todos”. Trata-se de um movimento 

social de ativismo urbano (KUNRAD, 2010), composto por diversos sujeitos 

com formação interdisciplinar, que tem em comum uma crítica as políticas 

públicos de planejamento e desenvolvimento urbano propostas para Porto 

Alegre. Sua atuação tem a internet como locus de agência, como também 

determinados eventos pensados para sensibilização da sociedade civil no caso 

da revitalização do Cais Mauá.  

Atuação do pesquisador: Desde agosto de 2015 entrei em contato com alguns 

integrantes do coletivo (como preferem ser chamados) para averiguar a 

possibilidade de participar das reuniões nas quais ele pensam suas atividades. 

Estas acontecem cerca de uma vez por mês – dependendo da tensão e das 

demandas - no IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil). Entrando em contato com 

Vanessa, 35 anos, publicitária e uma das referências do coletivo, expliquei 

minhas intenções como pesquisador perguntei sobre a possibilidade de 

começar a acompanhar as reuniões. Sua resposta foi de certa forma receosa, 

pois disse que o coletivo anda sendo muito visado e não poderia dar 

entrevistas se não consultasse o grupo. Contudo salientou sua felicidade em 

saber que alguém gostaria de fazer um estudo antropológico sobre o coletivo. 

A partir de fevereiro de 2016 pretendo começas a me inserir cada vez mais nas 

preparações dos eventos organizados e nas reuniões. 

Outra ferramenta metodológica é a realização de entrevistas não-diretivas com 

esses agentes culturais, levantando narrativas biográficas, trajetória social, 



projeto familiar, rede sociais, transmissão de saberes e práticas, para assim, 

dar continuidade ao estudo dessa categoria de “ativista urbano” e seus 

processos de subjetivação. 

Caso essa possibilidade de fazer observação participante no coletivo tenho 

outras possibilidades como Plano B 

(A) “Sindicato dos Trabalhadores Portuários” localizado atualmente (desde 

2005) no Cais Navegantes. Trata-se de um conjunto de trabalhadores que 

trabalhavam no Cais Mauá durante as décadas de 80 e 90. A realização do 

trabalho junto cais, através do advento das tecnologias portuárias, cada vez 

vem se tornando uma tarefa mecaniza dispensando mão de obra humana. 

Logo este trabalho se refere à uma oficio antigo que tem duração na memória 

coletiva da cidade (ECKERT & ROCHA, 2009); 

(B) “Associação dos Moradores do Centro Histórico”. Trata-se de um grupo de 

moradores da região onde o Cais Mauá se localiza que se organizou para 

refletir junto com a comunidade do bairro as inúmeras mudanças que a 

localidade vem passando. Neste sentido a Revitalização do Cais Mauá é um, 

entre outros empreendimentos que transforma a estética do bairro em prol de 

ações culturais e econômicas. 

Observação: em eventos organizados pelo coletivo como a “Audiência Popular” 

ou a “Serenata Iluminada” utilizarei do método da “etnografia de rua” 

(ECKERT&ROCHA, 2006). Tal opção metodológica se dá na busca por 

perceber que conhecer a vida citadina é apropriar-se desse conhecimento 

cotidiano de seus habitantes que criam e recriam maneiras de durar 

(BACHELARD, 1988) no tempo a partir das práticas de uso do espaço público.  

 

Coleções Etnográficas e uso de dispositivos audiovisuais  

Em termos metodológicos há uma articulação entre os dispositivos da 

antropologia visual (como uso de câmeras, microfones e afins) e a observação 

participante. Esta metodologia permite o vivenciar de uma experiência iniciática 

de inserção em campo (com equipe de trabalho) junto aos integrantes do 

coletivo Cais Mauá de Todos. Ao longo da realização desta pesquisa 



buscasse-a construir coleções etnográficas (Rocha, 2008) fílmicas e 

fotográficas as quais conformaram um arcabouço de dados multimídias dos 

quais serão possíveis a produção de “narrativas visuais” (fotografia) e “crônicas 

etnográficas” (vídeo). Estes dois tipos de produção são característicos das 

propostas de trabalho do NAVISUAL/BIEV(UFRGS) que busca usar a imagem 

não só como um aporte ao texto etnográfico, mas sim como o elemento chave 

dele. A montagem de coleções etnográficas nos permite restaurar o fluxo das 

narrativas dos interlocutores, propondo uma reflexão sobre as transformações 

vividas no mundo do trabalho na área central de Porto Alegre. 

Anna Grimshaw (2001), antropóloga visual, na discussão sobre essa 

área defende a tese de que o uso da imagem na escritura etnográfica implica, 

por parte do pesquisador, a adoção de determinadas tradições de pesquisa e 

de observação da vida social, que a autora chama de “ways of seeing” (formas 

de ver) a realidade social na antropologia. O uso de fotografias, filmes, 

enquanto produção de conhecimento antropológico significa uma ruptura com a 

desconfiança de uma Antropologia Moderna com relação a dimensão ilusória e 

fabulatória das imagens carregadas de subjetividades e interpretações 

múltiplas que não condizem com a busca de objetividade que marca o 

desenvolvimento do conhecimento antropológico na primeira metade do Século 

XX e seu estabelecimento como disciplina acadêmica.  

