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RESUMO 

Essa Etnografia discute - através de uma narrativa textual e visual - o que é 

na produção e consumo desses objetos que são vendidos Mercado Municipal de 

Pinheiros em São Paulo capital.  Os produtos “ecossociais” são feitos por 

diversas comunidades tradicionais do bioma brasileiro Cerrado, esses produtos 

são beneficiados no Distrito Federal. Essa é uma etnografia multi-situada onde 

em campos diversos houve a construção de uma narrativa que discutiu as 

relações entre humanos e objetos.  

PALAVRAS CHAVES: antropologia do consumo, antropologia urbana, mercados 

públicos, narrativa visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considerado um produto “ecossocial” bem como as interações sociais envolvidas



 

ABSTRACT 

This Ethnography discusses - through a textual and visual narrative - what is 

considered an “eco-social” product as well as the social interactions involved in 

the production and consumption of these objects that are sold at the Pinheiros 

Municipal Market in São Paulo capital. The “eco-social” products are made by 

several traditional communities of the Brazilian Cerrado biome, those products 

are benefited in the Federal District. This is a multi-situated ethnography where 

in different fields there was the construction of a narrative that discussed the 

relationships between humans and objects. 

KEY WORDS: consumption, anthropology, urban anthropology, public markets, 

visual narrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Como é o lugar 
quando ninguém passa por ele? 
Existem as coisas 
sem serem vistas? 

O interior do apartamento 
desabitado, 
a pinça esquecida na gaveta, 
os eucaliptos à noite no caminho 
três vezes deserto, 
a formiga sob a terra no domingo, 
os mortos, um minuto 
depois de sepultados, 
nós, sozinhos 
no quarto sem espelho? 

Que fazem, que são 
as coisas não testadas como coisas, 
minerais não descobertos — e 
algum dia 
o serão? 

Estrela não pensada, 
palavra rascunhada no papel 
que nunca ninguém leu? 
Existe, existe o mundo 
apenas pelo olhar 
que o cria e lhe confere 
espacialidade? 

Concretitude das coisas: falácia 
de olho enganador, ouvido falso, 
mão que brinca de pegar o não 
e pegando-o concede-lhe 
a ilusão de forma 
e, ilusão maior, a de sentido? 

Ou tudo vige 
planturosamente, à revelia 
de nossa judicial inquirição 



 

e esta apenas existe consentida 
pelos elementos inquiridos? 
Será tudo talvez hipermercado 
de possíveis e impossíveis 
possibilíssimos 
que geram minha fantasia de 
consciência 
enquanto 
exercito a mentira de passear 
mas passeado sou pelo passeio, 
que é o sumo real, a divertir-se 
com esta bruma-sonho de sentir-me 
e fruir peripécias de passagem? 

Eis se delineia 
espantosa batalha 
entre o ser inventado 
e o mundo inventor. 
Sou ficção rebelada 
contra a mente universa 
e tento construir-me 
de novo a cada instante, a cada 
cólica, 
na faina de traçar 
meu início só meu 
e distender um arco de vontade 
para cobrir todo o depósito 
de circunstantes coisas soberanas. 

A guerra sem mercê, indefinida, 
prossegue, 
feita de negação, armas de dúvida, 
táticas a se voltarem contra mim, 
teima interrogante de saber 
se existe o inimigo, se existimos 
ou somos todos uma hipótese 
de luta 
ao sol do dia curto em que lutamos. 

  

A suposta existência.  

Carlos Drummond de Andrade. 

 

 



 

Sumário 

1. Introdução .............................................................................. 11 

1.1 Apresentação e objetivos. ...................................................... 11 

1.2 Interlocutores, método, técnicas adotadas e discussão teórica. 17 

2. Campos em São Paulo. o Mercado Municipal de Pinheiros (MMP) 
e o Box do Cerrado e Caatinga. ....................................................................... 27 

2.1 Conhecendo o Mercado de Pinheiros em São Paulo. ............... 27 

2.1.2 Primeiro campo: uma semana antes do carnaval. .................. 34 

2.2 Segundo campo. Trabalhando como vendedor e algumas 
considerações metodológicas. ......................................................................... 40 

2.3 Terceiro campo. Vivencia com chefs no MMP: dissensões entre 
Local e Global num evento gastronômico. ....................................................... 45 

2.5 Narrativa Visual. ........................................................................ 48 

3. Campo no Distrito Federal: Assembleia Geral da CC e Trabalho na 
Sede...................................................................................................................81 

3.1 Panorama Geral ........................................................................ 81 

3.2 Campo em Brasília: Assembleia Geral da CC. Negociações entre 
conhecimentos tradicionais e científico. ........................................................... 82 

3.3 Campo em Sobradinho. Sede da CC: transmutando coisas em 
mercadorias.......................................................................................................88 

3.4 Narrativa Visual. ........................................................................ 93 

4. Conclusão. ................................................................................ 115 

5. Referências Bibliográficas. ........................................................ 117 

ANEXOS ....................................................................................... 122 

ANEXO A – Relatório de Balanço anual para à Assembleia Geral da 
CC....................................................................................................................122 

 
 



11 

 

 

 

1. Introdução 

1.1 Apresentação e objetivos. 

Saudações caros leitores. Me chamo Tiago Miguel Jácomo, sou do 

ano de 1991, cresci e ainda moro no Guanabara, região periférica da zona norte 

de Goiânia, capital de Goiás, Brasil.  No ano de 2014 passei no vestibular para 

Ciências Sociais, modalidade bacharelado, na Universidade Federal de Goiás. 

Estava meio perdido sobre o que fazer da vida e já havia desistido de três outras 

graduações anteriormente, ao entrar para Ciências Sociais percebi que ali eu 

encontraria um bom caminho a seguir. O curso era dividido em três grandes 

áreas, Ciência Política, Sociologia e Antropologia.  Minha primeira aula no curso 

foi justamente a de teoria antropológica, posso dizer que foi encantamento à 

primeira aula. Me encantei em como a matéria se propunha a entender e 

descrever o mundo. Esse encantamento foi se fortalecendo ao longo da 

graduação, onde eu sempre direcionava as matérias escolhidas para a área da 

antropologia.  

As etnografias me mostravam um mundo até então desconhecido por 

mim e sempre foram alvo de meu interesse. A Antropologia como disciplina, me 

mostrou de forma crítica e multidisciplinar, que alguns sistemas de poder, tidos 

como Universais, não são tão universais assim e me mostrou os meandros de 

dominação política, étnica entre tantas outras em práticas antes não 

questionadas. Isso não só nas sociedades descritas, mas também dentro da 

própria Antropologia e da Ciência como instituição. Mostrando que essa Ciência 

Universal deveria ser olhada em contextos históricos e sociais, levando em conta 

assim jogos de poder que influenciam na prática cientifica e, portanto, na prática 

da Antropologia. Tomo de exemplo o trecho:      

O campo científico, enquanto sistema de 
relações objetivas entre posições adquiridas (em lutas 
anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta 
concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa 
luta é o monopólio da autoridade científica definida, de 
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maneira inseparável como capacidade técnica e poder 
social; ou, se quisermos, o monopólio da competência 
científica, compreendida enquanto capacidade de falar e 
de agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com 
autoridade), que é socialmente outorgada a um agente 
determinado" (BOURDIEU, 1983 p.. 123).  

Durante o decorrer do curso éramos impulsionados a escolher um 

objeto de pesquisa, tanto para pesquisas de iniciação cientifica quanto para 

montarmos nossas monografias finais. O encantamento pela antropologia 

também me direcionou nessa escolha. Enxerguei junto à professora Dra. Janine 

H. Collaço, que me orientou durante a monitoria na matéria de Antropologia 3, 

uma pessoa amigável que poderia me ajudar nessa empreitada. Eu já havia 

cursado a matéria de Antropologia Urbana com ela e me interessava muito por 

temáticas contemporâneas como as dinâmicas da cidade, por exemplo. Pedi sua 

ajuda com o meu trabalho final de curso, ela muito solícita, me orientou nesse 

momento tão importante durante a graduação. Durante o curso havíamos lido 

alguns textos como, Antropologia Urbana: interdisciplinaridade e fronteiras do 

conhecimento de Gilberto Velho (2011) que além de fazer uma ótima análise 

histórica da disciplina no Brasil trata também sobre o quão próximo o objeto ou 

sujeito de estudo poderia estar, e como não precisaríamos recorrer ao tido como 

exótico e distante para desenharmos um quadro de pesquisa.  A Cidade e o que 

acontece nela (MAGANANI, 2009) pode render um ótimo campo de estudo. O 

que acontece próximo ao nosso cotidiano também pode ser usado como pano 

de fundo para se fazer antropologia. Magnani (2003) propõe que: 

‟[...] a antropologia tem uma contribuição 
específica para a compreensão do fenômeno urbano, 
mais especificamente pesquisa da dinâmica cultural e das 
formas de sociabilidade nas grandes cidades 
contemporâneas e que, para cumprir esse objetivo, tem à 
sua disposição um legado teórico-metodológico que, não 
obstante as inúmeras releituras, revisões, constituí um 
repertório capaz de dotá-la dos instrumentos necessários 
para enfrentar novos objetos de estudo e questões mais 
atuais. (2003, p.83) 

Pensando que o que acontece do nosso lado pode ser algo 

interessante de ser discutido e estudado construí minha monografia junto à duas 

amigas, vendedoras de tapiocas, que possuíam um carrinho de vendas e que 
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moravam no mesmo bairro em que eu, a Josi e a Neiva. O negócio delas se 

chama Tapioca das Pretas, elas são negras, e tomaram uma abordagem político 

e feminista em seu negócio chamando-o de Tapiocas das Pretas, as tapiocas 

eram nomeadas fazendo referência a mulheres negras expoentes. A Dra. Janine 

Collaço que  comanda o Grupo de Pesquisa Consumo, Cultura e Alimentação, 

GECCA, da UFG, (2003, 2004 ,2005, 2009, 2013,2018) discute em várias de 

suas obras sobre os hábitos alimentares contemporâneos, como o hábito de se 

comer fora de casa, em diversos campos, como restaurantes, shoppings e feiras, 

ela também discute acesso a alimentação e o ethos em diferentes tipos de 

cozinha. Isso entre outros temas que envolvam alimentação e consumo. Ela me 

mostrou que:  

“[...] a comida é um dos marcadores de 
fronteiras étnicas, mas ele está longe de ser estável. 
Comida fala sobre identidade o tempo todo e se apropria 
de ideias que circulam em torno de emblemas nacionais e 
regionais, entre famílias, posição social idade e é 
manipulada a partir de relações sociais” (2009, p.13) 

Com sua vasta experiência na área e seu incentivo pude ter o aporte 

necessário para conduzir minha pesquisa. Minha monografia discutiu a narrativa 

construída em cima das tapiocas vendidas que tinham nomes de mulheres 

negras famosas, analisando as relações advindas do consumo e venda das 

tapiocas. Assim eu descrevi o percurso de trabalho das duas para alcançar meu 

objetivo.  

No ano de 2018 ingressei no mestrado em Antropologia social pela 

UFG com uma proposta de pesquisa que pretendia continuar discutindo 

consumo, raça e gênero usando como pano de fundo os acontecimentos no 

mesmo negócio de comida de rua, as Tapiocas das Pretas. O projeto seria 

realizado junto as mesmas interlocutoras com quem discuti na minha graduação. 

Ao final do primeiro ano de mestrado as interlocutoras com quem eu estava a 

dialogar se inscreveram em um concurso televisivo e foram aceitas. Nesse 

concurso elas ganharam um investimento grande em seu negócio, gerando 

algumas pendencias, segundo elas, com a emissora de tv. Dada essa situação, 
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minha   participação no cotidiano de trabalho delas foi vedada, com isso tive que 

abandonar a proposta inicial de pesquisa, as duas seguiram a rotina de trabalho 

delas e a alguns meses depois do programa ir ao ar, elas receberam um food 

truck, um reboque com uma lanchonete, para incrementar o negócio delas, hoje 

elas estão vendendo em outro setor não mais no Guanabara. Oscar Calavia 

Sáez (2013) nos chama a atenção para as possibilidades de modificações do 

projeto ao longo do campo etnográfico e diz que o pesquisador pode se enganar 

“quanto às suas expectativas” (p.129) devendo estar aberto a imprevistos e 

modificações. Isso eu pude vivenciar em vários pontos da pesquisa, você poderá 

ver mais à frente. Eu também faço parte do grupo de estudos sobre cultura, 

consumo e alimentação, o GECCA, um núcleo vinculado ao PPGAS - UFG, 

chefiado pela professora Dra. Janine H. Collaço. O grupo vem desenvolvendo 

algumas pesquisas sobre cultura e identidade alimentar, produção 

agroecológica, segurança alimentar entre outros temas.  Essa participação no 

grupo me possibilitou criar contatos que me direcionaram à um novo campo para 

pesquisa, tendo em vista que o caminho que eu havia conduzido precisaria ser 

revisto.  

Antes de seguirmos gostaria de fazer uma pequena explicação. Eu 

não pretendo com essa apresentação ou memorial fazer uma revisão teórica 

infinita sobre a história da Antropologia e como isso me afetou e me levou até 

aqui. Me soa pedante e reforça um ethos acadêmico por demasiado elitista e 

pomposo, eu e meus colegas de mestrado sempre discutimos como isso acaba 

por excluir diversos grupos que não se encaixam no molde proposto. Assim não 

vou construir um texto gigante contando como o grande autor “fulano de tal” 

tocou meu coração, ou discutir como tal teoria X soa melhor que a Y. Há 

inúmeras revisões bibliográficas e teóricas sobre as mais diversas correntes da 

Antropologia que fazem isso mais do que bem. Quero aqui demostrar minha 

posição perante a pesquisa que segue adiante, bem como um indicativo teórico 

que segui para me apoiar na construção dessa Etnografia. Explicitando isso 

podemos seguir.  
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Em outubro de 2018, tivemos no GECCA, a oportunidade de um 

encontro com uma organização/associação de cooperativas agroecológicas e 

produção familiar, chamada Central do Cerrado, que será chamada aqui pela 

sigla CC, ela tem sede em Sobradinho, Distrito Federal e tem também uma loja 

física no Mercado Municipal de Pinheiros, em São Paulo, capital. Nesse dia fui 

junto com a professora Dra. Janine e um aluno de graduação, Gabriel, ao 

encontro do representante dessa cooperativa/organização, Luís Carrazza. Essa 

reunião surgiu pelo projeto: Saberes, práticas e soberania alimentar da cultura 

regional do Centro-Oeste do Brasil, que o GECCA está desenvolvendo ele tem 

financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. Nessa reunião, o Luís nos contou a história da Central, nos 

apresentou os colaboradores que trabalhavam no dia, nos mostrou as 

instalações e depois disso discutimos as possibilidades de parcerias entre o 

grupo de pesquisa e a Central, além de discutir a possibilidade de a Central 

dialogar comigo em uma “nova” pesquisa. Ao final da reunião tínhamos em mãos 

algumas demandas feitas pela Central.  

