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RESUMO: Esta pesquisa teve como tema o estudo das relações que os múltiplos atores 

estabelecem no e com o espaço urbano, uma vez que a cidade contemporânea é 

considerada um lugar privilegiado de trocas e de formação de vínculos sociais. O local 

escolhido para a pesquisa foi uma rua em uma cidade do interior do Estado de São 

Paulo. Meu objetivo é investigar o cotidiano e as distintas formas de apropriações da 

Rua do Porto, na cidade de Piracicaba-SP. Mas especificamente, busquei conhecer 

quais os frequentadores da rua e quais são suas visões do lugar. Assim, tornou-se 

importante saber como ocorrem as negociações dos diferentes grupos que coabitam 

esse espaço e quais as táticas de utilização da Rua do Porto para praticarem suas 

atividades. Nos perscursos fotográficos que tracei, o que me instigou foi a frequência 

com que eu privilegiava os pescadores na lente de minha câmera. Por esse motivo, 

como um arqueólogo, comecei cada vez mais a procurar pelos fragmentos e vestígios 

desse personagem nessa rua. A hipótese que tenho construído até o momento é a 



dos pescadores como figura fantasmagórica, como pontos de intersecção das 

diferentes temporalidades que habitam e disputam a Rua do Porto. Eles são o 

passado e o presente dessa rua.  
PALAVRAS-CHAVE: Rua do Porto; Piracicaba; Fantasmagoria; Antropologia Visual; 

Antropologia Urbana.  

 

Apresento nesse texto parte de minha pesquisa de mestrado, que está sendo 

desenvolvida no âmbito do Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal Paulista, sob orientação da Profᵃ. Andréa Barbosa.  A pesquisa 

tem como tema o estudo das relações que os múltiplos atores estabelecem no e com 

o espaço urbano, uma vez que a cidade contemporânea é considerada um lugar 

privilegiado de trocas e de formação de vínculos sociais. O local escolhido para a 

pesquisa foi uma rua em uma cidade do interior do Estado de São Paulo.  

Meu objetivo é investigar o cotidiano e as distintas formas de apropriação da Rua do 

Porto, na cidade de Piracicaba-SP. Busquei, inicialmente, conhecer quais os 

frequentadores da rua e quais são suas visões do lugar. Assim, tornou-se importante 

saber como ocorrem as negociações dos diferentes grupos que coabitam esse espaço 

e quais as táticas, ou seja, ações que geram efeitos imprevisíveis (CERTEAU, 2014), 

de utilização da Rua do Porto para praticarem suas atividades. Como os sentidos das 

experiências urbanas se transformam ao longo do dia, da semana, do mês e dos 

anos? Como ocorre a disputa das temporalidades e como elas são expressas? Como 

são construídas as fronteiras simbólicas que revelam as significações e lembranças 

compartilhadas pelos frequentadores da rua? Foi procurando respostas para essas 

perguntas preliminares que, a partir do mapeamento das atividades desenvolvidas na 

Rua do Porto, cheguei aos pescadores1 – uma personagem que ocupou lugar de 

destaque em minha pesquisa.  

Cidade que carrega o mesmo nome do rio que a corta de ponta a ponta, Piracicaba 

possui 364.571 habitantes (IBGE, 2010) e está localizada a 152 km a noroeste da 

capital do estado de São Paulo. Piracicaba é uma referência para os moradores das 

demais cidades da região que buscam bens e serviços especializados, como 

comércio, serviços de saúde, atividades artístico-culturais e de lazer.  

                                                        
1 Optei por utilizar a palavra pescadores no plural porque não se trata de um único pescador, mas de 
vários tipos diferentes que compõem esse personagem aqui focalizado. 



Diferentemente da cidade de São Paulo, que teve seu processo de urbanização 

iniciado no século XIX e já conta com numerosos estudos urbanos sobre essa 

metrópole (MAGNANI, 1984; 1999; 2012, MAGNANI e TORRES, 2000; MAGNANI e 

MANTESE, 2007; FRÚGOLI, 1995; 1999; 2000; 2001, ARANTES, 2000, TELLES, 

2001, KOWARICK, 2008 e etc.), Piracicaba é uma cidade de médio porte e suas 

transformações espaciais são fruto de processos recentes, da metade do século XX.  

Dessa forma, ela está inserida nos estudos das chamadas cidades médias paulistas 

(SPOSITO, 2004). Procuro me apoiar nesse conceito não como categoria analítica e, 

portanto aplicável em qualquer contexto, mas como uma possibilidade de abertura 

para a reflexão de contextos urbanos para além da metrópole. 

As cidades médias do interior do estado de São Paulo foram marcadas pelo rápido 

processo de urbanização na metade do século XX. Isto se deu, entre outros fatores, 

pela política federal de incentivo à interiorização da industrialização por meio do Plano 

Nacional de Desenvolvimento, de 1973, e pelo Programa Nacional do Álcool, de 1975 

(SPOSITO, 2004). As transformações de Piracicaba a partir da metade do século XX 

ocasionaram a proliferação de condomínios fechados, edifícios verticais, shopping 

centers etc., que ofereceram à cidade formas de sociabilidade que incorporaram o 

que Simmel (1973) chamou de modos de vida da metrópole e, ao mesmo tempo, 

“preservaram”  modos de vida interioranos, criando uma forma de sociabilidade 

específica. 

Situada na margem esquerda do rio Piracicaba, que corta a cidade, e a três 

quarteirões do centro comercial de Piracicaba, a Rua do Porto, é consagrada como 

um corredor de lazer e como local de rememoração histórica. 

Desde o início da povoação, a Rua do Porto foi palco das 

paixões humanas que nela surgiram cruamente: conflitos, 

contradições, disputas. Nela pulsava a vida de negros, índios, 

caçadores, capitães do mato, garimpeiros, pescadores, 

pagadores do governo. As principais lendas Piracicabanas 

subsistem à sua sombra, como se fantasmas ainda a 

habitassem com seus amores, paixões, desejos (NETO, 2015, 

p. 56). 

Com a câmera fotográfica na mão, comecei a desenhar meus trajetos/deslocamentos 

pela rua.  Nos percursos fotográficos, o que me instigou foi a frequência com que eu 

privilegiava os pescadores na lente de minha câmera. O olhar mediado pela câmera 



fotográfica me fez ver coisas que o olhar sem o recorte do quadro não me revelaria. 

Por esse motivo, como um arqueólogo, comecei cada vez mais a procurar pelos 

fragmentos e vestígios desse personagem, que parecia ter uma relação específica 

com a rua. Será que ao privilegiar o pescador exponho vestígios de minhas 

experiências e, ao mesmo tempo, as experiências dos pescadores? 

