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O presente trabalho é um resumo da pesquisa que está sendo realizada, em nível de graduação, no
âmbito do Projeto de Pesquisa Mercados interculturais: práticas, linguagens e identidades em contextos
amazônicos (FACS/IFCH-UFPA), sobre o cotidiano das trabalhadoras (mulheres, adolescentes, jovens) e
a rotina alimentar dos frequentadores do setor de alimentação do Mercado Ver-o-Peso, em Belém. Para
tanto, pretendeu-se fazer uma etnografia dos hábitos de trabalho e práticas alimentares no contexto do
mercado, um dos mais importantes pontos turísticos de Belém, que também agrega práticas comuns da
cidade belenense, visto que o mercado é ponto de fluxo para mercadorias e pessoas que vem das ilhas e
de outras regiões do Pará. A pesquisa envolveu, um levantamento bibliográfico inicial, incluindo pesquisa
histórica sobre o Ver-O-Peso e sobre as metamorfoses ocorridas ao longo dos anos nesse espaço central
da economia local. Incluiu também pesquisa de campo, com observação das atividades diárias, aplicação
de questionários e realização de entrevistas com as trabalhadoras do setor de alimentação, uso da
técnica de fotografia para fazer registros da riqueza visual do Mercado Ver-O-Peso. O modo de
organização setorial, existente no complexo do Ver-o-Peso, representa mais do que uma disposição
espacial dos setores. A feira livre organiza-se em redes de relações sociais entre os que trabalham e
frequentam diariamente esse espaço. O complexo do Ver-o-Peso funciona como uma rede social,
portanto, não se poderia falar apenas do setor de alimentação sem citar os outros 18 setores que se
interligam com este. Por meio dos dados etnográficos levantados inicialmente, foi possível perceber, em
parte, como se dá o funcionamento cotidiano desse setor, que possui uma característica particular, que o
diferencia dos outros setores deste complexo comercial: a presença feminina. As mulheres trabalhadoras
do Ver-o-Peso carregam uma diversidade de saberes e práticas, frutos das relações cotidianas do
Mercado. Nesse sentido, um ponto importante abordado pelo plano de trabalho é a valorização da
memória dos saberes e práticas alimentares desenvolvidas no setor de alimentação do Ver-O-Peso,
destacando-se o trabalho dessas mulheres nos aspectos culinários, nutricionais, turísticos e econômicos
desse setor; na organização de um cardápio regional, na elaboração muito bem feita dos pratos
consumidos por nativos e turistas, demonstrando sua competência em produzir uma refeição saborosa e
seu profundo conhecimento sobre uma rica cultura alimentar existente na maior feira da cidade de Belém.
Compreender esse espaço público como um patrimônio histórico cultural é entender e atribuir-lhe um
sentido que ultrapassa a rasa visão do Ver-o-Peso como mero local de comercialização de mercadorias.
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