Eles demandaram que o grupo pudesse montar, junto a uma 

comunidade associada, um piloto de uma “ferramenta de levantamento 

participativo de informações dos produtos Ecossociais”, com o intuito dos 

associados terem meios de pensar sobre a própria cultura alimentar e a própria 

produção, criando assim algum tipo de material audiovisual para a divulgação no 

site da Central do Cerrado tendo o foco nos produtos que são vendidos. Ficou 

acordado que eu seria a ligação entre o grupo de pesquisa e a Central, podendo 

usar assim a proposta feita pela Central como ponta pé inicial para a discussão 

que pretendia desenvolver em minha dissertação.  

Partindo do proposto pela Central do Cerrado, construi um projeto que 

pretende investigar e descrever os processos sociais que envolvem a produção 

e consumo tida como “ecossocial”, termo nativo, cunhado pela própria CC bem 

como entender a vida social do que seria esse produto “ecossocial”. Pretendi 

seguir toda a cadeia, desde a produção inicial, passando pelo processo de 
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beneficiamento e certificação (Central do Cerrado no DF), até o consumo final 

(Mercado Municipal de Pinheiros em São Paulo) pretendi construir uma narrativa 

para descrever as dinâmicas envolvidas entre a produção e o consumo desses 

produtos considerados “ecossociais”, discutindo e analisando os termos e 

conceitos nativos trazidos em campo, bem como as hierarquias encontradas 

ligando assim a descrição etnográfica com alguma análise teórica de apoio. Ao 

longo do campo pude ver que todo esse percurso desejado demandaria mais 

tempo e recursos que o disponível por mim nesse ano de mestrado que me 

faltava. Sendo assim fiz um campo multi-situado que conseguiu seguir o que é 

considerado um “produto ecossocial” , fazendo assim uma biografia social, como 

proposto por Appadurai (2009) descrevendo as relações entre eles e diferentes 

agentes sociais, em três campos distintos onde diferentes pessoas se 

relacionaram de diferentes formas com esses produtos, mas isso será explicado 

na discussão metodológica a seguir. 
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1.2 Interlocutores, método, técnicas adotadas e discussão teórica. 

 

A Central do Cerrado é uma central de cooperativas sem fins 

lucrativos formada por 18 organizações comunitárias distribuídas por seis 

estados brasileiros, sendo eles: Maranhão, Tocantins, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Essas organizações comunitárias 

desenvolvem atividades agrícolas a partir do uso sustentável do bioma Cerrado. 

A Central do Cerrado serve como uma ponte entre produtores comunitários do 

bioma Cerrado e consumidores finais, oferecendo produtos como: pequi, baru, 

jatobá, babaçu, buriti, mel, polpas de frutas, artesanatos, dentre outros. Esses 

produtos são coletados e processados por agricultores familiares e comunidades 

tradicionais. A CC fornece esses produtos para o comércio em geral, além de 

fornecer serviços como coquetéis e lanches para eventos. Eles promovem a 

Figura 1 MAPA COMUNIDADES ASSOCIADAS E/OU FORNECEDORAS DE PRODUTOS. Fonte: 

https://www.centraldocerrado.org.br/comunidades 
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inserção dos produtos comunitários de uso sustentável do Cerrado nos 

mercados locais, regionais e internacionais. A CC possui uma loja física na 

cidade de São Paulo, no mercado municipal do bairro de Pinheiros onde realiza 

vendas não virtuais. Pela sede em Sobradinho são realizadas vendas virtuais e 

por telefone, além do processo de beneficiamento e envasamento de alguns 

produtos. A parte administrativa também é feita em Sobradinho no Distrito 

Federal. A CC também serve como centro de propagação e troca de 

informações, eles dão apoio técnico para as comunidades na melhoria dos seus 

processos de produção, de gestão e organização. Eles dizem que operam dentro 

dos princípios e conceitos do comércio “Justo” e “Solidário”, tendo como objetivo 

a promoção e a inclusão social através do “fortalecimento das iniciativas 

produtivas comunitárias” que trazem juntos práticas que fomentam a 

“conservação do Cerrado” com “geração de renda” e “protagonismo social”.  

Tendo em vista que eu estava diante de uma pesquisa não 

convencional onde eu teria a Central do Cerrado, seus produtos e os 

consumidores desses produtos como interlocutores tive que montar um aparato 

de “Teoria, Método e Técnica, ou TMT”  (SAÉZ, 2013) que desse conta de 

elucidar as questões que me propus pesquisar. A equação proposta no manual 

de Saéz ficou a seguinte no meu caso: paradigmas antropológicos decoloniais, 

a antropologia urbana e do consumo + Método Etnográfico + pesquisa de campo 

e bibliográfica. O método etnográfico foi o elencado como o meio dessa pesquisa 

ser executada, usando técnicas demandadas para a escrita de uma Etnografia, 

como: imersão em campo, entrevistas, gravações de mídia variada e até técnicas 

não convencionais como trabalhar de vendedor e ajudante de bufê.  O campo foi 

feito em dois lugares, Distrito Federal e São Paulo capital. Foram três visitas ao 

mercado de Pinheiros em São Paulo, na loja física que a CC possuí lá, outras 

duas no Distrito Federal, uma delas na Assembleia Geral Ordinária, uma reunião 

anual da CC onde estavam a maioria dos produtores associados e outras figuras 

importantes e outra na sede da CC numa semana de trabalho normal onde houve 

um evento em que eles foram contratados como serviço de bufê. Esses campos 

foram feitos na seguinte ordem: 
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Primeiro campo   Fevereiro de 2019  Mercado de Pinheiros / SP 

Segundo campo   Abril de 2019  Reunião da CC / DF 

Terceiro campo   Maio de 2019  Mercado de Pinheiros / SP 

Quarto Campo   Maio 2019  Sede CC / DF 

Quinto campo  Junho de 2019  Mercado de Pinheiros / SP 

             Quadro 1 

Esse campo multi-situado que fiz teve consequências nas minhas 

escolhas de estilo textual ao em vez de construir um texto linear que 

acompanhasse a linha cronológica dos campos em sua totalidade eu preferi 

separar a descrição pelos locais. A descrição do ocorrido em São Paulo em um 

capitulo e no outro o ocorrido no Distrito Federal. Cada campo com sua 

especificidade de técnicas e discussão teórica, logo após o texto escrito há uma 

narrativa visual de cada campo, me inspirei na liberdade métrica que Jean P. P 

Silva (2014) teve em sua dissertação como inspiração para a criação da minha 

narrativa visual. No tocante teórico sobre essa narrativa visual me apoiei no livro 

do Ronaldo Mathias (2006) que além de fazer uma ótima revisão histórica da 

disciplina nos aponta novos paradigmas, que caminham com os do texto escrito, 

logo a frente discuto sobre a ficcionalidade da Cultura e do texto antropológico, 

essa discussão vale também sobre a construção do texto visual bem como sua 

formatação e os meios de exposição dessa visualidade. José da Silva Ribeiro 

(2005) no artigo, “Antropologia visual, práticas antigas e novas perspectivas de 

investigação” nos aponta caminhos a seguir em tempos de uma infinidade de 

tipos de mídias e meios. Aqui vale a discussão sobre a formação técnica e como 

isso influencia em como os meios e tipos de mídias serão usadas para a 

construção de uma narrativa visual.  O texto visual construído por mim não está 

em nenhuma plataforma online, está disponível ao longo dessa dissertação. Eu 

utilizei uma câmera digital para realizar as fotografias, bem como meu celular. 

Algumas fotos sofreram edição para realinhamento de ângulos, não houve 

edição de luz nem adição de filtros. A ordem das fotos não obedece uma linha 

cronológica – sentido primeira foto tirada > última foto tirada – elas seguem uma 

linha temporal criada por mim, que tenta combinar a temporalidade do texto 
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escrito com o texto visual. Na conclusão, faço uma análise teórica conjunta de 

todos campos e minhas considerações sobre o todo o processo. Todos os 

pormenores sobre a incursão em campo são explicitados ao longo da descrição 

etnográfica. A seguir explano a orientação teórica da pesquisa. 

Como eu estava diante de uma etnografia das práticas cotidianas dos 

usos e consumos de certos objetos e artefatos, tive que mediar um olhar global 

macroscópico com um olhar local (MAGNANI 2002, MARCUS 1995) e traçar 

algumas linhas para visualizar as mediações sociais, entre os diversos espaços 

e contextos sociais para assim conseguir destacar e articular a questão macro 

social nas articulações locais. Nesse estudo a etnografia se move de sua 

localização convencional de um único local, contextualizada por macro 

construções de uma ordem social mais ampla como o sistema mundial 

capitalista, para vários locais de observação e participação que cruzam diversas 

dicotomias, como o Local e o Global, o Tradicional e Cientifico,  Estado e 

Comunidade entre outros. As premissas apontadas por Latour (1994), Cunha 

(2009) e Wagner (2014) sobre as dicotomias do projeto Moderno e suas 

consequências não só na sociedade, mas no texto antropológico são 

compartilhadas por mim. 

Dentre tantas leituras, Marilyn Strathern (2014) , James Clifford (1983)  

e Tereza Caldeira (1988) me marcaram bastante, eles discutem em comum além 

de outras coisas, os problemas da natureza da produção antropológica e do 

trabalho de campo antropológico, eles me mostraram que o relacionamento 

entre o pesquisado e o pesquisador deve ser encarado num engajamento 

profundo e consciente entre aqueles sujeitos com os quais estamos conversando 

ou vamos conversar, justamente pelo poder que a Ciência em si carrega, 

tornando assim o texto antropológico algo carregado de disputas em torno de 

certos poderes. Eles discutem, por exemplo, como a Antropologia clássica e seu 

estilo de texto construíram, entre outros aspectos, o pressuposto da autoridade 

do etnógrafo. Esse tipo de estilo textual tem a tendência de não considerar o 

conhecimento etnográfico como resultado do diálogo entre subjetividades 
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concretas, tanto do pesquisador quanto do pesquisado, e que essas 

subjetividades interagem em condições determinadas de contato e de 

negociação de sentido durante a pesquisa e durante a construção do texto. As 

relações de contato entre subjetividades de mundos culturais são assim 

ingenuamente desconsideradas na confecção da ficção persuasiva etnográfica 

diz Marilyn Strathern (2014).  Pensando nas consequências dessas premissas 

pretendo que meu texto não seja uma construção onipotente do outro, esse texto 

etnográfico sendo o fruto do meu trabalho pretende fazer uma tradução cultural 

onde minha presença como sujeito social ativo e, portanto, não neutro no 

ambiente de pesquisa esteja explicito. 

"Um modelo discursivo da prática etnográfica 
dá preeminência à intersubjetividade de toda fala, e ao 
seu contexto performativo imediato...; as palavras da 
escrita etnográfica... não podem ser construídas 
monologicamente, como uma afirmação de autoridades 
sobre, ou interpretação de uma realidade abstrata, 
textualizada. A linguagem da etnografia é impregnada de 
outras subjetividades e de tonalidades contextualmente 
específicas.". (CLIFFORD, 1983 pg.133) 

No mundo atual, caracterizado pela desterritorialização e saturado de 

interações de diferentes ordens e intensidades, que se materializam tanto na 

ideia de globalização proposta por Thompson (1999) quanto no que Appadurai 

(2001) chamou de fluxos culturais globais, é cada vez mais difícil descrever o 

local sem considerar as interconexões que inevitavelmente ocorrem em nível 

transnacional, senão em escala global. Nesse sentido houve a necessidade da 

realização de um trabalho etnográfico que transcendesse os limites locais, 

destacando a existência e a singularidade que os fluxos adquirem para o 

conhecimento e compreensão do que se é estudado pela pesquisa 

antropológica. Pesando nisso, uso a teoria como o apoio, para descrever como 

fluxos globais macro sociais (MARCUS, 1995) tangenciam e influenciam ações 

culturais locais, mostrando através dessas tangências os fluxos culturais locais 

como propõe Magnani (2002). 

Minha etnografia usa o conceito da Manuela Carneiro da Cunha 

(2009) sobre povos tradicionais, ela discute em sua obra que os processos 
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culturais podem ser vistos como arranjos de políticas de identidade e de 

reconhecimento, mostrando através de algumas Etnografias disputas sociais em 

torno de propriedade e identidade cultural, evidenciando assim as disputas entre 

algumas populações tradicionais e o Estado brasileiro. Segundo ela as 

populações tradicionais podem ser consideradas: 

“populações tradicionais são grupos que 
conquistaram ou estão lutando para conquistar (pratica e 
simbolicamente) uma identidade pública conservacionista 
que inclui algumas das seguintes características: uso de 
técnicas ambientais de baixo impacto, formas equitativas 
de organização social, presença de instituições com 
legitimidade para se fazer cumprir suas leis, liderança 
local e, por fim, traços culturais que são seletivamente 
reafirmados e reelaborados” (2009, p.300) 

Partindo das análises da autora sobre Cultura e Identidade, Estado e 

povos tradicionais, podemos pensar que a “cultura” (CUNHA, 2009) pode ser 

construída e negociada. Percebemos que os agentes sociais utilizam os 

conceitos de Cultura de forma política, para construir representações de si e do 

mundo e das coisas que os circundam, formando assim seus processos 

“culturais”. Em minha pesquisa grande parte da descrição do campo gira torno 

dessas construções culturais e simbólicas de si e dos outros através do consumo 

da produção dos produtos “ecossociais”. Compartilho principalmente da visão de 

Bourdieu, Latour e Cunha que discutem muito em suas obras os limites do 

Estado Moderno, da Ciência e da Sociedade/Cultura em oposição (fictícia ou 

não) ao Comunitário, ao Simbólico e ao Local.  

Veremos ao longo da descrição do campo alguns processos 

semelhantes aos descritos por Cunha (2009) em suas Etnografias, onde agentes 

do Estado e do grande Mercado Capitalista, estão tangenciando a todo momento  

a vida social local de povos tradicionais, que precisam mediar um convívio entre 

seus saberes locais e conhecimentos tradicionais e as macro vontades, por 

assim dizer, dos grandes fluxos globais pelos quais todos passamos de formas 

diferentes. Outra lógica de ação social evidenciada de grande importância é à 

apresentada por Appadurai (2008) na obra “A vida social das coisas”. Ele discute 

entre outras coisas o processo de transformações de coisas (objetos sem valores 



23 

 

 

de troca) em mercadorias (objetos com valores de troca). Partindo da visão de 

Marx (1985) e Simmel (2005) ele discute também que os objetos não carregam 

valores em si, mesmos os culturais, esses valores são mediados através da 

troca, do intercâmbio entre os objetos, ou seja, o significado está na transação, 

no movimento que objeto faz em sua vida social.  Em minha pesquisa me utilizo 

da premissa de Apadurai (2008) junto com a da Manuela Carneiro (2009) para 

descrever como processos derivados de fluxos macro sociais ou globais 

tangenciam e perpetram as relações de transmutação de coisas em mercadorias 

por povos tradicionais do Cerrado brasileiro, e como isso está ligado à processos 

de valoração mais globais, tanto de objetos, como de técnicas e de símbolos. 