Encontrei os pescadores não somente pescando, quase imperceptíveis nos barrancos 

embaixo dos deques de madeira, mas também no peixe grafitado na parede do Largo 

dos Pescadores, nos peixes vendidos nos restaurantes, nos bonecos de sucata 

expostos na Casa do Povoador, nas botas que, nos períodos de cheia, boiam no rio 

e nos períodos de seca são confundidas com pedras. Outras vezes são seus barcos 

que estão lá compondo a paisagem ou suas varas de pescar e minhocas vendidas 

em pequenas casas e mercadinhos. Algumas vezes estão nos restos de iscas e 

materiais utilizados na pescaria deixados pelo barranco, ou então, estão liderando 

momentos da Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba.Mas, por que, de repente, 

essa personagem apareceu tanto em minhas fotografias?  

A hipótese que tenho construído até o momento é a dos pescadores como figura 

fantasmagórica (BENJAMIN, 2006), como pontos de intersecção das diferentes 

temporalidades que habitam e disputam a Rua do Porto. Eles são o passado e o 

presente dessa rua. São os pescadores sobreviventes (DIDI-HUBERMAN, 2013)? 

A Rua do Porto é palco de inúmeras formas de sociabilidade que se transfiguram com 

a passagem do tempo e do espaço. Ora ela é ocupada por aposentados jogando 

caxeta ou dominó, ora serve de palco para apresentações e exposições artísticas; 

algumas vezes vira trajeto de procissão, outras vezes é local de confraternização; 

também é lugar de turismo gastronômico ou, então, local de passagem para chegar à 

pista de skate. É ponto de encontro de jovens e local de admiração das águas do rio 

Piracicaba e de edifícios antigos reconhecidos como patrimônios históricos da cidade. 

Já abrigou um engenho de cana de açúcar, olarias, uma indústria de tecidos e 

fabriquetas de pamonha. Foi local de prostituição e de crimes que marcaram a cidade. 

Também é local de estudos históricos, arqueológicos, antropológicos, geográficos, 

arquitetônicos e urbanísticos.  

Essa rua é uma marca na cidade de Piracicaba, pois se constitui como um baú de 

memórias que desperta inúmeras lembranças individuais e coletivas, afetivas e 

políticas para os moradores e visitantes da cidade. O relato abaixo, escrito pelo 



jornalista e escritor piracicabano Cecílio Elias Netto mostra o lugar simbólico que essa 

rua ocupa na cidade de Piracicaba: 

A Rua do Porto é o umbigo de Piracicaba, nossa pia batismal, 

como o escrevinhador se acostumou a repetir. A Rua do Porto 

contém a história da cidade, numa tradição oral que, no entanto 

e infelizmente, se vai perdendo. Os moradores daquela rua 

ribeirinha conheciam cada pedra do rio por seu nome, cada 

trecho por seu apelido. Lugar de histórias e de fantasmas, de 

amores e de crimes, de boêmia e de fascínio a artistas, poetas, 

escritores. (NETTO, 2013). 

Quantas camadas de tempo e de significações abriga essa rua? O desafio desse 

trabalho é relatar densa e criticamente os diferentes tempos nela vividos. Como trazê-

los para o texto antropológico sem cometer injustiças ao privilegiar personagens e 

visões de mundos? 

Foi iniciando o processo de construção da pesquisa etnográfica na Rua do Porto que 

decidi refletir sobre a minha experiência com essa rua da cidade em que vivo desde 

meus 10 anos. Para isso foi fundamental recorrer à minha memória da e na Rua do 

Porto. Conforme apontado por Borges e Ferraz (2015), a memória é um processo que 

se realiza na experiência e é por isso que o passado não é uma simples evocação da 

memória, ele é reconstruído numa perspectiva do presente. “Quando se rememoram 

os acontecimentos no tempo, recostura-se, tece-se o passado no presente, 

envolvendo as tramas e entrelaçando novas experiências da existência.” (p. 245).  

Procuro trazer a minha experiência nessa rua enquanto experimentação, como 

abordado por Suely Kofes (2015), não opondo experiência individual e coletiva, mas 

considerada como estrutura da experiência que supõe a agency e que, portanto, “leva 

em conta nas experiências narradas a ação e o agente, e cria uma relação entre quem 

narra e quem é afetado pela narrativa.” (KOFES, 2015, p. 35). 

 [...] a expressão de experiências supõe uma dimensão 

narrativa, e não uma redução à linguagem: ela dramatiza um 

vivido. Como meio de expressão, a narrativa daria forma e 

temporalidade à experiência, sem a dicotomia entre a percepção 

e a conceituação do mundo, sem partir de uma totalidade pré-

fixada – como na dicotomia indivíduo e sociedade, por exemplo. 

(KOFES, 2015, p. 35) 



A Rua do Porto, para mim, é antes de tudo um lugar que me fascina. Em minha 

adolescência, frequentava essa rua com meus amigos durante a noite. Ia, 

principalmente, a dois bares: o Chevette e o Provisório. Esses que ficavam abertos 

durante a madrugada e tocavam música ao vivo – forró, reggae, samba-rock e MPB. 

A Rua do Porto durante a madrugada era bem escura, apenas a luz desses dois bares 

iluminavam o calçadão. O Chevette funciona atualmente como restaurante e o 

Provisório fechou as portas em 2004. Entre 2004 e 2010, a atividade noturna na Rua 

do Porto diminuiu, e com isso meu grupo de amigos também mudou o lugar de 

encontro. Em 2006, o dono de um dos restaurantes mais antigos da rua (Dezoitos 

Restaurante) foi assassinado em frente ao seu estabelecimento. Além disso, brigas, 

tiros e outros assassinatos aconteceram na Rua do Porto nas madrugadas dessa 

mesma época. Nessa época, muitos moradores e donos de restaurantes da rua 

solicitaram junto à Prefeitura ações que regulassem as atividades durante a 

madrugada. Dessa forma, a Prefeitura fechou bares que não possuíam alvará de 

funcionamento e isolamento acústico. Além disso, construiu uma base da Guarda 

Municipal no Parque da Rua do Porto, intensificando o policiamento da região.  

Ainda na minha adolescência, nos finais de semana eram frequentes as idas com a 

família para almoçar o tradicional Peixe no Tambor2. Ainda hoje costumo levar amigos 

e familiares para conhecer a Rua do Porto e comer o famoso peixe. 

Em 2011, como aluno de graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso de graduação 

sobre a Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba e sua dimensão como patrimônio 

cultural. Concomitantemente, como estagiário do Instituto de Pesquisas e 

Planejamento de Piracicaba, no Departamento de Patrimônio Histórico (DPH), 

elaborei um mapeamento sobre o Patrimônio Imaterial de Piracicaba. Como o cenário 

da festa e de grande parte das manifestações culturais levantadas no DPH eram na 

Rua do Porto, minhas atividades de campo ficaram concentradas inicialmente nela.  

Ainda em 2011 presenciei o último episódio de enchente registrado na Rua do Porto. 