Uma outra “forma de ver” a realidade social dialoga com escolas de 

pensamentos históricas na antropologia como o Particularismo Histórico 

Cultural e a Escola Americana de Cultura e Personalidade. Franz Boas(2003) 

e, logo depois seus seguidores como Margareat Mead (1985) cuja a pesquisa 

comportava os registros das mais variadas formas de manifestação cultural de 

inúmeros grupos sociais, com o objetivo de sofisticas os dados etnográficos 

através da reunião de dados sensíveis (sons, narrativas orais, músicas, 

retratos, grafismos, filmes, indumentária, etc..) que dessem conta da dimensão 

estética da cultura em torno de conceitos como tradição.  

Deslocar estas imagens das introduções e dos anexos de etnografias, 

para o centro da produção do conhecimento, através da explicitação da 

interxtualidade destas imagens fundantes do pensamento antropológico, tem 

sido o esforço de uma antropologia da imagem. Seguindo Ana Luiza Carvalho 



da Rocha e Cornelia Eckert faço a opção pela investigação das imagens 

presentes nas narrativas (orais, literárias, fotográficas, videográficas, 

iconográficas) sobre a paisagem urbana para o estudo da revitalização urbana 

no Cais Mauá inserida em uma memória coletiva das tradições e dos arranjos 

da vida urbana.  

 

Revisão bibliográfica na antropologia e em outras áreas que pensam cidade e 

transformações urbanas.  

Uma Revisão Bibliográfica neste contexto de pesquisa se visará 

referencias de Porto Alegre, do Brasil e a nível mundial. Isto por que tanto o 

que foi pesquisado em Porto Alegre tem importância para a contextualização 

local, como as pesquisas de Ana Paula Marcante e Patrick Barcelos, quanto as 

de nível nacional, como as pesquisas Roberta Sampaio sobre a revitalização 

do Porto Maravilha no Rio de Janiero. A nível de America Latina temos 

pesquisas sobre Puerto Madeiro de Buenos Aires e o Porto Marítimo de 

Montevideo. E a nível mundial não faltam referencias principalmente de 

Barcelona e Amsterdã.  

Também vejo como muito significativo um contato com produção de 

outras áreas especialmente do urbanismo pelas questões de planejamento 

urbano; da geografia pela produção que versa sobre conceitos como ambiente, 

local e território; da Biologia pelo contato com a linguagem dos laudos de 

impactos ambientais (EIA RIMA); da Políticas Públicas produção e reflexão na 

construção de políticas públicas urbanas e, finalmente, da História pelas 

reflexões sobre a importância do Cais Mauá para cidade.  

Por fim estas e outras referências serão buscadas em sites das 

universidades e de pesquisa popularizados como Sciello e Portal de Periódicos 

da Capes. Como estratégia de busca é valido o conhecimento dos nomes de 

Portos revitalizados, isto facilita o acesso a novas referências. Assim como a 

busca por GTs e Mesas Redondas em Congressos de Antropologias e áreas 

afins, os anais deste eventos são de grande valor.  

 



 

 

Pesquisas em acervo históricos, pesquisa jornalística e restituição.  

São muitas as imagens históricas da cidade e os acervos onde encontrá-

las na cidade. O trabalho com memória relacionado a questão imagética exige 

do pesquisador a coleta de fotografias e películas históricas do Cais Mauá e 

adjacências. Neste sentido o Arquivo Histórico Moysés Vellinho gerenciado 

pela prefeitura de Porto Alegre pode ser um alvo de pesquisa histórica, assim 

como o Centro Histórico Cultural da Santa Casa e o Arquivo do Jornal Correio 

do Povo (que tive a alegra notícia de saber que vai ser digitalizado), entre 

outros.  

Espero começar minhas pesquisas nestes acervos logo após a entrega 

do projeto de mestrado no início de 2016. Minha ideia é construir uma coleção 

de imagens históricas sobre esta parte da Orla do Guaíba que sirva como uma 

espécie de “Memorial do Cais Mauá” e um elemento ligado uma forma de 

restituição aos meus interlocutores. A discussão sobre o uso de imagens e 

restituição é muito cara a antropologia e, principalmente, a antropologia visual. 

Me sinto disposto a contribuir de alguma forma como pesquisador e ativista 

político na causa de uma “revitalização mais humana” do Cais Mauá, e vejo 

este memorial de imagens como uma possível ferramenta associada ao 

importante papel da antropologia na produção de conhecimento sobre a 

cidade.  

Por fim não poderia deixar de comentar sobre a leitura e reflexão de 

matérias jornalísticas que versam sobre a revitalização do Cais Mauá como um 

outro elemento metodologicamente importante para uma pesquisa sobre o 

assunto. Contabilizei, somente na última semana de Setembro de 2015, 58 

reportagens provindas de mídias eletrônicas ligadas jornais de comunicação 

tradicionais na cidade (Zero Hora, Correio do Povo e O Sul). Outras inúmeras 

são produzidas cada vez mais por mídias alternativas que tem na internet seu 

principal meio de produção e divulgação. Esse contanto com estas mídias me 

levam a pensar se não nas potencialidades de uma “ciberetnografia”, com 

certeza na importância que o acompanhamento de redes sociais (como a 



página do Coletivo Cais Mauá de Todos) no processo de construção de uma 

pesquisa antropológica que vise um olhar atento para movimentos sociais de 

ativismo urbano contemporâneo. 
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