Quando compramos/consumimos algo não adquirimos/consumimos 

somente um objeto/produto, adquirimos/consumimos também um conceito, uma 

representação simbólica sobre algo (BOURDIEU, 2011). Douglas e Isherwood 

(2009) nos mostram que, “os bens são usados para marcar, no sentido de 

categorias de classificação.” (p. 123). Segundo os autores:  

A escolha dos bens cria continuamente 
certos padrões de discriminação, superando ou 
reforçando outros.  Os bens são, portanto, a   parte visível   
da   cultura.   São   arranjados   em perspectivas e 
hierarquias que podem dar espaço para a variedade total 
de discriminações de que a mente humana é capaz. As 
perspectivas não são fixas, nem são aleatoriamente 
arranjadas como um caleidoscópio. Em última análise, 
suas estruturas são ancoradas nos propósitos sociais 
humanos.  (p.114) 

 Consumir é mais que adquirir alguma coisa, consumir é um ato de se 

identificar com um bem material e/ou ser identificado por ele, pelo consumo 

representamos e classificamos nossas culturas e experiências de vida, através 

dele damos significado e substância ao mundo (MILLER, 2007, 2013).  Em seu 

livro O Sistema dos Objetos (2009) Baudrillard apresenta uma definição do que 

considera ser o consumo. Ele afirma que:  

O   consumo   não   é   nem   uma   prática   
material,   nem   uma fenomenologia  da  “abundância”, 
não   se   define   nem   pelo alimento que se digere, nem 
pelo vestuário que se veste, nem pelo  carro  que  se  usa,  
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nem  pela  substância  oral  e  visual  das imagens  e  
mensagens, mas  pela  organização  de  tudo  isto em 
substância  significante; é  ele  a  totalidade  virtual de  
todos  os objetos  e  mensagens  constituídos  de  agora  
então  em  um discurso  cada  vez  mais  coerente.  O 
consumo, pelo fato de possuir    um    sentido, é    uma    
atividade    de    manipulação sistemática de signos (p.206) 

Por isso estudar o fenômeno do consumo e seus objetos é de grande 

interesse para a Antropologia. Duarte (2010) faz um levantamento 

histórico/teórico das discussões antropológicas em torno do consumo e nos 

mostra a importância da antropologia para entender as relações sociais que 

derivam dele. A autora argumenta que:  

Reconhecendo que o consumo de massa 
não é meramente a adopção passiva de práticas 
incaracterísticas e idênticas, os antropólogos podem dar 
conta das formas culturais que crescentemente 
empregam o consumo como meio de expressão, bem 
como das construções sociais de valor subjacentes às 
práticas de consumo. (DUARTE, 2010. p.390)  

Portanto vemos que a dimensão simbólica das relações com o objeto, 

é de grande importância para se entender as realidades sociais 

contemporâneas. Uma visão meramente econômica sob as relações de 

consumo e produção, não é suficiente para que se entenda esse fenômeno e as 

relações que derivam deles ou o tangenciam. Martineli nos mostra que:  

O antropólogo reveste a produção de uma 
intenção cultural, mostra o quanto de simbólico existe na 
economia e explora a prevalência do cultural e do 
simbólico sobre o econômico, pois defende que o fluxo 
dos acontecimentos pode transformar a estrutura.  
(MARTINELI 2009 p.3) 

Darolt (2002), nos mostra que os sistemas de produção 

agroecológicos podem ser vistos como uma das vertentes da agricultura 

orgânica que tem ligação direta com movimentos sociais que lutam por “justiça 

social”. Almeida (1999, 2004) nos mostra que o movimento agroecológico 

extrapola seu viés de técnica agrícola, e se torna um “movimento social” com um 

caráter anti-normativo, no sentido de lutar contra o domínio homogeneizante das 

práticas capitalistas contemporâneas, tomando assim um viés identitário. 



25 

 

 

Campbell (2006) discute a relevância de vermos o mercado como um processo 

de construção da identidade e argumenta que “o verdadeiro local onde reside a 

nossa identidade deve ser encontrado em nossas reações aos produtos e não 

nos produtos em si” (p. 53). Campbell argumenta que vivemos uma 

epistemologia consumista criada, segundo ele, a partir da ideia de que os 

indivíduos estabelecem cada vez mais as “verdades” de suas vidas a partir de 

seus desejos, vontades e preferências. Nas palavras do autor: “hoje prevalece 

uma epistemologia consumista na qual a “verdade” é estabelecida da mesma 

maneira que a existência de vontades, isto é, mediante o escrutínio do estado 

emocional interno da pessoa” (p. 55).  

Abramovay (2012) teoriza sobre o segmento chamado de “economia 

verde” discutindo assim sobre o que seria um “capitalismo sustentável” e seus 

limites. Podemos ver que  hoje o mundo do consumo apresenta suas demandas 

de forma diversa e heterogênea, podemos observar a existência um segmento 

tido como “ecológico”, no sentido adjetivo, do senso comum que a palavra traz, 

trazendo uma noção de capitalismo verde, que demanda não apenas 

responsabilidade com o meio-ambiente mas também com grupos sociais e seu 

meios de produção, já que isso serve para manutenção de um estado de bem 

estar social e equilíbrio ecológico. (GALLO, 2012; LOPES, PACAGNAN, 2012). 

Pensando sobre essa demanda trago o trecho de Appadurai (2009) que nos 

apresenta uma definição do que entende como demanda. Para o autor:  

A demanda é, pois, a expressão econômica 
da lógica política do consumo; logo, seu fundamento tem 
de ser buscado nessa lógica. Seguindo os rastros de 
Veblen, Douglas e Isherwood (1981) e Baudrillard (1968, 
1975, 1981) sugiro que o consumo é eminentemente 
social, relacional e ativo, em vez de privado, atômico ou 
passivo. [...] Em que consiste essa visão do consumo? Em 
observar o consumo (e a demanda que o torna possível) 
como um ponto de convergência não apenas de envio de 
mensagens sociais (como propôs Douglas), mas, 
igualmente de recepção destas mensagens. A demanda, 
portanto, oculta dois tipos diferentes de relação entre 
consumo e produção: 1) de um lado, é determinada por 
forças sociais e econômicas; 2) de outro pode manipular, 
dentro de certos limites, estas forças econômicas. (p. 48) 
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Podemos supor que essa economia verde, esse consumo verde, vem 

pressionando a cadeia de produção de certa forma. Essa ligação identitária entre 

o consumidor verde, o produtor e produto “ecossocial”, no caso da minha 

pesquisa, carrega dinâmicas que merecem ser estudadas. Portanto analisar 

essas relações de produção e consumo e biografia social desses produtos se 

faz de grande interesse para o arcabouço teórico da disciplina.  Encontro em 

Daniel Miller, reforço teórico para a proposta de estudar as relações entre 

produto e pessoas. Ele propõe: 

Um dos mais importantes temas a ter se 
desenvolvido recentemente, e que provavelmente tende a 
se expandir ainda mais no futuro, origina-se de duas 
tendências na abordagem da cultura material ao 
consumo. Por um lado, há a percepção de que, tendo 
havido duas décadas nas quais, sob a influência do 
marxismo, enfatizaram-se os estudos de produção, 
seguidas por duas décadas em que se concentraram no 
consumo, o que é mais necessário hoje são abordagens 
que enfatizem a relação entre os dois.(pg.51) 

Miller fornece ainda um modelo metodológico pensado para 

pesquisas que falem da relação entre pessoas e objetos. Segundo o autor: 

Dada a relação próxima entre novos estudos 
em cultura material e as preocupações mais amplas da 
antropologia, uma das consequências de aplicar uma 
perspectiva da cultura material ao estudo do consumo tem 
sido a aplicação simultânea do relativismo antropológico. 
Na verdade, a busca para entender o consumo específico 
de um objeto é muitas vezes abordada de uma forma mais 
eficaz se demonstrando a diversidade de tal consumo. Por 
exemplo, defrontado com um senso comum de que um 
carro é sempre só um carro, houve poucas tentativas na 
antropologia mais convencional de submeter o carro a 
perspectivas relativísticas. É principalmente através da 
cultura material de seu consumo que nós começamos a 
compreender que o carro não é a mesma coisa para os 
aborígines australianos (Young, 2001) que é para os 
motoristas de táxi do Oeste Africano (Verrips; Meyer, 
2001), e isso  é,  em  parte,  por  causa  das  extensas  
transformações  que tendem a acontecer no próprio carro. 
(p. 50) 
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2. Campos em São Paulo. o Mercado Municipal de Pinheiros (MMP) e o Box 

do Cerrado e Caatinga. 

2.1 Conhecendo o Mercado de Pinheiros em São Paulo. 

Como mencionado anteriormente, sou de Goiânia e faço meu 

mestrado também em Goiânia, na UFG. No dia 21 de fevereiro de 2019, 

embarquei para São Paulo, fui de avião. Cheguei no meio da tarde pelo 

aeroporto de Congonhas, era uma sexta-feira chuvosa e o trânsito estava 

congestionado, passei o restante do dia me acomodando. Fiquei hospedado em 

um apartamento na rua Haddock Lobo, no bairro chamado Cerqueira César, à 

duas quadras do cruzamento da Avenida Paulista com a rua da Consolação. Já 

tinha ido a São Paulo duas outras vezes quando mais jovem, e portanto tinha 

uma certa noção sobre a região onde ficaria e sabia que era considerada da alta 

burguesia, a escolhi pelo fácil acesso à transportes públicos, e pôr na ocasião 

encontrar melhores preços do que na região de Pinheiros, onde fica o MMP. O 

local onde eu estava era dominado por prédios corporativos, hotéis, comércios 

variados e restaurantes.  

Eu sou de Goiânia e realmente a dimensão da cidade de São Paulo 

me impressiona, principalmente na região da Paulista, onde eu estava, que é 

considerada um dos centros empresariais do Brasil, com uma circulação incrível 

de pessoas por ali. Aproveitando esse momento gostaria de fazer um 

apontamento teórico metodológico: nessa parte descritiva do texto temos que 

levar em conta que a descrição não deve ser tomada como a realidade concreta, 

pois esse texto é uma tradução cultural do que eu vivi objetivando esclarecer 

uma situação de pesquisa, grande parte dele foi reescrito várias vezes depois de 

leituras feitas após o campo. Nesse sentido, trago as observações de Strathern 

(2014) sobre o assunto e o que ela chama de “momento etnográfico”, vale aqui 

lembrar também da discussão trazida por Roy Wagner (2014) sobre 

ficcionalidade da Cultura e, portanto, das traduções culturais feitas pelos 

antropólogos. Quero com isso mostrar que esse texto é fruto da reflexividade do 
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que foi vivido por mim em campo somado ao o objetivo de conseguir construir 

um trabalho antropológico. Continuemos então. 

No sábado dia 22, acordei cedo e segui para me encontrar com o 

pessoal da loja da Central do Cerrado, eles comandam um box no Mercado 

Municipal de Pinheiros. Fui de metrô pela linha Amarela, embarquei na estação 

Paulista pela rua da Consolação, e desci na estação Faria Lima, no Largo da 

Batata. Isso demorou cerca de 40 min, contando com a caminhada e o entra e 

sai da estação. Saí da estação Faria Lima e fiquei meio perdido num primeiro 

momento - mesmo com o aplicativo de mapa usado no celular não consegui me 

situar rapidamente. Andei pela praça que estava na minha frente, ela aparentava 

ter sido reformada não a muito tempo, fiquei andando olhando a região e me 

ambientando, vi ali uma Igreja grande, chamada Nossa Senhora do Monte 

Serrate, muitos prédios corporativos altos, com fachadas de vidros espelhados, 

grande parte  com cara de recém construídos, havia também alguns prédios 

antigos pichados que estavam ocupados por comércio varejistas diversos além 

do próprio Largo da Batata. O Largo da Batata, liga como uma praça o espaço 

que vai dessa igreja até as margens do Mercado Municipal de Pinheiros – vi isso 

um pouco depois - sendo cortada pela Avenida Brigadeiro Faria Lima. Ainda 

andando por ali na rua Teodoro Sampaio, vejo prédios antigos com pichações e 

com comércio bem diverso, que vai de artigos de 1,99, roupas e móveis. Nessa 

rua pedi indicação para um vendedor ambulante que vendia capas de celular de 

como chegar ao mercado, ele me mostrou que o MMP estava logo ao meu lado. 

Já tinha inclusive passado por ele e não o tinha percebido. 

O Mercado Municipal Engenheiro João Pedro de Carvalho Neto, mais 

conhecido como Mercado Municipal de Pinheiros foi inaugurado no dia 10 de 

agosto de 1910. Nesta época, o mercado funcionava onde hoje é a Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, próximo ao Largo da Batata, e era conhecido como 

“Mercado dos Caipiras”, devido à sua utilização por comerciantes e produtores 

vindos do interior de São Paulo. O atual mercado de Pinheiros foi inaugurado em 

1971, ele está situado junto à rua Pedro Cristi. A maior parte dos antigos 
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comerciantes não continuaram no mercado novo, a Dona Julia do Julia Hortti-

frutti, talvez seja a maior representante dos antigos comerciantes que foram para 

o novo mercado. Atualmente, o mercado possui 39 boxes entre lojas e 

restaurantes. vendendo em sua maioria gêneros alimentícios, há também uma 

tabacaria. Os alimentos são variados e diversos. Podemos encontrar bebidas 

diversas, vegetais e frutas frescas e secas, laticínios, embutidos, carne de gado, 

porco, aves, peixes, crustáceos e moluscos. Há também uma grande variedade 

de grãos, farinhas, castanhas, ervas secas e óleos e produtos de difícil 

comercialização em grandes redes ou comércios locais periféricos. Além disso, 

o MMP possui um leque de restaurantes sendo quase em sua totalidade 

restaurantes para um público de poder aquisitivo elevado. O prédio do MMP foi 

construído em dois andares em forma de um paralelepípedo retangular com as 

arestas curvas. Podemos dividir o prédio em quatro “pedaços” como sugerido 

por Magnani (1987), sendo frente e fundo do andar de cima, e frente e fundo do 

andar de baixo, isso implica em como as relações sociais se dão no local.  

O prédio, todo feito em concreto armado, possui uma arquitetura 

Modernista, no sentido estético-arquitetônico, político e sociológico do termo. 