Durante a pesquisa de campo, observei e conversei com moradores e donos de 

restaurantes que retiravam seus pertences do local. Nessa época, muitos me 

contaram que a água do rio Piracicaba subiu mais de um metro de altura em pouco 

                                                        
2 O Peixe no Tambor é uma comida vendida nos restaurantes da Rua do Porto. O peixe é assado na 
rua, em grelhas colocadas sobre tambores de ferro. 



mais de 20 minutos, dessa forma, a maioria perdeu todos seus pertences. Mas o que 

me chamou mais atenção foi que enquanto isso acontecia, pessoas chegavam para 

aproveitar a cheia do rio para colocarem suas moto-aquáticas na água para a prática 

de lazer. Além disso, crianças brincavam na rua alagada e turista aproveitavam para 

registrar a enchente com suas máquinas fotográficas. 

A partir dessa memória despertada por minha presença frequente na rua e do evento 

paradigmático da enchente de 2011, pude perceber a multiplicidade de olhares e usos 

presentes na Rua do Porto. Isso despertou as primeiras questões que serviram de 

inspiração para essa pesquisa: Será que o lazer é um movimento quase intrínseco a 

essa rua? Por que a Rua do Porto, mesmo em momentos dramáticos, é vista como 

local de lazer por alguns? Como essa situação pode ajudar a pensar o conflito na 

utilização do espaço urbano? 

A observação etnográfica permite perceber a complexidade do movimento urbano, 

colocando em diálogo e em conflito o mundo do pesquisador e outros mundos. Minhas 

experiências anteriores com a rua serviram como ponto de partida para conhecer 

novos olhares da Rua do Porto. Influenciado pela etnografia da duração (ROCHA; 

ECKERT, 2013) que “vislumbra o tratamento da memória narrada como conhecimento 

de si no mundo, no trabalho dos sujeitos ao recordar” (p. 202), minha frequência na 

rua como pesquisador/narrador permitiu, não só mudar meu olhar sobre a rua, mas 

reconstruir sentidos e, assim, rememorar passados. 

Quem chega de carro na região da Rua do Porto em um sábado, domingo ou feriado 

próximo à hora do almoço enfrenta a lentidão de carros procurando vagas nos bolsões 

de estacionamento da região, e os funcionários de estacionamentos particulares 

disputando clientes no meio da rua. Além disso, os restaurantes tentam conquistar 

clientes oferecendo vagas para os carros e uma mesa na beira do rio.  

Comer na Rua do Porto é uma prática antiga. Até a década de 1950, os moradores 

da rua formavam a segunda maior colônia de pescadores do Estado de São Paulo 

(NEPTUNE, 2003, p. 44). Os peixes pescados no rio eram preparados e assados em 

latões de ferro próximo ao barranco do rio. Com o tempo muitas casas se 

transformaram em restaurantes e algumas delas foram compradas dos pescadores 

para que isso acontecesse. Até a década de 1990 haviam apenas dois restaurantes 

na Rua do Porto. Atualmente, são vinte estabelecimentos entre bares e restaurantes 

na região. Todos eles ficam lotados nos finais de semana e feriados. Em um único 

restaurante podem ser servidas mais de trezentas refeições em um domingo, tal o 



movimento. O prato mais conhecido e servido nos restaurantes é o Peixe no Tambor, 

acompanhado por arroz branco. Ele é o principal atrativo gastronômico da Rua do 

Porto. Muitas pessoas vem de outras cidades para comer o famoso peixe na beira do 

rio Piracicaba. No entanto, apesar dos barrancos do rio Piracicaba estarem 

preenchidos por pescadores, os peixes vendidos nos restaurantes não são fornecidos 

por eles. Os turistas acreditam que o peixe é pescado ali mesmo, mas, “isto faz parte 

do passado”. Hoje, o peixe servido não é pescado nesse rio, mas fornecidos aos 

restaurantes por empresas que comercializam em todo o território nacional. Muitos 

são criados em tanques de piscicultura ou são trazidos de estados como o Mato 

Grosso, Pará, etc.. 

Observei na Rua do Porto um fluxo de pessoas que se deslocam pelo interior do 

Estado de São Paulo, principalmente, nos fins de semana em busca de lazer. Muitas 

vezes são moradores da capital ou mesmo das cidades do interior que, a partir de 

seus deslocamentos, formam um circuito turístico do interior no Estado de São Paulo.  

Aos fins de semana, no calçadão da Rua do Porto, entrando na Av. Beira Rio, é 

intenso o fluxo de pessoas caminhando à procura de restaurantes ou após o almoço. 

Uma feira de artesanato fica montada com foco no movimento de turistas, vindos, 

principalmente, de cidades da região. Vendedores ambulantes de sorvete, 

raspadinha, churros, balões de ar, brinquedos infantis, acessórios produzidos por 

“hippies” etc. disputam possíveis clientes na calçada. A Av. Alidor Pecorari, construída 

no final da década de 1970, passa atrás da Rua do Porto. Entre as duas vias há 

bolsões de estacionamento e restaurantes. As mesas mais disputadas dos 

restaurantes ficam em deques de madeira sobre o barranco do rio Piracicaba.  

O tipo de estabelecimento comercial do calçadão é marcado por restaurantes que 

servem comida à la carte. No calçadão há também alguns imóveis residenciais, 

pequenos quiosques, um casarão que funciona como centro de apoio aos visitantes 

da Rua do Porto e uma chaminé de antiga olaria.  

Caminhando em direção ao Largo dos Pescadores, na parte da Rua do Porto e Av. 

Beira Rio que não é calçadão, o tipo de estabelecimento comercial muda. São 

predominantemente bares que servem petiscos, pratos rápidos e porções. Há também 

nesse trecho uma mercearia, sorveteria, casa de sucos, casa do açaí, loja da cachaça 

Piracicabana, serralheria e uma loja de um artista local, além de imóveis residenciais. 

O público dos bares, nesse trecho, é diferente do dos restaurantes do calçadão. Ali 

predomina a presença de grupos de amigos reunidos para comer uma porção e tomar 



uma cerveja. Apesar de esse trecho não ser calçadão, os bares colocam suas mesas 

na beira do rio e os garçons precisam atravessar a via para servir seus clientes. Muitos 

clientes estacionam seus carros próximos às mesas e ligam o som do carro. 

Quem frequenta a Rua do Porto e segue em direção a Av. Beira Rio, avista a Ponte 

Estaiada3. Ela foi construída entre 2013-2014 sobre o rio Piracicaba como forma de 

interligação para pedestres da Rua do Porto e Engenho Central. Por seu estilo 

arquitetônico, sua construção gerou polêmica na cidade, pois alterou drasticamente a 

paisagem da região e precisou de autorização do conselho de defesa do patrimônio 

histórico local. Atualmente, a Prefeitura da cidade a transformou em um dos cartões 

postais oficiais de Piracicaba.  

Durante minhas caminhadas observei moradores de rua que frequentam a região da 

Rua do Porto em busca de alimentação e se instalam embaixo da Ponte Estaiada. 

Isso se dá uma vez que, pela grande quantidade de restaurantes, eles às vezes 

conseguem doações de comida e, outras vezes, conseguem peixes com os 

pescadores do barranco. Quando isso acontece, o peixe é preparado em uma panela 

próxima a um dos pilares da ponte, sobre um fogareiro improvisado com gravetos e 

folhas secas. No entanto, não há moradores de rua aos fins de semana, pois uma blitz 

da Polícia Militar é montada próxima à essa ponte.  

Em uma das tardes de pesquisa de campo presenciei uma ocupação do espaço de 

uma forma que não havia visto antes (e que também não se repetiu ao longo da 

duração dessa pesquisa); ao final da tarde de um domingo, por volta das 18 horas, 

um rolezinho 4  se iniciava. Aos poucos muitos jovens foram chegando e se 

aglomerando próximo à Ponte Estaiada. Ao som de funk, as meninas dançavam no 

centro de uma roda, os meninos cantavam em volta. Alguns participavam do rolezinho 

de cima da ponte. Nesse mesmo dia, próximo ao Casarão do Turismo, a pouco mais 

                                                        
3 Ponte Estaiada é um tipo de ponte suspensa por cabos constituída de um ou mais mastros, de onde 
partem cabos de sustentação. Esta forma construtiva tem sido muito utilizada nas últimas décadas (São 
Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro etc.) É interessante apontar para uma espécie de moda desse estilo 
arquitetônico que tem servido como marca de algumas gestões de governos nas cidades brasileiras.  
4 O rolezinho foi um fenômeno que ganhou a mídia na cidade de São Paulo no final de 2013, início de 
2014. Conforme apontado por Alexandre Barbosa Pereira: entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014 
a cidade de São Paulo tornou-se cenário de uma série de eventos de grande repercussão e 
controvérsia. Por meio das redes sociais, principalmente o Facebook, jovens moradores de bairros 
pobres da periferia de São Paulo resolveram marcar encontros em shoppings centers para, conforme 
a descrição dos próprios nas páginas dos eventos, encontrar amigos, conhecer pessoas, paquerar, dar 
uns beijos e zoar. Enfim, para fazer o que nomearam como um rolezinho no shopping (PEREIRA, 2014, 
p. 8). Iniciado nos shoppings, em São Paulo os eventos começaram a ocorrer em outras cidades e 
espaços, como parques, praças etc. 



de 250 metros da Ponte Estaiada, foi organizado pela Secretaria de Turismo um 

Tributo a Pixinguinha. Muitas pessoas que estavam na Rua do Porto se incomodaram 

com o rolezinho e logo os comerciantes do local acionaram a Polícia Militar. Em pouco 

mais de 40 minutos ela chegou e o rolezinho foi esvaziado.  

Em frente à Casa do Povoador, alguns artistas locais expõem ou fazem seus 

trabalhos: caricaturas, arte naif, teatro, capoeira, dança, coral, exposição etc. Em 

diversos dias de pesquisa de campo pude observar diferentes tipos de ocupação 

desse espaço. Em um dos dias um homem fazia uma performance de estátua viva. 

Noutro dia, um grupo de capoeira apresentava-se em frente à Casa do Povoador. 

Também presenciei um recital de piano de uma escola de música de Piracicaba, uma 

exposição de fotografias da Festa do Divino de Piracicaba, artistas plásticos vendendo 

suas obras e apresentação de uma banda de forró da cidade.  

Na calçada da Av. Beira Rio, na região que vai do Museu da Água até a Casa do 

Povoador, pessoas geralmente caminham em direção, principalmente, ao Engenho 

Central e ao Museu da Água. A ponte pênsil, inaugurada em 1992, que dá acesso ao 

Engenho Central, está localizada ali, e ao lado dela existem quatro quiosques de 

comida rápida para os turistas. Em 2014, a prefeitura abriu licitação para ocuparem 

esses quiosques e uma das exigências foi a de que os donos incluissem no cardápio 

uma comida típica da cidade de Piracicaba: pamonha, curau e caldo de cana.  

Antes ou depois de almoçar em um restaurante da Rua do Porto, famílias visitam as 

exposições da Casa do Povoador, as instalações do Museu da Água e apreciam a 

vista do salto do rio Piracicaba da ponte pênsil. Além disso, muitas pessoas utilizam 

essa ponte como acesso ao Engenho Central.  

Voltando aos bolsões de estacionamento próximos ao calçadão localizamos o Parque 

da Rua do Porto. Esse parque possui uma lagoa, uma pista de corrida e caminhada, 

parquinho infantil, academia de ginástica, pedalinho, quiosques e uma tirolesa que 

atualmente está desativada. Nos fins de semana o movimento de pessoas no parque 

é grande. Em uma de minhas caminhadas pela rua observei famílias fazendo 

piquenique e andando de pedalinhos na lagoa. Um pouco mais adiante observei um 

grupo de maracatu ensaiando em um quiosque e um grupo de crianças brincando no 

parquinho enquanto seus pais conversavam. Outro grupo de pessoas de diferentes 

idades praticava atividades físicas na academia, outras faziam caminhada ou corrida. 

Casais de namorados estavam sentados pelos bancos. 



De segunda a sexta-feira o movimento da Rua do Porto é bem diferente do final de 

semana. Em uma segunda-feira, às 6h da manhã, resolvi dar um volta para ver o que 

acontece na rua. Estacionei meu carro em uns dos bolsões de estacionamento e segui 

para o Parque da Rua do Porto. Entrei pelo portão principal. Logo cedo, homens e 

mulheres ensaiavam alongamentos; o fluxo de pessoas praticando atividades físicas 

era intenso. Algumas pessoas utilizavam a academia e outras praticavam caminhada 

ou corrida. Atividades como andar de bicicleta, patins, patinete, skate e passear com 

animais de estimação são proibidas no parque.  

Durante todo o dia, em qualquer dia da semana, é possível observar esse movimento 

na Rua do Porto. Nos fins de semana o fluxo de pessoas é mais intenso; no entanto, 

de segunda a sexta as atividades esportivas de lazer são dominantes. Pela manhã e 

ao final da tarde a pista de corrida e caminhada fica disputada.  

No calçadão da Rua do Porto, durante a semana, na hora do almoço, os restaurantes 

possuem um movimento também diferente dos fins de semana. O fluxo de pessoas 

não é mais tão intenso como nos sábados e domingos e nem todos os restaurantes 

abrem todos os dias da semana. As famílias, os vendedores ambulantes, a feira de 

artesanato, os artistas de rua, dão lugar a outro tipo de público. Homens de terno e 

gravata reúnem-se nos restaurantes para reuniões informais à beira do rio Piracicaba.  