Visto da rua o edifício não chama a atenção, a forma arredondada de concreto 

pintado de cinza se camufla na paisagem da região, ele não possui janelas 

aparentes, as únicas conexões com o exterior se dão por quatro portas, e pela 

iluminação zenital no teto, que não são visíveis da rua, somente pelo interior, 

criando assim uma aura de caverna no edifício. Isso se reforça, na minha opinião, 

pela forma como são conectados os dois andares e pela forma de iluminação do 

local. Logo que entramos no MMP, independentemente do andar, passamos por 

um pórtico pequeno que nos leva a um interior aberto sem áreas envidraçadas 

que liguem ao exterior onde podemos ver em 360 graus a maior parte do 

ambiente, ou seja, uma caverna, pelo menos para mim. No andar superior 

encontramos o ambiente dos restaurantes, açougues e peixarias. O espaço é 

marcado pela forte simetria das vigas e pilastras que formam o teto, em forma 

de um arco geométrico com relevos perpendiculares. Há uma entrada de luz 

natural indireta que percorre todo o teto formando um filete que atravessa, de 
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uma ponta a outra o edifício. Essa iluminação chama a atenção dos transeuntes 

para o teto, fazendo dele algo turístico, as pessoas que passam por lá param 

olham e tiram fotos elas também costumam tirar fotos das varandas e do 

comércio ali. 

Ainda no andar superior, encontramos duas portas que estão na 

perpendicular central do edifício fazendo assim um corredor, que forma uma 

ponte sobre o térreo, ligando as duas portas. Uma dessas portas dá para a rua 

onde está a varanda de madeira em que há mesas e árvores, a outra dá para o 

andar superior do estacionamento descoberto, existe um coberto no nível térreo, 

nesse estacionamento descoberto temos ainda três restaurantes: uma 

pastelaria, um café, e uma hamburgueria. Voltando ao interior, há duas escadas 

e duas rampas ligando os dois andares, todas em forma de caracol. De baixo 

das duas rampas há comércios. Na rampa que dá para umas das entradas 

inferiores há um restaurante popular, onde se vende pratos feitos, esse é o único 

restaurante popular do MMP. A rampa oposta à entrada inferior, fica no “pedaço” 

(MAGNANI, 1987) considerada como “o fundo” do mercado, embaixo dela há um 

hortifruti. Ainda no andar superior podemos ver um cenário dividido entre 

açougues e restaurantes, há também uma peixaria e uma adega. Alguns 

açougues parecem que não vão muito bem, um deles inclusive estava fechado. 

Em diversas conversas pude perceber que o local passa por uma mudança forte 

no tipo do público consumidor, gerando mudanças no tipo de comércio e em 

como as relações com o local se dão. Além disso, há um processo de 

gentrificação não só do MMP como da região que ele está inserido, a região da 

Faria Lima. No começo dos anos 2000, restaurantes começaram a integrar o 

portifólio de comércios disponíveis no mercado, o número deles foi aumentando 

ao longo dos anos, tornando o MMP num local expoente no “circuito” 

gastronômico (MAGNANI, 2009) da cidade de São Paulo. Em 2006, foi 

construído uma plataforma de madeira com mesas ao ar livre, possibilitando 

assim os clientes dos restaurantes, que se multiplicavam, pudessem ter onde 

comer. No mercado podíamos encontrar antes da pandemia 9 restaurantes: uma 

cevicheria (onde se vende ceviches, prato peruano a base de peixe-cru marinado 
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em molho ácido), uma pizzaria, um restaurante nordestino, um boteco, um 

restaurante de “pratos feitos”, uma hamburgueria, uma pastelaria, um café e uma 

lanchonete. Isso representa 23% dos boxes do mercado.  

No geral as pessoas com quem conversei usavam os adjetivos 

“descolado”, “hype”, “refinado”, “gourmet”, “diferente” ao se referirem aos 

restaurantes do local. Encontrei também na internet material midiático sobre o 

MMP usando o mesmo tipo de adjetivos. No site do MMP, há uma menção sobre 

a pretendida mudança do público frequentador, chamando assim as possíveis 

pessoas de maior poder aquisitivo a frequentar o local bem como chamando 

turistas para conhecer e consumir ali. Dado o momento no texto, é necessário 

fazer uma análise sobre o MMP, ele está inserido em fluxos globais maiores que 

modificam sua vida local. Há uma virada turística no MMP, mas também em 

mercados públicos mundo afora. Eu pessoalmente visitei como turista no Brasil, 

o de Salvador, o de João Pessoa, alguns na cidade de São Paulo, o de Porto 

Alegre, o de Belo Horizonte, sem falar o de minha cidade, onde não vou como 

turista. Fora do Brasil visitei mercados públicos em Amsterdam, Berlim, Bruxelas, 

Barcelona, Roma, Florença, Gênova e Pisa. Como análise pessoal posso dizer 

que todos esses que visitei, guardadas as devidas proporções, carregam em 

comum um discurso nacionalista típico do projeto modernista. Uma análise 

interessante sobre isso é feita pela Talita Roim (2016) em um trabalho sobre o 

mercado municipal de São Paulo. Esse discurso modernista nacionalista é 

vendido hoje para os turistas que são incentivados a comprar e adquirir não só 

uma mercadoria, mas uma ideia de nação ou cultura local e tradicional. Isso em 

si renderia um trabalho de doutorado inteiro, por isso voltemos a Etnografia. 

Indo agora para o andar de baixo pela rampa da frente passamos pelo 

restaurante de PF (prato feito), é nele que a maioria dos funcionários do MMP e 

motoristas de ônibus, que se acumulam na rua da frente pela existência de uma 

parada final na porta do mercado, comem. Logo vemos a entrada e saída para 

a rua, parecendo uma caverna, a mudança de luz é tão forte que chega a nos 

deixar com as vistas atordoadas, quando passamos de dentro para fora do 
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mercado. Seguindo o corredor estreito e com teto baixo encontram-se os 

comércios de gêneros alimentícios diversos. Nesse “pedaço” (MAGNANI, 1987) 

concentram-se as lojas de defumados, embutidos, castanhas e queijos. Uma das 

lojas com maior fluxo de clientes fica nesse “pedaço”, chama-se Entreposto da 

Feijoada. Nesse comércio, que pelo nome já deixa bem claro o que se vende, 

encontramos carnes defumadas, temperos e embutidos diversos, ali temos que 

retirar uma senha nos horários cheios para ser atendido. Os fregueses se 

acumulam no corredor apertado, com o cheiro forte de ervas, carnes defumadas 

e queijos envelhecidos esperando sua vez de ser atendido por um dos 

funcionários. A lógica “frente” e “fundo” do mercado fica mais evidente no andar 

inferior, as lojas que ficam próximas às portas, que estão da metade para “a 

frente” do mercado, tem um trânsito maior de pessoas e por isso de clientes.   

A parte da frente de baixo do mercado é mais cavernosa, pois o pátio 

central que é aberto ao segundo andar, é ocupado por um hortifruti chamado 

Pag e Pese, ele faz parte de uma rede de supermercados com o mesmo nome 

que tem várias unidades pela cidade, além dessa unidade no MMP. Quando 

chegamos na metade inferior do fundo vemos ali um cenário mais aberto, através 

de um grande pátio, que é usado como área de convivência e para eventos,  

vemos o andar superior, o teto e suas entradas de luz, e podemos ter uma visão 

circular do ambiente, vendo assim os comércios tanto do andar inferior quanto 

parcialmente do superior. Nessa metade se encontram os banheiros, o box da 

Dona Julia, um açougue que só vende carne de porco especializado em peças 

salgadas, um mini mercado de queijos e artigos alimentícios para pessoas de 

renda elevada, o hortifruti sob a rampa, um box de verduras orgânicas, que não 

tinha uma variedade grande de artigos disponíveis (por sinal) e as lojas, ou boxes 

como alguns chamam por lá, dos biomas brasileiros. 

No “pedaço” do fundo de baixo está o motivo de minha vinda ao MMP. 

O box do Cerrado e Caatinga, comandado pela Central do Cerrado. Agora um 

pequeno histórico de como esses boxes dos biomas se iniciaram. Em março de 

2016 com a ajuda do Instituto ATA, do chef Alex Atala, em parceria com a 
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Prefeitura de São Paulo, foram inaugurados no MMP quatro boxes que 

representam cinco biomas brasileiros: Caatinga e Cerrado, Mata Atlântica, 

Amazônia e Pampas. Esses espaços têm o mesmo projeto estético e vendem 

alimentos e produtos vindos de pequenos produtores, cooperativas 

agroextrativistas, produção de agricultura familiar, comunidades indígenas e 

quilombolas entre outras fontes de produção tidas como “tradicionais”. Os boxes 

são administrados por diferentes parceiros. O Instituto Ata e Auá juntaram-se ao 

Instituto Socioambiental para desenvolver o da Mata Atlântica e da Amazônia. A 

Central do Cerrado fica no comando da representação da Caatinga e do Cerrado. 

O box dos Pampas fica nas mãos de Marcos Livi, proprietário dos bares: 

Veríssimo, Napoli Centrale e C6 hamburgueria. As lojas dos biomas brasileiros 

tem o acabamento em tons de cinza e concreto, com tubulações metálicas no 

teto, as luzes são de tom amarelo meio alaranjado, todos os móveis e 

expositores são montados com madeira crua, e as lojas carregam frases que 

explicam coisas, mostram instituições ligadas a elas e incentivam a compra 

“consciente”.  

Numa delas vejo a indicação de Cerrado e Caatinga e segui para lá. 

O box fica de frente para o da Dona Julia e entre o banheiro feminino e o box do 

bioma Pampas. Encontrei o Moisés, funcionário com quem conversei por e-mail 

a pedido do Luís Carrazza. Me apresentei e troquei cumprimentos, ele não tinha 

entendido ainda o que eu iria fazer ali, pelo visto. Eu sabia que haveria uma outra 

pessoa, a Odete, mas não estava ali naquele momento. Eu e Moises 

conversamos por um tempo nos conhecendo melhor e assim ele me apresentou 

o box. Ele era mais novo que eu, tinha 24 anos, estava estudando Tecnologia da 

Informação. Contou que trabalhava desde o início loja da Central do Cerrado, 

chegou lá depois de trabalhar em um evento com o pessoal do Instituto ATA, 

assim conheceu o Luís e foi contratado. Ali encontrei um ambiente com teto 

baixo, eu tenho 177 cm de altura e o teto estava a três palmos da minha cabeça. 

O box fica embaixo da escada externa do prédio, deixando assim o teto num 

ângulo agudo com forte inclinação para baixo, chegando ao ponto mais baixo do 

teto no deposito estar há uns 60 centímetros do chão. Logo mais chegou a 
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Odete, nos cumprimentamos e nos apresentamos, logo em seguida ela me levou 

para um tour pelo mercado.  Ela tem 52 anos e é irmã do Luís, está no box do 

Cerrado e Caatinga desde o início dele em 2016. Os dois juntos tomam conta da 

loja do Cerrado e Caatinga do Mercado de Pinheiros, representando assim a 

central do Cerrado em São Paulo. Durante esse passeio pelo mercado, combinei 

com ela como seria o campo a partir da segunda-feira já que no domingo a loja 

não abre, passei o resto do sábado estabelecendo alguns vínculos e conhecendo 

o mercado, para assim “começar” o campo na segunda. 

Por me parecer demasiado cansativo para a leitura a construção 

textual de cada dia em sua totalidade, tendo em vista que são três visitas que fiz 

à São Paulo, a partir de agora que os principais interlocutores estão 

apresentados e o local descrito, pretendo reconstruir, não só o restante da  

semana que passei fazendo o primeiro campo, bem como os outros dois campos 

em São Paulo, de forma mais sintética analisando de uma forma mais geral o 

que aconteceu ali, portanto alguns fatos são descritos fora de sua ordem 

cronológica de ocorrência, lembrando que a meta do trabalho não é uma 

etnografia sobre o MMP, estou investigando as vida social dos produtos 

“ecossociais” que estão sendo vendidos ali pela Central do Cerrado. 

2.1.2 Primeiro campo: uma semana antes do carnaval. 

Na segunda-feira acordei cedo e peguei o metrô para encontrar a 

Odete no MMP, iria chegar junto com ela para abertura do box. Às 7:30 cheguei 

na porta do mercado, ele estava fechado ainda mas havia movimentação de 

pessoas no interior. Alguns seguranças estavam na porta da entrada inferior da 

frente do MMP, pela rua Dr. Manoel Carlos Ferraz de Almeida. Nesse momento 

há uma grande quantidade de motoristas e cobradores de ônibus na rua, há uma 

parada final/inicial de ônibus ali, sigo mais adiante contornando o prédio em 

direção a outra porta, pela rua Pedro Cristi, ela também está fechada. Dali vi o 

que me pareceu ser uma praça, e caminho para ver melhor, vejo que é o Largo 

da Batata, que se estende até a esquina do MMP, há bem em frente ao mercado, 

margeando o Largo,  um enorme buraco em obras, para a construção de um 
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grande edifício corporativo cercado por um muro de aço. Por ali chegamos até a 

estação de metrô, bem como pela rua Teodoro Sampaio. Ao redor dessa 

construção encontram-se várias pessoas em situação de vulnerabilidade, 

moradores de rua, que montaram moradia junto ao muro da grande construção 

no largo. Dali enxergamos algumas dezenas de prédios corporativos recém 

construídos e obras de mais alguns outros. Voltei para entrada do mercado, 

como não havia trocado whatsapp com a Odete tive que esperar até as 8:00 da 

manhã, hora que o MMP se abre. Quando entrei, ela e Moisés já estavam na 

loja. Nos cumprimentamos, e ela muito alegre e solícita me ofereceu lugar para 

me sentar, e disse para eu guardar minha mochila na estante no depósito da 

loja. Eles me perguntaram de novo como seria minha participação nessa 

semana, disse que ficaria com eles durante o período de funcionamento da loja, 

conversando com eles, ajudando no que pudesse, conversando com as pessoas 

que passavam por ali para poder ter material para minha dissertação. Até aí o 

entendimento ia bem, quando falei que o mestrado era em Antropologia Social, 

a dúvida comum surgia, “mas então, o que faz um antropólogo?”. Isso não foi 

somente com o pessoal do box da central, mas com quase todas as pessoas 

com quem conversei. Essa questão vem acompanhando meu processo de 

escrita fortemente, mas isso é uma discussão para um outro momento.   

As manhãs seguiram-se calmas durante a semana, poucos clientes 

passavam pelo box, alguns moradores de rua vinham de tempo e em tempo usar 

os banheiros e para se abastecerem com água, além disso os vendedores do 

box da Dona Julia, vieram saber quem eu era, já que a banca fica bem em frente 

a da Central. Todos eram muito alegres, fazendo piadas entre si e com a Odete 

e o Moisés. Dona Julia com o ar mais sério, comandava sua loja anotando 

ligações e pedidos, conferindo produtos e designando serviços a serem feitos. 