Atualmente, o movimento à noite na Rua do Porto é menor que durante o dia. Nem 

todos os restaurantes abrem. Durante a madrugada a escuridão da noite e a 

vegetação densa da margem do rio oferecem privacidade para o consumo de “drogas” 

e práticas consideradas ilícitas. Em um dia de pesquisa de campo, depois que os 

restaurantes fecharam, observei pessoas transitando pelo local; elas que se 

aproximavam do rio e desapareciam no meio da vegetação. Ao amanhecer, 

caminhando pelas margens do rio, vi objetos que davam pistas da ocupação noturna 

do local. Conforme apontado por Taniele Rui,  podemos identificar um lugar como um 

espaço de consumo de “drogas” menos pelas pessoas que frequentam o local e mais 

pelos objetos deixados por elas. (2012, p. 35) 

A Rua do Porto também abriga diversas atividades festivas que lhe conferem 

características peculiares em diferentes épocas do ano. Tais atividades trazem outros 

atores e quebram a rotina da rua. Pessoas que normalmente não frequentam a região 

da Rua do Porto também passam a disputar a utilização desse espaço. As festas 

distinguem-se dos ritos cotidianos por sua amplitude e do mero divertimento (lazer) 

pela densidade (AMARAL, 1998, p. 38).  



No calendário oficial da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Piracicaba temos uma 

ideia da variedade de festas que ocorrem na região da Rua do Porto durante o ano. 

São 12 festas além de outros eventos que compõem o calendário oficial da cidade. A 

Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba é uma das mais antigas. No ano de 2015 

comemorou seus 189 anos de realização. Ela se diferencia de outras festas que são 

realizadas na Rua do Porto, uma vez que articula um conjunto de atividades técnicas, 

estéticas, econômicas, fisiológicas e psicológicas não se restringindo meramente a 

questões turísticas e/ou econômicas.  

As festas gastronômicas, por exemplo, foram introduzidas no calendário, pela 

prefeitura, mais recentemente e, tem o objetivo de promover ainda mais o turismo e a 

economia da cidade. Nessa dimensão destacam-se a Festa da Batata, Pastel Fest, 

Pira Caipira, Encontro Nordestino de Piracicaba, Festa do Sorvete, Festa do Peixe e 

da Cachaça. Além destes, outros eventos festivos são promovidos na Rua do Porto, 

como as festividades de Natal.  

Além das festas públicas, a Rua do Porto também é palco de eventos particulares. 

Em uma noite de sexta-feira ao caminhar pela rua, me deparei com uma festa de 

casamento, promovida em um dos restaurantes. Todos que por ali passavam podiam 

“participar” da festa. Os moradores das casas próximas colocaram cadeiras de frente 

para o restaurante para observar a comemoração. 

A variedade de atividades que se desenvolvem na rua e os diversos atores que por 

ela circulam ao longo do dia, da semana, dos meses e dos anos revelam a 

complexidade das relações que se realizam, se contrapõem, se transformam e se 

entrecruzam. A multiplicidade é marca constante no espaço e no tempo, revelando o 

movimento urbano.  

Esse mapeamento da Rua do Porto, que só foi possível e provocado pelo meu 

encontro com os diferentes personagens da e na rua, tornou a delimitação do meu 

campo de pesquisa um desafio, pois me deparei com a complexidade que é a cidade. 

Foi só a partir desse movimento, de olhar para as diferentes atividades dessa rua, que 

pude perceber e buscar os pontos de intersecção para os diversos personagens, 

espaços e tempos que nela habitam.  

No decorrer de todo esse meu percurso um personagem sempre se esgueirava pelas 

beiradas/margens do quadro de observação e também do enquadramento fotográfico: 

o pescador. 



A bota boia dentro da rua. O rio se confunde 

com a rua. Os barcos navegam sem perceber a 

fronteira entre a rua e o rio. Suas margens não estão 

bem definidas e as casas estão com a água pela 

metade da porta. A lixeira está dentro do rio. Os 

pescadores atiram suas varas de pescar do rio para a 

rua. 

 

A bota pisa dentro do rio. A rua se 

confunde com o rio. Os carros trafegam sem 

perceber a fronteira entre o rio e a rua. Suas 

margens não estão bem definidas e as casas 

estão longe do curso do rio. A lixeira está na rua. 

Os pescadores atiram suas varas de pescar da 

rua para o rio. 5 

Do alto do recém-inaugurado elevador turístico, estrategicamente posicionado no 

centro de uma ponte do rio Piracicaba com vista para a Rua do Porto, não é possível 

ver a bota. A visão panorâmica no alto do elevador nos transforma em espectador de 

uma imensidão imóvel. De cima e de longe é possível olhar o conjunto da cidade e 

escapar do cotidiano. Mas, depois de um rápido respiro lá em cima, sinto a 

necessidade de descer. Do alto, as ações, trajetórias, narrativas do corpo e da alma 

dos personagens são invisíveis. O olhar totalizante proporcionado pela altura faz com 

que o movimento do cotidiano da cidade caía no esquecimento. (CERTEAU, 2014). 

De fato, a respirada rápida lá em cima permite uma visão da cidade, mas só me 

debruçando e me jogando lá de cima para eu ver “de fato” a cidade. Segundo Didi-

Huberman (2015) há aqueles que preferem olhar tudo lá de cima. “O olhar a distância 

deixa o objeto olhado em baixo, separado do olho que olha. Mas há aqueles que 

preferem se arriscar se debruçando para ver e pensar melhor.” (DIDI-HUBERMAN, 

2015, l. 65 ). É nesse gesto de me debruçar, que para Didi-Huberman (2015) é 

simultaneamente fulgurante e implexo, que se ergue a memória involuntária diante 

                                                        
5 Escrevi esse texto após presenciar em 2011, no último episódio de enchente do rio Piracicaba, uma 
bota boiando na Rua do Porto alagada. Já em 2014 quando realizava a pesquisa de campo do mestrado 
ao caminhar sobre o leito quase seco do rio encontrei uma bota em meio as pedras. Quando passei a 
caminhar com os pescadores nas margens do rio avistei o mesmo calçado em muitos pés de 
pescadores.   



dos meus olhos. Como se a minha memória do lugar voltasse para mim “graças ao 

próprio gesto de se (me) debruçar”. (l. 65). 

Olhando de cima vejo as curvas do rio cortando a cidade, em alguns trechos ele é 

tocado pelas construções, mas na sua maior parte o verde das árvores é 

predominante nas margens. Vejo também a cidade dividida em seus quarteirões, os 

telhados das casas, as construções de novos edifícios verticais e seus guindastes, 

vejo as ruas e o movimento dos carros desenhando os caminhos. De longe o rio 

mostra algumas de suas cores: marrom, verde, branco, preto e, vejo também, o reflexo 

de suas margens.No entanto, lá do alto, tudo parece boiar em uma “espécie de éter” 

conforme apontado por Didi-Hubermam (2015). Portanto, “O espaço não é o meio 

(real ou lógico) na qual as coisas se dispõem, mas o meio através do qual a posição 

das coisas se torna possível ( ). [...] devemos pensá-lo como a potência universal das 

suas conexões. (MERLEAU-PONTY apud DIDI-HUBERMAN, 2015, l. 68). 

Do alto não consigo sentir o “cheiro de praia” que sentia quando criança ao chegar 

em Piracicaba. Nem o cheiro do peixe assando no tambor da Rua do Porto. O barulho 

das corredeiras do rio, das buzinas dos carros e das conversas dos pescadores são 

silenciadas pela força dos ventos que as leva para longe. Lá de cima, não vejo as 

expressões dos rostos das pessoas que circulam pelas calçadas, nem os peixes na 

piracema subindo pelo salto do rio Piracicaba. Vejo o voo dos pássaros, mas não vejo 

a garça que capturou um lambari. Também não vejo o pescador. Mas de cima, como 

aponta Didi-Huberman (2015) podemos optar por nos debruçarmos. 

Olhar debruçado, é pensar e imaginar-se, é quase sempre 

esperar alguma coisa, estar à espera de qualquer coisa. É tempo 

psíquico configurado em posição espacial, em postura corporal 

e em sensações visuais concomitantes. Há sempre uma 

expectativa em qualquer vista de cima, e talvez também em 

qualquer olhar em geral: como se o olhar fosse, justamente, 

aquilo que esperamos que possa colmatar a nossa cega 

expectativa.  (l.70) 

O ato de me debruçar desperta uma memória afetiva do lugar que por sua vez 

possibilita enxergar as relações entre os diferentes personagens que habitam a rua. 

Estas relações revelam os conflitos e a subversão da ordem na utilização do espaço 

público da Rua do Porto. Descendo e caminhando por entre os homens em seu 



cotidiano, como Certeau (2014) passo a refletir sobre as microrresistências que, para 

ele, criam microliberdades deslocando fronteiras de dominação.  

Aqui entra em cena o invisível, o pescador. O que faz com que esse personagem 

apareça, de certo modo, como figura fantasmagórica na Rua do Porto? Quais as 

táticas e astúcias desse personagem para continuar habitando o imaginário e o 

cotidiano dessa rua? Quais as estratégias de transformação do uso da Rua do Porto? 

O caminho da Rua do Porto para as margens do rio Piracicaba só foi possível a partir 

das incursões a campo com a máquina fotográfica na mão. Foi a partir do momento 

em que decidi fotografar que passei a olhar para as margens (do rio e da rua) e, por 

sua vez, para os pescadores. Mas, foi só a partir de um exercício desenvolvido no 

âmbito do Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas na Unifesp (Visurb), que “abracei” 

o uso das imagens em minha pesquisa antropológica. A proposta era produzir, a partir 

de imagens, um relato cartográfico emocional da pesquisa em desenvolvimento. A 

proposta seguia a pista do conceito trabalhado por Giuliana Bruno em Atlas of 

Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film (2003). Segundo a autora, as 

cartografias emocionais surgem do teatro da memória. O espectador, reconstitui os 

itinerários de um discurso definido geograficamente, que localiza a memória em um 

lugar e a lê como lugares, fazendo um mapeamento emocional. Os mapas envolvem 

espaços imaginados e exploração espacial imaginativa, na qual se experiencia uma 

forma de viagem através de espaços mobilizados. A visualização de mapas estimula, 

recorda e permite a representação de um itinerário praticado nas quais se permite ler 

a memória.  

Já havia fotografado em meu trabalho de campo e as imagens fizeram com que eu 

olhasse para os pescadores. Mas, como trazer essas imagens para o diálogo com o 

texto etnográfico? Como criar narrativas a partir dessas imagens? Como não cometer 

o erro de torná-las apenas representações? Decidi, no exercício de relatar 

emocionalmente minha pesquisa na Rua do Porto, unir desenho e fotografia. 

Antropologia e desenho são modos de ver e também modos de conhecer o mundo. O 

diálogo entre esses dois universos, aparentemente distantes, causa um 

enriquecimento mútuo, “...isto é, desenhar contribui positivamente para a pesquisa 

antropológica, e vice-versa: pesquisar antropologicamente contribui para 

desenharmos o mundo à nossa volta.” (KUSCHNIR: 2014, p. 18). 

Dessa forma, com a ajuda de minha esposa, que adora desenhar, experimentei 

montagens. Montagens que para Didi-Huberman (2013) tornam “visíveis as 



sobrevivências, os anacronismos, os encontros de temporalidades contraditórias que 

afetam cada objeto, cada acontecimento, cada pessoa, cada gesto” (p. 212). Imprimi 

algumas fotografias que havia tirado em campo, recortei-as (Desmontei) e 

experimentei composições com desenhos feitos por mim e por ela (Remontei). Gostei 

do resultado (Montagem). 

Produzidos a partir da imaginação – minha e de minha esposa – sobre a Rua 

do Porto, o desenho permitiu incluir novos elementos na imagem fotográfica, fazendo 

com que eu, finalmente, deslocasse meu caminhar direcionado, até então, para as 

margens, para um caminhar nas margens. Eu que sempre andei pelo meio, olhando 

para as margens, me encanto com a ideia de andar nas margens. 

No exercício de montagem, desmontagem e remontagem, procurei explorar as 

fissuras temporais, os movimentos teimosos dos frequentadores e meus sentimentos, 

significados e emoções diante da Rua do Porto. Tentei trazer as camadas temporais 

dessa rua sem esquecer minhas camadas e limitações diante dela. As imagens 

(fotografia e desenho) ofereceram as possibilidades de imaginar e sentir a Rua do 

Porto. Os pescadores, que já haviam se destacado em minhas fotografias, tomaram 

agora ainda maior destaque. É este personagem que minhas montagens focalizam. É 

com ele que eu vou em minhas novas caminhadas. 

 
Em uma segunda-feira, estaciono na Rua do Porto, às 6h 30min da manhã, e de 

dentro do meu carro observo o movimento de pessoas que caminham por ali. Desço 

do carro para observar mais de perto e encontro os barrancos do rio Piracicaba sendo 

preenchidos por pescadores. Às 7h 30min da manhã, de cima da Ponte Estaiada, 

consigo enxergar ao menos 100 pessoas nos barrancos do rio. A prática da pescaria 

é permitida nessa região exceto em períodos de reprodução dos peixes – período 



conhecido como Piracema6. É proibida também a pesca de tarrafa e a pesca no salto 

do rio Piracicaba o ano todo.  