Essa é a paisagem que vemos de dentro do box da Central, quando começou a 

dar 11 horas da manhã o movimento começou a aumentar. Moises e Odete 

disseram que o movimento principal se dá na hora do almoço até o meio da 

tarde. O Mercado de Pinheiros está numa região rodeada por prédios 

corporativos, assim na hora do almoço ele se torna um local concorrido entre os 
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executivos e trabalhadores dos escritórios da região. Nesse momento de maior 

movimento, também é a hora em que os funcionários de diversos boxes 

almoçam. Assim algumas pessoas que são mais amigas do pessoal da central, 

acabam por usar o depósito deles como ponto de repouso e almoço, isso porque 

não há câmera nele. Nos demais boxes há câmeras de segurança e me parece 

que os patrões não ficam felizes com funcionários dormindo no depósito. 

No horário do almoço que vai mais ou menos das 11h às 15h o andar 

superior encontra-se cheio de pessoas, há filas no Checho Gonzales, a 

cevicheria; no Mocotó, restaurante nordestino; na pizzaria Napoli Centrale. 

Esses três restaurantes parecem dominar a concorrência por clientes no almoço. 

Consequentemente o comércio do andar inferior fica mais movimentado com as 

pessoas que chegam para almoçar. Odete e Moises revezam cada um com seu 

horário de almoço.   Nesse período a loja recebe a maior parte dos clientes, como 

é o horário de almoço a maior parte dos clientes que vem até a Central estão 

passeando pelo mercado aleatoriamente, isso significa que não foram com a 

intenção de adquirir algo no box da Central ou em algum outro, acabam 

comprando mais por “influência do momento” do que por um direcionamento 

premeditado.  Passear um pouco pelo marcado faz parte do ethos de quem come 

por lá no almoço, isso ficou bem marcado ao longo de todo no campo.  Os 

clientes que chegam ao box da central do cerrado no horário do almoço chegam 

sem conhecer o local ou tipo de produtos vendidos ali. São transeuntes que não 

estão familiarizados com os sabores, cheiros, texturas dos produtos que veem 

do bioma cerrado e que são comercializados ali.  

Os produtos vendidos são diversos. Em sua maioria gêneros 

alimentícios, mas há também bebidas e artesanatos. Encontrei ali cerca de 50 

produtos que variam a oferta com a sazonalidade. Sendo os presentes durante 

a semana: licor de jenipapo, licor de tamarindo, licor de abacaxi, licor de baru, 

licor de chocolate, cerveja de coquinho azedo, cachaça, azeite de babaçu, óleo 

de coco de babaçu, azeite de licuri, óleo de pequi, doce de maracujá com 

banana, geleia de maracujá da caatinga, geleia de hibisco com canela, geleia de 
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cagaita, geleia de cachaça, molho pesto com baru,  antepasto de cogumelo 

shitake, cafés variados, Barutella ( pasta de chocolate com baru), biscoito com 

baru, farinha de jatobá, castanha de pequi, castanha de caju, chocolate orgânico,  

farinha do mesocarpo do babaçu, açúcar mascavo, açafrão (cúrcuma), pasta de 

pequi, molho de pequi com e sem pimenta, geleia de pimenta, doce de umbu, 

sabonetes de babaçu, cerâmica indígena, cestos de madeira de babaçu com e 

sem bordados, artesanato em capim dourado e colchas bordadas.  

O período da tarde tem maior movimento, mas sem um volume de 

vendas significativo. Em diálogo com Moises e Odete, eles argumentaram que 

por estarmos a uma semana do carnaval o movimento ali seria mais fraco pois 

os clientes de costume não estariam tão presentes, já que a cidade já estava 

cheia de blocos de carnaval correndo pelas ruas. As 18h os dois fecham a loja. 

A área dos restaurantes fica aberta até às 23 horas, as lojas do andar inferior e 

os açougues do superior se fecham, então no período da noite o local se 

transforma num ambiente exclusivo de restaurantes, nas conversas deu pra 

perceber ali como um lugar que estaria em voga no que poderia se considerar 

uma cena gastronômica paulistana ou poderia encaixar na categoria de “circuito” 

do Magnani (2011) pensando isso como o circuito da alta gastronomia 

paulistana.  

Durante a semana que passei pude perceber diversas lógicas de 

funcionamento que poderiam caracterizar as relações que eu estava 

pesquisando. Não estava ali por uma história pessoal específica. Estava ali 

investigando como coisas e pessoas estão conectadas por uma mesma ideia, 

como essas conexões podem se dar e as possíveis consequências disso. Como 

podemos ver, o Mercado Municipal de Pinheiros tem algumas lógicas próprias 

de funcionamento, dentre elas, como as diversas pessoas que passam por ali o 

usam, como o ambiente físico influencia esse uso, e como o Mercado se liga 

numa rede de significados maior, que expande além sua materialidade e tem 

conexões em diversos níveis.  
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O MMP funciona das 8 da manhã às 23h, ele possui quatro grandes 

divisões temporais que marcam como as pessoas circulam e agem por ali: parte 

da manhã, horário do almoço, parte da tarde e parte da noite. Há também uma 

estratificação do público que frequenta o local: consumidores do mercado, 

trabalhadores do mercado e transeuntes diversos. Dentro a estratificação do 

público podemos subdividir, pois há diferentes tipos de consumidores, assim 

como diferentes tipos de trabalhadores e diferentes tipos de transeuntes, isso 

fica explícito na descrição em si. A lógica de horários, tipos de frequentadores e 

os “pedaços” do MMP estão diretamente ligados. De manhã, temos um ritmo de 

falsa calmaria, os boxes (exceto os dos biomas onde a calma é verdadeira) estão 

abertos, mas com poucos clientes neles, mas a maioria deles, está arrumando 

os pedidos para serem entregues durante o dia, além de estarem carregando e 

descarregando produtos. O pedaço de baixo do mercado é onde há a maior 

movimentação de pessoas, nesse período há muitos funcionários do comércio 

no entorno chegando no ponto de ônibus em frente, muitos param para usar o 

banheiro, bem como moradores de rua e motoristas de ônibus. Há também o vai 

e vem de funcionários das lojas, trabalhando sem parar. Grande parte dos boxes 

tem na venda por telefone um forte braço de seus comércios, assim na parte da 

manhã, há a concentração de serviços internos das lojas. As pessoas que vêm 

nesse período são em sua maioria idosos, famílias que aparentam ser de classe 

elevada, e pessoas que visualmente se mostram diferentes do que seria o 

consumidor massificado e estão procurando especificamente sair do que eu ouvi 

como “o grande mercado”, “consumo massificado”, “consumo não responsável”, 

as roupas que vemos são de algodão e fibras naturais, clores claras, as compras 

são maiores e parecem estar indo suprir um tipo de consumo regular. Na loja da 

CC vemos que os clientes que compram pela manhã escolhiam pacotes maiores, 

compravam produtos não processados, que precisam ser cozidos para o 

consumo como os óleos, as farinhas, os arrozes e os cafés. Como disse, 

produtos que visavam abastecer um consumo regular. Na loja da CC esse 

período não rendia muitas vendas, e como os pedidos online e por telefone são 

feitos em Sobradinho nada há de ser feito além da venda direta para os clientes, 
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bem como a anotação em um caderno do balanço de vendas. As manhãs, 

portanto, passaram-se bem calmas no tocante às vendas no box da CC.  

Bem diferente da hora do almoço onde o público muda.  Nesse horário 

chegam executivos, funcionários de escritórios, turistas à negócios. Ternos, 

roupas sociais e crachás dominam o ambiente.  O MMP fica cheio, há clientes 

andando por todo o local. Eles vão pelo almoço e passeiam pelo mercado atrás 

de pequenas compras. Ali o intuído das compras também mudam, geralmente 

são presentes, ou coisas menores que servem como lanche como um pacote de 

castanha de pequi ou baru, uma barra de chocolate, uma bijuteria de capim 

dourado. No período da tarde há uma baixa no movimento dos clientes no 

pedaço de baixo do mercado, tanto no fundo quanto na frente. Na parte de cima 

continuam alguns que vão almoçar durante a tarde, mas a maioria agora são de 

clientes que estão curtindo o “happy hour” - termo anglicano comum para o 

horário de ser confraternizar geralmente depois do trabalho. Nesse período,  a 

parte do fundo, que tem uma área de convivência, tem um fluxo maior de 

funcionários dos boxes, eles estão tomando um lanche ou descansando, já que 

ali ficam os banheiros bem como as entradas dos estacionamentos 

subterrâneos, onde os funcionários tem liberdade de descansar escondidos dos 

clientes que se divertem em cima. Nesse período da tarde na primeira semana 

em que estive ali vi que as vendas não foram altas no box da CC. Alguns clientes, 

que estavam em cima nos restaurantes desciam e acabavam comprando uma 

coisa ou outra, na mesma lógica apresentada pelos clientes do almoço. Às 18h 

as lojas do andar de baixo se fecham, bem como os açougues do andar de cima. 

A partir desse horário somente a área de entretenimento e convivência 

gastronômica fica aberta. O público desse horário em sua maioria são o de 

clientes, diferente da manhã, onde há mais funcionários e transeuntes diversos. 

Os clientes da noite são de camadas favorecidas e dispostos a gastar um 

dinheiro considerável para beber e comer ali. A semana que passei em São 

Paulo antecedia o carnaval, sendo assim todos dias eu cruzava com foliões pelas 

ruas. Um dia mesmo houve festa no Largo da Batata. Nesse dia havia tantas 

pessoas que o mercado fechou à tarde devido à quantidade de pessoas 
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alcoolizadas que depredavam as lojas na tentativa de usar os banheiros, quando 

Moisés fechou a loja, eu o acompanhei até uma estação mais distante de metrô 

pois a da Faria Lima não estava em condições de uso. Esse primeiro campo 

passou de forma divertida e rápida, serviu como base para a próxima vinda, que 

está descrita a seguir. 

2.2 Segundo campo. Trabalhando como vendedor e algumas 

considerações metodológicas. 

Minha segunda visita ao MMP aconteceu entre os dias 16 de maio de 

2019 até o dia 23 do mesmo mês. Havia combinado com o Luís para poder ir 

nessa semana pois haveria a virada cultural em São Paulo, na semana seguinte 

do meu campo, assim poderia conciliar o campo com alguma diversão pessoal. 

Na semana do meu embarque o Luís me avisou que a Odete estaria de licença 

durante uns dias e pediu para que eu a substituísse e ajudasse o Moises durante 

a semana que eu estivesse ali, concordei e fui para São Paulo. A reviravolta 

desse campo em termos metodológicos começou a se dar no pedido de trabalhar 

durante a semana para eles, que foi aceito por mim, isso demandaria eu mandar 

o distanciamento cientifico pras cucuias, como ocorreu com  Jeanne Favret-

Saada (2005) no seu campo no Bocage quando ela se deixou ser “afetada” pela 

situação de feitiçaria que estava pesquisando. A diferença em si é que esse 

suposto distanciamento no meu caso nunca houve, eu estava afetado pela 

pesquisa desde a construção de seu projeto, por isso trabalhar uma semana 

para a CC não foi pra mim uma quebra da hierarquia de pesquisa de forma 

alguma. O “se deixar ser afetado” pela pesquisa é um dos marcadores mais 

interessantes da decolonialidade na Antropologia. Nessa semana que trabalhei 

de vendedor não houve tempo de entrevistar os clientes, mas nem por isso as 

informações que pude experimentar durante o trabalho são menos importantes 

- talvez falem mais que do que a interface pesquisador > entrevista > 

entrevistado. As perguntas e dúvidas que eu tinha em mente e queria ter 

sanadas eram apresentadas ao longo da interação de vendas e anotadas por 

mim em um caderno que tinha sempre à mão . Não gravei nada de áudio, pois 



41 

 

 

demandaria autorização prévia e além disso atrapalharia minha função ali, de 

vender. As fotografias desse campo foram feitas nos intervalos para 

alimentação, e após o fechamento do box. Dadas essas considerações podemos 

continuar.  

Dessa vez fiquei hospedado no Centro da cidade, perto da praça 

Roosvelt. Dali até o mercado de metrô davam uns 40min, escolhi o local pois os 

shows da virada cultural seriam próximos dali e eu poderia ir andando depois. 

Me estabeleci onde iria ficar e contactei o Moises, combinei que no dia seguinte 

estaria de manhã no MMP para começar o campo e ajuda. O primeiro dia de 

trabalho foi numa quinta-feira, cheguei às 8h como combinado, entrei no 

mercado e lá estava o Moisés, ele me deu um avental e me mostrou tudo na loja. 

O caixa, a máquina de cartão, o livro de balanços, o estoque e as amostras para 

os clientes provarem. Em 15 minutos fiz o “curso” de como arrumar e vender 

coisas na loja. Durante o restante da semana a rotina de vendas foi bem parecida 

com a anterior ao carnaval, a diferença estava no volume de vendas, que agora 

era consideravelmente maior. Seguindo as mesmas lógicas temporais e de tipos 

de clientes.  De manhã o mercado ficava movimentado de funcionários e 

transeuntes diversos – pessoas da rua que passam por água e banheiro, ou pela 

sombra oferecida, ou pela proteção contra uma chuva momentânea.  Os clientes 

que vão ali não são a maioria das pessoas ainda. Esse cenário é propício para 

a rede de informação verbal entre as pessoas fique muito ativa, quero dizer com 

isso que o que e comumente entendido como fofoca tem um momento muito 

específico de ser feito no MMP, e é pela manhã. Os motoristas de ônibus que 

estão ali trazendo e levando informação, os caminhões que vem reabastecer os 

estoques também, os trabalhadores da vizinhança que vem ali cedo usar os 

banheiros trazem informações, e por ai vai... a grande maioria das pessoas que 

usam regularmente o MMP pelos mais diversos motivos acabam se conhecendo, 

e mesmo não se conhecendo conversam e trocam informações, das mais 

diversas, falam de tudo mesmo, desde fofocas sexuais dos outros até assuntos 

como aliens e jesus numa conspiração – sim esse assunto surgiu em um dado 

momento da semana. As dinâmicas do MMP em si e os assuntos que surgem lá 
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renderiam um doutorado inteiro, mas como eu tinha menos de um mestrado para 

fazer essa pesquisa tive que mediar os pontos mais relevantes, por isso voltemos 

para o Box da CC. Na segunda-feira quando cheguei para o trabalho encontrei 

o Moises de novo, mas agora com um semblante abatido. Ele muito sério veio 

conversar comigo que sairia do box da CC, naquele dia mesmo. Ele por motivos 

pessoais não iria mais trabalhar lá, sendo assim fiquei sozinho nessa segunda-

feira tomando conta da loja com a promessa do Moises de que no dia seguinte 

alguém iria substitui-lo, alguém que já havia trabalhado ali de forma temporária 

em outro momento. Conversei com o pessoal de Brasília, eles me confirmaram 

tudo isso, fiquei chateado com a saída do Moises, pois tinha ali uma pessoa 

amiga. Nesse dia de vendas sozinho tudo correu muito bem, obrigado. Sem 

nenhuma intercorrência desagradável, assim no final do dia fechei a loja e voltei 

onde estava hospedado. No dia seguinte cheguei mais cedo para poder abrir a 

loja às 8h. No horário ela estava aberta e funcional. Minha companheira de 

vendas viria somente depois do almoço, sendo que eu ficaria sozinho 

encarregado de abrir, e no final de fechar a loja. Nessa manhã seguiu como o 

normal de lá. Pessoas vindo fazer compras maiores, pacotes grandes, muitas 

verduras, muitas frutas, muitos laticínios e, além disso, apareceram alguns 

clientes habituais, vi isso pela surpresa da minha presença ali com a ausência 

de dois dos vendedores que lhes eram conhecidos. Depois do almoço chegou a 

Natalia Takashi, ela era amiga do Moises, moravam no mesmo bairro, e já havia 

substituído ele algumas vezes quando foi preciso. Ela foi um amor de pessoa, 

muito alegre e amigável, conversamos muito durante a semana toda e fiz ali uma 

amiga, tenho ela nas redes sociais até hoje. Durante esse dia tudo aconteceu 

como o esperado, tivemos boas vendas e ao final do dia fechamos tudo e nos 

despedimos.  