A movimentação dos pescadores é diversificada. Muitos são os caminhos enfrentados 

para chegarem na margem do rio Piracicaba. O lugar predeterminado pela Prefeitura 

para a pesca fica vazio, mas os barrancos, cheios. Alguns são moradores da Rua do 

Porto, outros vem de bairros distantes ou até de outras cidades. Mas, antes de mostrar 

os movimentos, é preciso conhecer os diferentes pescadores da Rua do Porto. Eles 

falam sobre a rua, a pesca e sobre suas histórias.  

Não é só um pescador que habita a Rua do Porto. Nas caminhadas etnográficas me 

deparei com diferentes pescadores, com motivações diversas: velhos, adultos, jovens 

e crianças; mulheres, homens e famílias; alguns são moradores da Rua do Porto, 

outros de bairros da periferia ou de cidades vizinhas;  há aqueles que formam o circuito 

da modalidade de pesca de barranco; o aposentado que vende o peixe para 

complementar sua renda, os que pescam e levam para casa para comer, os que 

nunca pescaram na vida e “brincam de pescar”, o morador de rua, que pede dinheiro 

no semáforo, compra uma vara de bambu para pescar seu alimento e o cozinhar na 

beira do rio.  

Encontro Seu Antonio toda terça-feira no barranco do rio, sempre acompanhado de 

dois amigos. Na primeira vez em que os encontrei, falei sobre minha pesquisa na Rua 

do Porto e perguntei se podia acompanhá-los na pescaria. Seu Antonio me deu um 

pedaço de lona para que eu me sentasse no barranco sem sujar a calça e continuou 

sua atividade de pesca. Passamos duas horas, aproximadamente, sem falar nada: ele 

pescando e eu observando. Ao me despedir, Seu Antônio me disse que se eu 

quisesse poderia encontrá-lo sempre às terças-feiras no mesmo lugar, mas foi logo 

avisando que dá próxima vez eu deveria ir para pescar. Além de as terças-feiras, Seu 

Antonio diz ir à Rua do Porto também em alguns sábados, quando leva seus sobrinhos 

que moram na cidade de São Paulo para “brincar de pescar”.  

Depois do primeiro encontro com Seu Antonio, ao chegar à Rua do Porto, já identifico 

seu carro parado próximo à Ponte Estaiada, um Fox modelo 2010. Ele, morador de 

Rio das Pedras (cidade localizada a 17 km de Piracicaba), é aposentado e há dez 

anos vem a Piracicaba para pescar. Tem dois lugares como ponto de pescaria nos 

barrancos do rio. O preferido é na margem esquerda, próximo à Ponte Estaiada. O 

                                                        
6 Movimento migratório de peixes no sentido das nascentes dos rios, com fins de reprodução. 



outro ponto em que o encontrei foi na margem direita, em frente ao Largo dos 

Pescadores. Um de seus companheiros de pesca diz que prefere o ponto em frente 

ao Largo dos Pescadores, lá, segundo ele, tira “um balde de peixe” em menos de 2 

horas. No entanto, fica aonde Seu Antonio preferir. No segundo dia acompanhando a 

pescaria de Seu Antonio, retirei minha maquina fotográfica da mochila para fotografa-

los. Os três pescadores logo dizem que eu só posso fotografar quando pescarem 

peixes grandes, “os (peixes) pequenos você nem precisa fotografar, viu”. 

Para pescar, Seu Antônio e seus companheiros utilizam vários tipos de isca: 

minhocas, “bixinho”, milho, massinha e ração de coelho. Durante a pescaria, 

administram três varas de pesca. Seu Antonio é o líder do grupo. Seus dois amigos 

que também administram duas ou três varas, só ficam com os peixes que Seu Antônio 

determinar, os outros ficam para o líder do grupo. Os três pescadores vestem botas, 

bermudas, camisetas de manga cumprida e uma camiseta amarrada na cabeça sob 

um boné. Além da vara de pescar, carregam consigo também, um banquinho (para 

sentar no barranco), mochila, iscas e anzois, lanches (pão com manteiga), água, uma 

lona, sacos plásticos e um saco de rede para guardar os peixes que pescam. Segundo 

Seu Antônio, os peixes são trocados no bar que frequenta em Rio das Pedras pelo 

que ali consome.  

Ele me conta que sua esposa odeia peixe e que ele só pode limpar os peixes no 

quartinho dos fundos de sua casa. Antes de ir morar em Rio das Pedras, Seu Antonio 

e sua esposa moravam em São Paulo, os dois trabalhavam como Auxiliar de Serviços 

Gerais na Universidade Nove de Julho. Eles têm uma filha que ainda mora em São 

Paulo e é professora em uma universidade. Em um dos dias de pesquisa de campo, 

um grupo de moradores de rua se aproximou e pediu um peixe ao grupo de Seu 

Antonio. Seu Antônio deu dois peixes pequenos e um grande para os moradores de 

rua. O grupo preparou os peixes em um fogareiro improvisado embaixo da ponte 

Estaiada. 

Perguntei a Seu Antonio se ele sentiu muitas mudanças no rio Piracicaba desde 

que começou a pescar há dez anos atrás. Ele me conta que nesses últimos anos está 

mais difícil de chegar ao barranco - “Parece que o barranco ficou mais cumprido e os 

galhos e folhas atrapalham a pescaria”. As folhas e galhos enroscam no anzol fazendo 

Seu Antonio perder muitas iscas. Essa vegetação (macrófitas aquáticas) cresceu na 

margem do rio devido a sua baixa vazão, consequência da crise hídrica que o Estado 

de São Paulo enfrenta nos últimos anos, atrelada a grande quantidade de matéria 



orgânica advinda do esgoto lançado pela malha urbana por onde o rio passa. Além 

disso, em fevereiro, agosto e outubro de 2014 Seu Antonio conta que não foi pescar, 

devido a grande mortandade de peixes no rio Piracicaba.  

Encontro Seu José subindo o barranco, próximo ao salto do rio Piracicaba. Ele carrega 

um saco preto cheio de peixes além de uma mochila. Logo atrás seu filho, de 15 anos, 

surge também do barranco, ele também carrega um saco preto cheio de peixes. Os 

dois estão molhados e vestem apenas bermuda. Eu pergunto se a pescaria foi boa. 

Eles parecem ficar um pouco constrangidos com a pergunta, mas dizem que “Sim”. 

Acompanhei Seu José e seu filho até o carro que estava estacionado próximo a Casa 

do Povoador, um Ford Escort. Durante o caminho expliquei que estava desenvolvendo 

uma pesquisa sobre os pescadores da Rua do Porto e a dupla começou a me contar 

sobre sua relação com essa rua.   