Meu campo iria até o sábado dessa semana, e com ele uma rotina 

cíclica de vendas. Sendo assim quero discutir agora as relações dos clientes 

com os produtos “ecossociais” e como isso dá um significado localizado na vida 

desse tipo de produto, o produto “ecossocial” ganha um tipo de identidade 

dependendo de quem ele se relaciona. Aqui vou descrever as relações com os 
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clientes que o adquirem no MMP.   Irei fazer algumas generalizações que não 

devem ser tomadas como afirmações tácitas, essas generalizações virão no 

quadro descritivo de como são os clientes que estão a consumir os produtos 

“ecossociais”. Os clientes que compram os produtos com regularidade 

geralmente mostraram quem tem um entendimento da dimensão política do ato 

de comer e consumir, eles quando questionados sabiam sobre a importância dos 

movimentos agrários e diziam que através daquele consumo eles poderiam 

modificar a cadeia como todo. O cliente que mais me marcou foi um que disse 

que comprava ali regularmente Licuri, uma castanha da Caatinga, pois quando 

era criança ele comia muito no interior da Bahia, e que isso mantinha viva nele 

a memória, além disso ver que algo que remetia à pobreza de sua infância se 

tornar uma mercadoria de elite era algo de orgulho. Muitos, se não todos, vinham 

até a loja da CC por uma propaganda prévia, uma fofoca que circula nas bocas 

de quem participa do circuito gastronômico burguês de São Paulo – ecológico 

ou não - de que ali no mercado haviam os produtos da Amazônia do chef Alex 

Atala, isso a grosso modo, com essa premissa acabam por descobrir as lojas 

dos outros biomas, e até mesmo o MMP como todo. Existe pelo que eu pude 

perceber – aqui cabe um aprofundamento de pesquisa factual – uma virada 

gastronômica burguesa que tem como epicentro São Paulo, isso envolve a mídia 

e alguns chefs da alta cozinha de renome nacional. Ali no MMP todos os 

restaurantes, tirando a pastelaria, a lanchonete de salgados e o restaurante de 

PF de baixo da rampa, são restaurantes caros, com chef de renome local e 

nacional. Uma busca na internet pelo nome dos proprietários desses 

restaurantes confirma isso, bem como o preço dos pratos e a comida oferecida.  

No período do almoço o MMP está lotado, e há um volume 

considerável de pessoas visitando a loja do Cerrado, as vendas são abundantes, 

mas não são o suficiente para gerar um lucro considerável - isso pode ser visto 

no anexo A. Durante o almoço as pessoas que estão ali não sabem o que é um 

produto “ecossocial” e nem querem saber, estão ali pela curiosidade e excitação 

de comprar algo novo, não experimentado antes. E ali no MMP é o lugar pra isso, 

ainda mais nas lojas dos biomas. Nesse período as pessoas experimentam as 
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amostras, todas se possível, perguntam disso e daquilo e no final levam um 

brinco ou um pacote de castanha. A venda mais empolgante que eu tive foi no 

horário do almoço, um casal de homens pelo seus 50 anos estavam ali andando 

e pararam quando viram umas colchas bordadas, ficaram encantados um deles 

queria muito levar, o outro estava relutante sobre levar uma colcha de 1500 reais, 

nessa discussão sobre leva ou não leva, surgiu um ponto interessante, um dos 

homens – o que queria levar a colcha – disse que eles gastaram mais com 

roupas de cama industrializadas e que aquilo era feito à mão por mulheres em 

Minas Gerais e que por isso valia até mais, e mostrou com cuidado e 

entendimento de que sabia sobre aquilo - os pontos de bordado a mão-  

convencendo o marido de que era um gasto válido, o que no final ocorreu, eles 

levaram a colcha.  Nessa semana também apareceram alguns clientes de Goiás, 

meu Estado, também no horário do almoço, eram executivos, quando viram ali 

várias coisas de pequi ficaram animados em mostrar algo de sua região para os 

colegas de trabalho. O chamariz para os clientes desse horário eram as 

amostras das comidas. Os visitantes sempre pediam para experimentar, ainda 

mais porque eles tinham memória ou experiência com esses sabores. O pequi 

realmente era um ponto de conflito, a maioria dos clientes não goianos torciam 

o nariz ao provar. Os produtos mais vendidos na minha semana de trabalho 

foram as castanhas, baru, licuri e pequi. Essa última eu nem conhecia fui 

conhecer com a CC – e olha que como pequi desde quando estava na barriga 

da minha mãe.   

No período da tarde o fluxo de clientes cai bastante, eles são muito 

parecidos com os do almoço, são executivos e jovens trabalhadores da classe 

burguesa que estão nos restaurantes do MMP. Nessa semana de trabalho pude 

confirmar que os clientes do MMP não são os funcionários de lá, nem os 

transeuntes diversos – quem consome ali são pessoas que fazem parte da 

burguesia paulista. Conversando com os outros funcionários dali, com o Moises 

e com a Natalia vi que nenhum deles usa o MMP a não ser como lugar de 

trabalho. Eles não se abastecem de alimentos dali, não usam o MMP como lugar 

de lazer, não frequentam seus restaurantes. Isso tudo por uma barreira 
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financeira explícita. Não podemos almoçar, em nenhum restaurante de renome 

do local, com menos de 50 reais. O quilo do baru no MMP sai a 150 reais, a 

castanha de pequi a 200, as frutas são mais caras ali do que nos bairros em que 

os trabalhadores moram, assim mesmo tendo acesso à informação de como sair 

do consumo massificado - que é circulada no lugar onde eles trabalham - eles 

não conseguem ter o poder financeiro para consumir e utilizar o MMP. Com a 

semana chegando ao fim meu compromisso ali estava por acabar, para minha 

surpresa no sábado, último dia que trabalharia, aconteceu no mercado um 

evento com um chef do restaurante Mocotó, que tem uma filial ali no MMP,  sobre 

pães de fermentação natural, o evento aconteceu no pátio do pedaço de baixo 

do fundo. Esse evento é realizado pelo instituto ATA, esse instituto é o que 

comanda o projeto das lojas dos biomas de forma geral, e por receber um 

incentivo do governo para estarem ali vendendo eles têm que oferecer uma 

agenda cultural que envolva o MMP. Ali tinham poucas pessoas, brancas em sua 

maioria, com vestimentas de classes burguesas, mas não vestimentas de 

trabalho, eram roupas de um momento de lazer. Nesse sábado a Natalia ficou o 

dia todo comigo, inclusive as chaves foram dadas a ela pois ela continuaria até 

o retorno da Odete. A descoberta desses eventos no MMP foi providencial, pois 

minha próxima visita seria por causa de um desses eventos em que a 

protagonista da vez seria a CC. 

2.3 Terceiro campo. Vivencia com chefs no MMP: dissensões entre Local e 

Global num evento gastronômico. 

Logo após minha volta de São Paulo entrei em contato com o Luís e 

conversamos sobre a semana que passei lá e como correu tudo bem. Nessa 

conversa ele comentou que o instituto ATA, tinha sugerido que o próximo evento 

no MMP fosse o dia do Cerrado e Caatinga, com o apoio fundamental da CC 

para a realização, ele me convidou para ir durante esse evento e assim do dia 7 

de junho uma sexta-feira para São Paulo, o evento seria no sábado. Tinha volta 

marcada para a segunda. Fui somente para acompanhar o evento. Nesse campo 

fiquei no mesmo quarto no bairro Cerqueira César, região da paulista. No sábado 
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cheguei às 8h com a abertura do MMP. O Luís estava ali, muito gripado e com 

febre, a Odete também estava ali, bem como a Alice, uma nova vendedora fixa. 

A loja estava do mesmo jeito, mesma disposição de elementos. Depois de 

cumprimentar todos o Luís me pediu ajuda para montar o evento. Assim passei 

as duas primeiras horas carregando coisas e organizando o pátio do fundo. 

Nesse momento o Luís me explicou como seria tudo ali. O MMP estava no dia 

do Cerrado e Caatinga, sendo assim alguns restaurantes, nesse dia, iriam 

incorporar ingredientes do bioma cerrado em seus pratos já existentes. Ficou 

assim: a C6 hamburgueria venderia uma maionese com pimenta de macaco dos 

povos Kalunga, o Mocotó fez um picolé de pequi, a pizzaria Napoli fez um canoli 

(doce italiano) recheado de pasta de pequi, o Checho Gonzales serviu ostras 

com castanha de licuri. Isso tudo somado ao palco cultural montado onde os 

produtos da CC estavam expostos e onde haveria um demonstrativo de receitas 

com os ingredientes da CC.  

Logo após a montagem de tudo o Luís ligou um microfone e começou 

a chamar os frequentadores do local para virem até o pátio inferior. Essa 

chamada durou alguns minutos, mas ali estavam em sua maioria os funcionários 

dos boxes dos biomas, bem como os convidados que iriam discursar ou ensinar 

alguma receita. Não chegava a 10 o número de pessoas que pararam ali para 

ouvir ou aprender alguma receita. Depois do chamamento, a leitura de um 

manifesto, que foi distribuído junto a um livro chamado: “Aqui tem Cerrado no 

prato” da Ana Paula Caetano Jacques (2018). O manifesto de sua autoria foi lido 

por ela mesma: 

Num momento em que os chefs de cozinha 
ganham visibilidade na mídia nacional e internacional, 
acreditamos que a gastronomia pode desempenhar um 
papel importante na conservação da biodiversidade e na 
transição para um modelo de desenvolvimento mais 
sustentável e inclusivo. Cada um de nós ocupa uma 
posição diferente no cenário da gastronomia (somos 
consultores, chefs, produtores, empresários, professores, 
pesquisadores) mas, sobretudo, todos somos cozinheiros. 
Nosso propósito é contribuir, por meio dos nossos 
trabalhos, para que a diversidade biológica e cultural do 
Cerrado brasileiro seja valorizada antes que desapareça 
para que, com isso, não tenhamos de lamentar sem saber 
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o que perdemos. Por meio dessas receitas, fazemos um 
chamado a todos os cozinheiros que atuam nos mais de 
mil municípios em que há incidência do bioma Cerrado. 
Façam do Cerrado seu pomar e sua despensa, busquem 
no conhecimento das populações tradicionais inspiração 
para suas criações. Por fim, compartilhem com essas 
comunidades que estão vulneráveis, em virtude do 
modelo produtivo vigente, os benefícios que advirem 
desse processo. Reconhecemos que existem lacunas nos 
processos produtivos das espécies nativas e desejamos 
somar esforços para reduzi-las, respeitando as 
particularidades culturais e a sazonalidade dessa metade 
de Cerrado que, ainda, nos resta. Queremos ver o 
Cerrado no prato do brasileiro e do mundo!  Aqui tem 
Cerrado no Prato! 11 de setembro de 2018. Dia Nacional 
do Cerrado. (JACQUES p. 24 2018)  

Após a leitura do manifesto começaram as aulas sobre como 

incorporar alguns ingredientes do Cerrado no dia a dia. Ali ensinaram a receita 

de pesto de baru, canoli de pequi, de cookie de baru ou licuri, além da receita de 

ostra com licuri. Esse evento durou cerca de 3 horas entre as leituras, as receitas 

e as conversas, ele foi muito rápido, mas serviu para reforçar que a identidade 

do produto muda com a circunstância de uso dele. Ali naquele momento os 

produtos “ecossociais” serviam como um reforço de brasilidade no ethos 

alimentar de uma classe ‘burguesa’. As receitas apresentadas não advinham de 

povos tradicionais e sim desses fluxos macro discutidos anteriormente, fluxos 

esses condicionados em sua maioria pelo ethos dos grupos favorecidos 

dominantes.  Pude ver ali que as pessoas envolvidas propagam a ideia de 

construir uma identidade regional e nacional em cima da gastronomia, identidade 

essa que tenta ao meu ver ser mais generalista e abrangente do que ela é. 

Comer ostra com licuri ou molho pesto de baru ( baru esse vendido a 150 reais 

o quilo) consiste em minhas análises de mais um tipo de dissenção entre o local  

e global , na qual  os símbolos tradicionais são fagocitados por essa burguesia 

que tem acesso as políticas “culturais” dos fluxos globais. 
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2.5 Narrativa Visual. 
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3. Campo no Distrito Federal: Assembleia Geral da CC e Trabalho na Sede.  

3.1 Panorama Geral  

Meu primeiro campo junto a CC aconteceu depois de eu visitar a loja 

deles em São Paulo. Esse encontro foi marcado para o dia da Assembleia Geral 

da CC, que aconteceu entre os dias 3 e 4 de abril de 2019. Em conversas com 

o Luiz ficou acordado que ali seria uma excelente oportunidade para encontrar 

com os produtores todos reunidos, já que eles são de regiões muito diversas, o 

comum entre eles é serem citadinos do bioma Cerrado. Nesse campo eu 

esperava entrevistar os diversos produtores, com mil perguntas já escritas por 

mim, mas como vi no momento a metodologia para a ocasião deveria ser outra. 