Seu José é pescador no rio Piracicaba há mais de 25 anos. Vejo pelos seus 

instrumentos de pesca que é um pescador de tarrafa. Diz que herdou essa atividade 

de seu pai. Atualmente, vai a Rua do Porto de três a quatro vezes por semana e em 

pelo menos um dos dias seu filho o acompanha. O peixe que captura é vendido em 

cidades vizinhas a Piracicaba – Saltinho, Charqueada, Tietê.  

A pesca de tarrafa é proibida no rio Piracicaba. No entanto, muitos pescadores 

continuam a praticá-la. Como alternativa para conseguir burlar a fiscalização, os 

pescadores de tarrafa carregam junto ao material de pescaria uma câmara de pneu 

de caminhão. Ao avistarem a fiscalização jogam a câmara no rio e pulam encima 

deixando a correnteza levá-los para longe dali. Apesar disso muitos pescadores de 

tarrafa são pegos pela polícia durante o ano. Quando perguntei à Seu José como ele 

fez para pescar durante os episódios de mortandade de peixes no rio  Piracicaba, ele 

reclama da fiscalização que acaba por proibir a pesca dele mas não faz nada para 

impedir a morte dos peixes.  

A Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba acontece nas mediações da Rua do 

Porto, Largo dos Pescadores e é reconhecida pelo calendário oficial de eventos 

divulgado pela administração municipal. Segundo seus organizadores, ocorre 

anualmente desde 1826 e, sua parte festiva é, atualmente, realizada na primeira 

quinzena de julho com duração de uma semana. Durante a realização das 

solenidades do Divino Espírito Santo é promovido um grande número de eventos 

religiosos, festivos e econômicos, como por exemplo: celebrações de benção de 

barcos, benção de bandeiras, benção das casas, missas, procissões, jantares, leilões, 



queima de fogos, festanças folclóricas entre outras manifestações individuais e 

coletivas. Atualmente, os pedidos para o Divino são variados e a cura de pessoas 

adoentadas continua sendo frequente. Mas, os pedidos para amenizar os períodos de 

seca e cheia do rio Piracicaba me chamaram atenção. Esse pedidos são realizados 

por moradores e pelos pescadores da Rua do Porto. Os moradores dessa região 

relatam muitos episódios de enchente da Rua do Porto e contam suas histórias de 

como enfrentaram esses momentos.  

Encontro Dona Margarida na festa de 2011, durante a Benção7 de sua casa. Ela é 

uma senhora de 78 anos que sempre morou na Rua do Porto e que cuida de sua irmã 

mais velha de 83 anos, acamada em razão de um câncer. Minha conversa com ela foi 

mediada por Vera, uma das reponsáveis pela parte religiosa da festa do Divino. Ao 

entrarmos na casa de Dona Margarida, ela e Vera vão logo me mostrando as marcas 

da última enchente nas paredes da casa. As marcas registram que as águas 

chegaram a um metro de altura na casa de Dona Margarida. Depois de uma rápida 

reza, a senhora de 78 anos dá três nós nas fitas presas no mastro da bandeira do 

Divino. Segundo ela, o primeiro nó é para que sua irmã fique curada do câncer, o 

segundo nó é para que se amenize os períodos de seca e cheia do rio Piracicaba e o 

terceiro é pela continuidade da festa.  

A bota boia/caminha pela rua e pelo rio. Os passos da 

bota tecem os espaços e extrapolam as fronteiras. A 

bota que antes boiava sem rumo na rua, agora é 

facilmente confundida com uma pedra do leito do rio. 

Semelhante a uma pedra, lá está ela, estática, 

cravada no rio. Parece ter encontrado seu lugar.8  

A bota serve como metáfora que caminha/boia em diferentes espaços e 

temporalidades dessa rua. Mas de quem é essa bota? Que caminhos ela teceu na 

cidade? Que fronteiras ela criou e extrapolou?  

Caminhando pela Rua do Porto, numa perspectiva “de perto e de dentro” (MAGNANI, 

2007, p. 4), eu observo uma garça próxima ao rio Piracicaba que parece estar à 

                                                        
7 Nesta cerimônia a bandeira do Divino é levada por membros da Irmandade do Divino Espírito Santo 
de Piracicaba nas casas dos moradores da Rua do Porto. Um grupo de pessoas entra nas casas e a 
bandeira visita os cômodos desejados pelos moradores. Algumas pessoas esfregam o rosto na 
bandeira, como forma de adquirir sorte e se curar de enfermidades. Além disso, nós são dados nas 
fitas vermelhas e brancas presas no mastro da bandeira. 
8 Reflexão de diario de campo feita em junho/2014. 



procura de alimento. Vou em direção a ela e estico o pescoço, acompanhando seu 

caminhar elegante. Posiciono a câmera para fotografá-la. Ao lado da garça, a pouco 

mais de meio metro de distancia, no enquadramento fotográfico, avisto um pescador 

sentado no barranco com uma vara de pescar na mão. Eu não o havia percebido ali. 

A garça acompanha a pescaria desse homem e ele não se importa com a presença 

dela. Parecem companheiros silenciosos esperando o alimento.  

Todos os dias da semana, a partir das 5h da manhã, o movimento de homens 

equipados com varas de pescar de todo tipo é intenso na Rua do Porto. Eles 

caminham em direção ao rio e somem em meio à vegetação. São 

pescadores/fantasmas/bonecos, homens e mulheres, de todas as idades e classes 

sociais. Os motivos para a pescaria também são variados. Vão desde aposentados 

que pescam como atividade de lazer, passando por jovens, até moradores de rua que 

pescam para se alimentar. Alguns pescadores aproveitam o peixe para vender para 

amigos. De Piracicaba ou de cidades vizinhas, eles vêm à Rua do Porto para pescar 

nas margens do rio Piracicaba.  

Os pescadores fazem coexistir pelo menos duas espacialidades e temporalidades da 

Rua do Porto, uma em que a “realidade” domina e outra em que se impõe os 

fantasmas:  
[que se erguem dos] detritos do mundo claro. Fantasmas 

ilocalizáveis, sobre os quais apenas podemos dizer que advém 

do encontro entre duas temporalidades, pelo menos. É então 

que, a partir do presente das coisas, do momento, por exemplo, 

em que descalço uma simples botina, emergirá uma outra coisa 

a que Merleau-Ponty dá o nome de preexistências ou de 

sobrevivências. (DIDI-HUBERMAN, 2015, l. 71) 

O pescador está tanto corporalmente na margem do rio pescando todos os dias pela 

manhã, quanto no imaginário dessa rua. Assim, o encontrei no peixe que foi grafitado, 

nos discursos dos frequentadores dos restaurantes, nas mãos dos bonecos do Elias, 

nos barcos ancorados no rio, nas varas de pescar, nas iscas e materiais utilizados na 

pescaria, na festa do Divino e etc. Eles aparecem como vestígios e como 

sobreviventes na e da Rua do Porto. As diferentes temporalidades dessa rua habitam 

esses personagens.   
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