A reunião em si, um momento formal e de discussão sobre pontos em comum e 

oposição dentre os membros da CC demandou de mim uma participação de 

observação e diálogos não estruturados, pois todos ali tinham muito o que 

resolver, e em muito pouco tempo. E a reunião em si e toda sua performática 

não poderia ser modificada simplesmente para responder uma forma pré-

estabelecida minha de pesquisar. Com o consentimento e conhecimento de 

todos eu participei da reunião os dois dias, gravando o áudio para análise 

posterior. Minha percepção sobre o campo me fez ver que ali não seria o local 

também para uma sessão de fotos, já que em alguns momentos o nível de 

tensão foi alto entre os participantes, sendo incoerente de minha parte ficar 

parando a reunião para fotografar no meio dela. Fiquei pensando num 

pesquisador num rito religioso, com uma prancheta, um gravador, uma câmera 

e mil perguntas, interrompendo o rito a todo momento. Não é assim que se faz 

Antropologia. Geertz (1978) teoriza sobre isso em uma discussão metodológica 

sobre o campo etnográfico. Cada campo demanda seu próprio conjunto de 

técnicas.  O segundo campo foi feito na sede da CC, em Sobradinho, Distrito 

Federal. Acompanhei durante três dias o trabalho do pessoal em sua sede, e no 

quarto dia ajudei com a prestação de serviço do bufê deles em um evento em 

Brasília. Durante o campo na Sede pude fotografar e gravar algumas entrevistas 

com os colaboradores da CC. Essas entrevistas não foram transcritas em sua 
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totalidade nessa obra por falta de tempo, trechos mais importantes serão trazidos 

como pequenos adendos descritivos ao longo do texto à frente. O estilo de 

escrita escolhido por mim prioriza uma construção narrativa onde eu possa 

operacionalizar os entendimentos que tive durante a pesquisa com as premissas 

Antropológicas que explicam a situação social que estou pesquisando e 

descrevendo. Dadas essas considerações podemos seguir. 

3.2 Campo em Brasília: Assembleia Geral da CC. Negociações entre 

conhecimentos tradicionais e científico. 

No dia de 2 abril fui de ônibus para Brasília, a viagem demorou 4 horas 

cheguei pela parte da tarde. Tenho uma irmã que mora na cidade, no setor 

chamado Park Way, ela me buscou de carro na rodoviária e seguimos para a 

casa dela. No dia seguinte peguei uma carona com ela para o Plano Piloto, a 

região central da cidade, onde fica a sede de nosso Governo Federal. Próximo 

dali fica o local onde aconteceu a reunião anual da CC, o evento ocorreu na sede 

do Instituto Bíblico de Brasília, um órgão católico que aluga seu prédio para 

eventos, lá há também um hotel no local administrado por eles. Nesse hotel 

ficaram hospedados os participantes do evento que não são de Brasília. Ou seja, 

todos que não trabalham na administração da CC. Eu cheguei no local atrasado, 

às 8:30h, a reunião estava marcada para às 8h, mas logo vi que não era o único 

atrasado, ali estavam o Mayk - ele trabalha na sede da CC - e o Luís montando 

a sala para a reunião. Cumprimentei os dois e logo foi me solicitado ajuda na 

montagem, assim ajudei. Às 9h a sala começou a encher. Os associados da CC, 

que haviam chegado no dia anterior e estavam hospedados ali, desceram para 

a sala. A reunião começou com uma apresentação geral de todos os 

participantes,  cada representante ficou em pé e se apresentou, contou  de onde 

vinha, houve também a entrega de um documento em papel com tudo o que 

seria discutido e projetado no telão, esse documento está disponível em sua 

integralidade no anexo A. Estavam ali uma dupla, ou trio de lideranças locais das 

associações que fazem parte da CC, o corpo de trabalho da sede da CC,  

agentes das instituições parceiras, como Banco do Brasil, WWF, Grupo Pão de 
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Açúcar, além de mim que estava ali pesquisando. Haviam pessoas de todos os 

estados supracitados. Com o quórum suficiente a reunião começou, a primeira 

parte da manhã um representante da empresa de contabilidade que faz os 

balanços para a CC apresentou o fluxo de caixa anual, entradas e saídas, custos, 

prejuízos e lucros. Todas essas informações podem ser avaliadas no anexo A, 

assim como todas as informações das parcerias, projetos e incentivos que a 

central recebe. O anexo A é de bastante valia para a interpretação dos fluxos 

globais sobre os produtos “ecossociais”.  Se tivesse um momento ideal para uma 

olhada no anexo A, em minha opinião, seria agora. Nesse primeiro momento da 

reunião, que se deu pela manhã, pude perceber os tais fluxos globais – que tanto 

li sobre - de uma forma menos abstrata, agentes de poderes não locais do 

grande mercado estavam ali, em forma humana, em uma reunião com 

representantes de povos tradicionais, agentes esses, com interesse - por 

pressões do momento histórico que demanda uma consciência ecológica - em 

articular meios de transformar “coisas” - no sentido proposto por Appadurai 

(2009) – em “mercadorias”. Coisas essas que carregam não só um sentido anti-

normativo como também a promessa de reformar ou salvar um Capitalismo cada 

vez mais questionado por suas práticas, que destroem o planeta e causam 

conflitos sociais mundo afora. Pela manhã, na apresentação dos balanços de 

caixa, pude perceber que para funcionar plenamente, a CC, não depende 

somente do lucro gerado por ela, sendo os aportes financeiros - vindos de 

projetos Estatais nacionais e internacionais, bem como de projetos privados, de 

grupos como Pão de Açúcar e WWF Brasil – de suma importância para a 

sobrevivência fiscal da mesma. Todos esses projetos visam financiar a 

transmutação de “coisas” do Cerrado em “mercadorias” do Cerrado.  

Nesse ponto da reunião comecei a notar de forma mais contundente 

a dissensão entre o saber tradicional e o Cientifico, bem como a tentativa de uma 

mediação ou negociação entre eles. Como o sugerido por Manuela C. da Cunha 

(2009) que recorre ao Pensamento Selvagem (1989) de Lévi-Strauss para 

argumentar que o conhecimento tradicional não é somente diferente do 

Científico pelas suas práticas, mas no seu sentido “forte” (p. 301), ou seja, suas 
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estruturas, apesar disso elas almejam a mesma coisa, mesmo operando num 

nível estratégico distinto. Essas distinções, e as mediações surgidas delas, são 

explicitadas durante a reunião em diversos momentos, principalmente no tocante 

das práticas burocráticas, para que os produtos “ecossociais” sejam 

considerados assim. A parte da manhã foi toda destinada à apresentação da 

situação financeira da CC, as pessoas faziam suas anotações e ouviam, 

terminado a manhã, e a apresentação do quadro financeiro, seguimos todos para 

o refeitório do local, onde um almoço estava esperando a todos. 

Nesse almoço foi a janela onde pude conversar com algumas 

pessoas, mas não de maneira estruturada, afinal era um almoço e uma janela 

de descanso da reunião, como disse anteriormente não estava ali para conduzir 

a direção das coisas, estava deixando que o fluxo dos acontecimentos 

direcionasse minha vida naquele momento. Fui faminto para a fila do bufê, ali 

havia arroz com pequi, frango, bisteca de porco, uma salada de folhas com 

tomate, salada de maionese e sucos. A comida foi contratada junto com o serviço 

do local, a cargo da CC estavam os sucos de fruta do Cerrado, e os lanches, que 

consistiam, além dos sucos, em biscoitos variados, feitos por mulheres de uma 

comunidade na Cidade de Padre Bernardo, próxima a Brasília. Feito meu prato 

me juntei à mesa da Dionete, representante da Copabase, uma cooperativa que 

fica na cidade de Arinos em Minas Gerais. Junto a ela estava o Sérgio, que 

trabalha na sede da CC comandando a parte de eventos e do bufê. Durante o 

almoço vi que todos ali não tinham estranheza com o pequi, um fruto típico do 

Cerrado brasileiro e considerado comida símbolo não só do bioma como de 

alguns estados Brasileiros, como Goiás. Após o comermos cada um foi 

descansar um pouco. Perto das 13:30h todos voltamos para a sala de reunião. 

Aqui chega um momento para um adendo explicativo, nessa parte da reunião 

houve o início de uma briga, o conteúdo dessa briga é de essencial importância 

para entendermos as dissensões entre conhecimentos científicos e tradicionais, 

no caso dos produtos “ecossociais”, portanto há partes conflituosas em que a 

privacidade pessoal deve ser assegurada, aqui recorro ao artifício ficcional de 

não identificar as pessoas, e sim trazer as falas pois essas falas mostram em si 
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qual o principal paradigma para se considerar algo um produto “ecossocial”. Pois 

continuemos. 

No período da tarde outros funcionários da sede CC terminaram de 

apresentar alguns balanços sobre vendas, quantidades de produtos vendidos 

quando o assunto chegou no baru - uma castanha do Cerrado, muito em voga 

hoje em dia como identificador do bioma – as coisas começaram a esquentar, 

pois ali várias cooperativas faziam a coleta e tinham pontos divergentes sobre 

os problemas advindos da produção do baru. A pessoa X, que estava assistindo 

à apresentação pediu fala nesse momento e contou sobre o problema com 

atravessadores que sua cooperativa estava sofrendo, logo isso virou uma 

discussão geral - onde pude ver que era um problema comum ali. Os 

atravessadores são pessoas que chegam nessas cooperativas, ou produtores 

individuais que são cooperados e compram uma produção deles por um preço 

melhor, atravessando assim um negócio antes firmado entre cooperativa e 

cooperado, ou cooperativa e CC, nessa discussão um caso foi contado pelo Luís 

e pela Dionete, onde em Arinos, região onde a Copabase atua mostrando que a 

ação de cursos educativos e de formação da Copabase conseguiu frear a ação 

dos atravessadores, elas ganharam um edital para montar um prédio para o 

processamento e envase das castanhas, e que isso fez que o preço de venda 

pela cooperativa ficasse mais alto do que quando a pessoa vendia a castanha a 

granel para o atravessador. A conversa sobre o tema foi caminhando para o fim 

e houve uma concordância que deveria ser combatida a venda para os 

atravessadores, o grau desse combate é que foi o centro da briga de duas 

pessoas. A pessoa Y, bem ao final discussão chamou para votação a 

possibilidade dos cooperados que vendem para atravessadores serem expulsos, 

pois isso feriria a legislação do cooperativismo, logo após isso a pessoa Z logo 

levantou exaltada e disse que - isso não deveria acontecer, que deveriam pensar 

em formas de educar e fortalecer as bases nas comunidades para a ideia do 

cooperativismo ficar mais forte como havia sido dito anteriormente - a pessoa Y 

retrucou de forma agressiva e disse que esses tipos de erros podiam levar uma 

cooperativa à falência, e contou um caso sobre atravessadores e uma falência e 
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reiterou  que sim, deveriam haver punições.  Nesse ponto, outras pessoas 

mediaram a discussão e o tema foi superado, mas não o clima de conflito. Logo 

mais adiante houve a discussão sobre questões técnicas sobre CNPJ, quem 

podia se elencar a qual cargo na Central, como entrar em editais, regras de 

venda e exportação. Nesse momento uma pessoa associada não se sentiu muito 

feliz com que por ela eram erros técnicos e burocráticos da administração da CC, 

isso foi o gatilho para mais algumas trocas de ironias e farpas entre algumas 

pessoas - a mediação dessas trocas de farpas foi feita pela Dionete da 

Copabase. Essa fala revela muito da dissenção entre saber tradicional e 

científico: 

“A central não nasceu CNPJ e não nasceu 
Central, a central nasceu como um movimento em apoio 
aos grupos produtivos, nem cooperativas existiam então 
a Central, analisando esse histórico se tornou CNPJ muito 
recentemente, todos os controles operativos gestacionais 
estão sendo construídos e desenhados estamos falando 
de uma gestão nacional, por que eu tô fazendo esse 
parêntesis, por que eu não gosto da palavra ERRO, 
porque quem tá aqui em Brasília carregando caixa pra 
cima e pra baixo pra enviar pro mundo todo e a Ildete e o 
Mayk. Pois é muito fácil você apontar o erro, mas quero 
vez que estar aqui botando caixa no correio ligando e 
resolvendo as coisas, e nós chegamos aqui e colocamos 
o nome no conselho e pronto, que dia que eu tirei um dia 
pra vim cá ajudar? Eu não fiz isso e aí muito é lindo falar 
em ERRO, não fez isso não fez aquilo. Se eu for mensurar 
70 por cento do que é a Copabase é por causa da Central 
e acho que para mais um monte de cooperativa aqui 
também, mas tudo isso a gente construiu em cima dos 
aprendizados, para quê pra dizer o seguinte: existe a 
regra, cumprimos todos os conformes mas não tem como 
exigir de todo mundo aqui que dê conta de tudo, tem gente 
que não tem nem internet e nem por isso ela não vai 
deixar de fazer parte da Central, a central é antes de tudo 
o lugar de apoio para nossas comunidades [...]” ( Dionete, 
assembleia da Central do Cerrado, 2019) 

Após essa fala houve mais alguns minutos de tensão, mas logo isso 

foi dissipado. Aqui podemos ver a linha que divide os dois tipos de conhecimento, 

Manuela C. da Cunha (2009) nos mostra que o conhecimento cientifico está para 

as ideias assim como o tradicional está para as percepções, ela quer dizer com 

isso que apesar dos dois almejarem as mesmas coisas – nesse caso o aumento 

do lucro das cooperativas e a manutenção de sua cultura – a operacionalização 
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são em níveis distintos, muitos dos produtores da CC não possuem e não 

querem possuir em si o modo de operação que o mundo Estatal Moderno exige, 

e isso acaba por direcionar como a CC funciona e como a significação em cima 

do que é produzido por ela se dá. Aqui podemos definir o que seria esse produto 

“ecossocial”, ele é a mediação entre a necessidade burocrata do moderno, do 

cientifico, do Estatal de: medir, padronizar, higienizar, rastrear, controlar - aqui 

eu poderia puxar uma discussão infinita partindo do Foucault mas não irei faze-

la – e o modo de operação do tradicional onde os conhecimentos e modo de 

produção caminham num ritmo e lógica próprias. A existência do produto 

ecossocial consiste na manutenção do saber tradicional e isso vai além de 

conservar o meio ambiente, consiste em manutenção das práticas humanas 

envolvidas nesse processo. A palavra “eco” vem de ecologia, que como adjetivo 

no senso comum remete ao conservacionismo ambiental e a palavra “social” do 

aditivo humano – aqui fica explicitado como o a dualidade cultura e natureza está 

inserida no nosso pensamento social, tanto que o nome cunhado “ecossocial” 

parte dela. 

A reunião foi caminhando para o seu fim, todos ali estavam cansados, 

deveria haver uma votação para os cargos nesse dia, mas houve a troca pela 

apresentação dos projetos e das demandas feitas pelas cooperativas. O mais 

importante ao final do dia foi ver que existe por grande parte da CC aquilo que 

mantém suas práticas dentro do considerado tradicional, tendemos a pensar o 

tradicional como arcaico e longínquo, mas como  Cunha  (2009) nos mostra a 

tradição se reinventa a todo o momento pelas pressões do presente, mas nem 

por isso não são tradições.  Os agentes dos grandes Grupos que estavam ali se 

mostraram satisfeitos em ver como o dinheiro deles vem sendo aplicado, em 

suas falas todos disseram sobre expansão e ampliação da ação com a CC. A 

WWF inclusive sugeriu em transformar a palavra “ecossocial” em um selo, com 

rastreabilidade. Isso foi colocado como sem importância pelo Luís, que disse no 

momento, que os produtos já eram rastreáveis e que o selo denotaria uma 

patente que deveria ser discutida mais a fundo em outras oportunidades. O 

Grupo Pão de Açúcar começaria e vender os produtos da central em suas redes, 
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usando o DF como região piloto, a Dionete estava à frente desse projeto e estava 

muito feliz com o volume de pedidos que isso poderia significar. Dado o 

desenrolar da reunião já se passava das 18h quando tudo acabou, sem mais 

delongas, quando todos saiam da sala, peguei meu caminho e fui para casa da 

minha irmã para descansar, pois no outro dia haveria mais uma manhã de 

reunião.  

No outro dia cheguei cedo, às 8h, assim como eu todos estavam ali 

pontualmente nesse dia. Essa manhã foi usada para votação dos membros da 

administração da CC, então o que aconteceu ali foi rápido, silencioso e secreto. 

Houve formação de chapas e a votação - foram contados os votos, e um novo 

conselho de representantes foi formado. Esses dados estão no anexo A. O mais 

importante foi ver que as pessoas que representavam as organizações dos 

fluxos globais não estavam ali para propor ou interferir em nada, elas estavam 

ali como eu, tomando nota de tudo o que ocorria para fazer seus respectivos 

relatórios, eles estavam ali servindo como o fator humano dos órgãos 

financiadores da Central como observadores do dinheiro aplicado. Ao final da 

manhã todos estavam cansados ainda do dia anterior, assim me despedi e segui 

meu caminho de volta à Goiânia. 

3.3 Campo em Sobradinho. Sede da CC: transmutando coisas em 

mercadorias. 

Minha visita à sede da CC em Sobradinho do Distrito Federal ocorreu 

entre os dias 27 e 30 de maio de 2019, os três primeiros acompanhei o trabalho 

na sede, no dia 30 ajudei em um evento para o qual eles foram contratados para 

servir o lanche. A sede da CC fica num polo industrial da cidade satélite de 

Sobradinho. O prédio é um galpão em forma de cubo, onde no mezanino fica a 

administração e no restante do galpão a parte operativa da produção. No 

primeiro dia fui recebido pelo Sérgio, ele me encaminhou para o mezanino onde 

estavam o Lelé, a Ildete e a Carol. O mezanino era um escritório, com mesas, 

estantes, arquivos – um local de trabalho burocrático. Cumprimentei  todos e 

sentei no local onde fui designado, nesse momento me foi perguntado como eu 
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gostaria de trabalhar ali e o que eu faria, nesse momento de mediação com meus 

interlocutores pedi que ficasse acompanhando a rotina de trabalho deles, e que 

no momento em que fosse oportuno eu conversaria com alguém que pudesse e 

quisesse. Assim de manhã fiquei xeretando nas estantes de livros, vendo as 

embalagens, tirando fotos. Chegada a hora do almoço todos fomos juntos para 

um restaurante ao lado da CC, o restaurante era popular e cobrava por pessoas 

10 reais para comer à vontade. No momento do almoço conversamos mais 

descontraidamente. Como eu era o novo ali a conversa girou em torno de todos 

me conhecerem e minhas pretensões acadêmicas, nessa conversa pude 

também conhecer meus interlocutores.  

Quando todos voltamos pra CC o ritmo de trabalho voltou com força 

total. O Mayk e o Luís chegaram nesse período com um carregamento de óleo 

de pequi in natura, para poder ser processado e embalado. Esse óleo de pequi 

veio da Cooperativa Agroextrativista Grande Sertão de Montes Claros, em Minas 

Gerais, que fica na cidade de mesmo nome, além disso eles fornecem para a 

CC: polpas congeladas de frutas como araçá, cajá, coquinho azedo, mangaba, 

maracujá nativo, baru/araticum, seriguela, tamarindo, acerola, abacaxi, goiaba, 

manga e maracujá. Eles fornecem também pequi congelado, polpa de pequi em 

conserva, rapadura, açúcar mascavo, mel arroz de pilão e farinha de mandioca. 

Na parte industrial da CC, os processos demandados pela burocracia estatal 

para a venda de alimentos são seguidos à risca, tudo higienizado, padronizado. 

Os produtos que não são processados pelas comunidades chegam em grandes 

embalagens buscadas pela Central nesses locais, onde ocorre o processo de 

beneficiamento, fracionamento em embalagens menores e certificação. Há uma 

série de produtos que a central vende que já vem processados de sua origem, 

esses a Central apenas revende. Os produtos que a CC recebe depende da 

sazonalidade da produção, então o processamento e envase muda de época 

para época dependendo do tipo de coisas que as comunidades associadas 

produzam. Nesse período da tarde eu ajudei a Ildete com umas fotos que 

precisavam ser feitas de uma encomenda de artesanato em capim dourado. 

Como eu estava com uma câmera boa ela pediu ajuda com isso. Esse capim 
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dourado estava sendo trançado de uma forma específica a pedido de uma loja 

francesa de lustres, segundo a Ildete, eles mandaram um projeto com o desenho 

e as mulheres da Associação Comunitária dos Artesãos e Pequenos Produtores 

Rurais de Mateiros (ACAPPM) em Mateiros no Tocantins fizeram como o pedido, 

eles fazem também sem encomenda de desenho externo peças de artesanato 

diversas como bijuterias, cestas e utensílios para cozinha. Depois dessas fotos 

fiquei ainda nesse primeiro dia de olho em como tudo funcionava ali, tomando 

nota aqui e acolá. Chegando perto das 17h, todos começaram a se preparar para 

encerrar o dia de trabalho, o Mayk iria de caminhão para algum lugar ainda e me 

ofereceu carona para o plano piloto de Brasília, aceitei e assim foi finalizado esse 

dia de campo.  

No dia seguinte cheguei na CC no mesmo horário, o Luís estava em 

uma reunião com possíveis parceiros, sendo assim não fiquei no mezanino 

nesse momento, o Sergio que estava montando e limpando uns objetos de inox 

pediu minha ajuda, assim gastei toda manhã preparando caixas com copos e 

bandejas, não sabia eu que isso teria um motivo futuro. Nessa manhã a equipe 

técnica da parte de envase e processamento estavam embalando baru e farinha 

de mandioca, assim tirei umas fotos e vi como era feito e voltei para ajudar o 

Sérgio. Na parte da tarde o Luís e Mayk saíram, ficaram ali comigo no mezanino 

Ildete, Sérgio e Carol e foi quando tive a oportunidade de ter umas conversas 

mais direcionadas e fazer umas perguntas que eu queria fazer. As perguntas 

tiverem uma estrutura de três pilares: biografia / motivos de trabalhar na central 

/ relação com os produtos ecossociais. A partir desse direcionamento eu 

conversei com os três e pude entender as relações humano > objeto (ou objeto 

> humano) que envolvem os produtos ecossociais de forma mais clara.   

A Ildete é do estado do Maranhão, da cidade do Lago do Junco, da 

comunidade de Ludovico, ela faz parte do Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco Babaçu - um movimento agrário nascido em 1995, nos 

estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, que luta pela direito de coleta 

de babaçu em propriedades privadas de outrem, além da manutenção das matas 
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de babaçu nas fazendas, hoje dominadas pela monocultura industrial. Essa ação 

política comunitária dela foi o que a fez entrar para a CC.  A Carol é de Brasília, 

mas tem família em São Jorge, região da Chapada dos Veadeiros, ela estudou 

gestão do agronegócio e entrou na CC no lugar do seu namorado que trabalhava 

ali. As duas trabalham no setor de vendas, a Ildete faz principalmente pedidos e 

a Carol cuida do caixa e de umas burocracias.  O Sérgio é de Brasília também, 

conheceu a central em um congresso da ISPN – Instituto Sociedade População 

Natureza, que teve como tema, segundo ele, o Cerrado e foi ali que conheceu a 

Central e acabou indo trabalhar com eles. Todos estavam ali por algum motivo 

que ligam suas biografias ao bioma Cerrado. O discurso e as atitudes 

conservacionistas movem essas pessoas a construir conjuntamente um modo 

de trabalho onde possa haver conciliação de suas metas morais e éticas como 

pessoa com venda de suas forças laborais, a CC não ter um dono que lucre e 

vários funcionários muda não só a lógica de produção, como a lógica de 

significação dos produtos “ecossociais”.  

Esse intuído conservacionista precisa ser mediado com a 

necessidade de lucro, sem lucro não há conservação, essa premissa é um dos 

pilares da CC. Tanto que há o incentivo pesado em achar coisas que não são 

aproveitadas pelas comunidades para serem transmutadas em mercadorias. Na 

conversa com a Ildete ela me contou que uma das maiores transformações na 

cadeia do babaçu foi a inserção de dinheiro para a viabilização da criação de 

farinha de mesocarpo do babaçu. Esse mesocarpo era descartado, ninguém 

usava para nada, nada mesmo segundo a Ildete, era resíduo que ia ser 

compostado. Com apoio do ISPN, da WWF e da CC houve todo movimento 

partindo de estudos de viabilidade do produto, de como produzir, enfim, uma 

epopeia burocrática para que se pudesse fazer farinha com casca do coco 

babaçu – aqui também vemos as negociações entre tradicional e científico. O 

mesmo processo foi feito com um projeto de aproveitamento total do pequi – eu 

mesmo nasci e cresci em Goiás e amo pequi, mas chegando ali na CC vi que 

não conhecia nem metade dos usos da fruta. Na conversa ela me contou que 

houve um projeto no mesmo sentido para que se pudesse utilizar tudo no pequi, 
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não só a famosa polpa amarela. Nesse projeto segundo ela surgiu o 

beneficiamento de óleo do pequi, bem como da castanha do pequi, algo que 

nunca tinha visto na vida – nem mesmo meu pai, que tem 80 anos e é de 

Inhumas, município do interior de Goiás, conhecia ou havia comido castanha de 

pequi.  Nessas conversas pude perceber que há um tensionamento entre 

científico e tradicional no que tange a transformação de coisas em mercadorias, 

mercadorias essas que são realmente a medição entre esses dois mundos 

servindo assim de catalizador político para reinvenção dessas tradições locais. 

Eu não consegui conversar com todas as pessoas que estavam 

trabalhando nesses dias, isso pela demanda de usar um tempo do trabalho 

delas, assim não vou trazer suas histórias e como isso afeta de forma geral o 

entendimento sobre os produtos “ecossociais”, apenas daquelas onde tive uma 

conversa mais formal. Elas são pessoas motivadas por um intuito 

conservacionista de manter vivas não só um ambiente em destruição acelerada 

bem como suas culturas que dependem desse ambiente para existir. Para isso 

não há como derrubar o Capitalismo, eles partem da ideia de uma ação 

reformadora, onde a inserção de grupos tradicionais e sua cultura em meandros 

dos fluxos globais como o grande mercado servirá para a sobrevivência da 

cultura local bem como para modificar esse capitalismo tido como decadente. 
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3.4 Narrativa Visual. 
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4. Conclusão. 

Como podemos ver ao longo do trabalho os produtos “ecossociais” 

estão no limiar do Científico e do Tradicional. Eles são a mediação entre 

produção tradicional com o pragmatismo do conhecimento científico. Limiar esse 

que nos aponta dissensões entre esses tipos de conhecimento, como mostrado 

pela Manuela C. da Cunha (2009). Essa essência dupla dos produtos 

“ecossociais” nos mostrou que a construção política de identidade e “cultura” 

articulada em torno deles serve tanto para a reinvenção da alteridade local 

desses povos tradicionais e dos clientes que compram, bem como para a 

formação de uma alteridade global envolvendo os agentes dos grandes fluxos 

que estão a articular suas próprias políticas de identidade e “cultura”. Vimos 

também que ao analisar a vida das coisas pelo viés da demanda e do consumo 

como nos apontou Appadurai (2009) e Miller (2013) colocamos em cheque 

velhas perspectivas de como os objetos são  significados pelos agentes 

humanos dando espaço para explicações que coloquem a lógica de significado 

nas ações micro e locais. A ideia de uma etnografia multi-situada surgiu com 

leituras de textos antropológicos que retratam algumas dinâmicas 

contemporâneas que para seu entendimento dependem mais dos fluxos das 

pessoas e coisas do que o local em si. Essa ideia de seguir a vida do objeto 

realmente é complicada, é muito fácil se perder na dimensão fragmentada das 

histórias vividas em campo, bem como medir e separar o que é relevante nesses 

fluxos observados.  

No tocante dos produtos “ecossociais” vi que há dimensões distintas 

de significação e identidade ao longo da vida dele, isso se dá pela 

heterogeneidade das pessoas que se relacionam com eles. Os produtores tem 

nesses produtos a materialidade da efervescência política que é a sua “cultura”, 

mediando, em parte, suas identidades através da criação das dimensões 

simbólicas que significam esses objetos que eles produzem e vendem. Os 

clientes tem acesso à essa dimensão da “cultura” na materialidade desses 

objetos, primeiramente visual na loja ou no site, depois numa dimensão política 
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no ato da compra, onde o vendedor e o cliente se relacionam dando vida e 

significado através da conversa – esses significados são distintos e são 

motivados pelas memórias e biografias de  cada um, depois disso o cliente deve 

ter alguma forma de se relacionar no âmbito privado de sua vida com esses 

produtos. Eu não pude acompanhar toda a dimensão das relações que envolvem 

os produtos “ecossociais”, me faltou tempo e recursos para fazer um campo nas 

comunidades, bem como acompanhar a dimensão do uso privado que essas 

pessoas fazem dos produtos “ecossociais”, quem sabe eu consiga isso em um 

doutorado. A dimensão visual é de grande importância para mim, tenho na 

fotografia não só um meio de registrar acontecimentos mas um meio de me 

comunicar através da imagens que capturo, no tocante do texto visual, não há 

legendas nas fotos por uma questão estética pessoal, que pode servir como 

discussão para uma questão sobre alteridade, mas acho que foi bem discutida 

quando falei sobre a impossibilidade de fazer um texto não ficcional na 

Antropologia, e como minha narrativa visual tem uma ligação direta com  texto 

escrito preferi não dar nomes as imagens. Espero que os apontamentos sobre o 

meu campo sirvam para discussões futuras sobre a diversidade de técnicas que 

a pesquisa antropológica exige. Com isso termino não só minha dissertação, 

mas um ciclo pessoal que foi muito caro. Agradeço a todos que chegaram até 

aqui pela companhia.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Relatório de Balanço anual para à Assembleia Geral da CC. 
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