


Foto: Geraldo Ramos - Acervo Iphan/PA



Exposição
29 de setembro a 28 de dezembro de 2011 

Canto do Patrimônio
Av. Governador José Malcher, nº 563



PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Dilma Rousseff 

MINISTRO DA CULTURA
Ana de Hollanda

PRESIDENTE DO IPHAN
Luiz Fernando de Almeida

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
Maria Emília Nascimento Santos

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL
Andrey Schlee

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL
Célia Maria Corsino

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E FOMENTO
Márcia Helena Gonçalves Rollemberg

PROCURADORIA FEDERAL IPHAN
Heliomar Alencar de Oliveira

SUPERINTENDENTE DO IPHAN NO PARÁ 
Maria Dorotéa de Lima

COORDENADORA TÉCNICA – IPHAN/PA
Denise Rosário de Carvalho 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO – IPHAN/PA
Lucimar Florêncio de Sousa Castro

Tombado pelo Iphan, em 1977, como 
Conjunto Arquitetônico e Paisagís-
tico, o Ver-o-Peso foi reconhecido 

como patrimônio histórico e artístico nacio-
nal por seu valor excepcional, nos termos 
do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro 
de 1937. Portanto, por sua conformação, 
que é resultante da integração de seus 
elementos arquitetônicos, urbanísticos e 
paisagísticos delineados ao longo dos sé-
culos e representados pelo dito patrimônio 
material. Contudo, no que se refere ao seu 
expressivo patrimônio imaterial, não teve 
ainda o reconhecimento efetivo por parte 
do Estado, o qual, segundo a legislação 
atual, pode ser conferido por meio do re-
gistro. Instrumento este, que possibilitaria, 
por exemplo, que as práticas culturais e 
sociabilidades que são inerentes e indis-
sociáveis dos espaços e lugares em que 
são engendradas no Ver-o-Peso, também 
sejam chanceladas pelo Iphan como patri-
mônio cultural brasileiro.

Nessa perspectiva, o Decreto nº 3551, 
de 4 de agosto de 2000, ao criar o Progra-
ma Nacional de Patrimônio Imaterial, veio 
possibilitar o preenchimento dessa lacu-
na, ensejando a aproximação  do Instituto 
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com os trabalhadores do  mercado, para 
o estabelecimento de relação dialógica e 
de parcerias, por meio das quais  se pre-
tende discutir esse reconhecimento e as 
possíveis medidas de salvaguarda, que 
são parte indissociável dos processos de 
registro. 

Assim, entre 2008 e 2010, a As-
sociação Ver-as-Ervas e o Iphan realiza-
ram o Inventário de Referências Culturais 
do Ver-o-Peso - INRC/Ver-o-Peso. Ao 
reunirmos com os trabalhadores do Ver-
o-Peso para apresentar-lhes o projeto, 
elaborado com a contribuição de técnicos 
e associados, solicitando a colaboração 
de todos, não houve, naquele momento, 
muita compreensão do sentido e objetivo 
da pesquisa. O que pretendíamos? Aonde 
queríamos chegar? O Ver-o-Peso preci-
sando de tanta coisa e a Ver-as-Ervas e 
o Iphan propondo um inventário. O obje-
tivo era “abrir uma porta” a partir da qual 
muitas outras poderiam vir a ser abertas. 
É o que, na prática, vamos juntos, conso-
lidando aos poucos: primeiro o inventário, 
depois o filme, agora uma exposição, mais 
um catálogo e um guia prático... E depois, 
quem sabe? O céu pode ser o limite. 

O melhor resultado até agora? Con-
tribuir para que os trabalhadores do Ver-
o-Peso reflitam e discutam o Ver-o-Peso, 
avaliando problemas e possibilidades 
voltados para a preservação desse pa-
trimônio cultural de forma associada à 
viabilização de melhores condições de 
reprodução e transmissão dessas práti-
cas culturais centenárias. Algumas alter-
nativas se colocam como, por exemplo, 
a implantação de uma Casa do Patrimô-
nio no Ver-o-Peso; o registro como pa-
trimônio cultural imaterial; a chancela da 
paisagem cultural; a indicação à lista de 
patrimônio mundial.

As perspectivas são boas e, con-
juntamente, devemos avaliar qual destas 
trará maiores retornos para a preserva-
ção do patrimônio cultural como forma de 
contribuir para o desenvolvimento local, 
pois, como veremos, na forma como foi 
concebida e organizada esta exposição, o 
Ver-o-Peso pode ser pensado e percebido 
pelos mais diversos ângulos, inclusive a 
partir das tantas cadeias produtivas ali en-
gendradas, que movimentam a economia 
em diversas escalas, que vão da local até 
a interestadual.

Apresentação



Ver-o-Peso

No Ver-o-Peso, maior mercado popu-
lar do Norte do Brasil (também men-
cionado como a maior feira livre da 

América Latina), o dia a dia de trabalha-
dores e fregueses é animado por muitos 
hábitos de sociabilidade que reforçam os 
laços com o lugar e as percepções que 
se trata de um ambiente especial, único 
na cidade. Do senhor que vai ali toda ma-
nhã para tomar mingau, ao turista que se 
encanta com os caprichos das erveiras, o 
Ver-o-Peso atrai e inebria os mais distin-
tos visitantes. Incrustado no Centro His-
tórico de Belém, está também encravado 
no corpo e na alma do belenense – e,  por 
que não dizer, do paraense. Integra assim 
seu patrimônio cultural, não só pelo valor 
(inegável) do conjunto edificado que foi 
tombado pelo Iphan em 1977, mas tam-
bém por sua importância como espaço de 
trocas comerciais e simbólicas que agluti-
na diferentes segmentos sociais. 

Esse mercado popular resume e 
representa aspectos centrais da identi-
dade e dos modos de vida da população 
local e regional: práticas alimentares, mo-
dos de fazer artesanais, conhecimentos 
tradicionais aplicados a fins medicinais 

e ritualísticos, entre outros elementos de 
um vasto sistema cultural amazônico, que 
nas mais recentes políticas brasileiras 
para o patrimônio cultural imaterial, tem 
seu valor devidamente reconhecido. Foi 
o que bem percebeu a Associação das 
Erveiras e dos Erveiros do Ver-o-Peso em 
sua feliz iniciativa de realizar o Inventário 
de Referências Culturais desse espaço 
singular.

Tendo como objetivo maior a pro-
teção do sistema cultural que permeia o 
mercado, o inventário, patrocinado pela 
Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à 
Cultura, seguiu a metodologia do Inven-
tário Nacional de Referências Culturais 
(INRC) do Iphan e contou com a parceria 
e supervisão técnica desse instituto em 
todas as etapas do levantamento preli-
minar das referências culturais do lugar, 
realizado entre 2008 e 2010. Pesquisas 
históricas, fotografias, mapeamentos de 
boxes e barracas, entrevistas, filmes – 
tanto fizeram as erveiras e os erveiros 
do Ver-o-Peso, que seu trabalho resultou 
também na exposição que este catálogo 
acompanha, e que a Superintendência do 
Iphan no Pará tem a honra de inaugurar. 
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Luís Gonzaga Neves. “Baixa Mar na Doca”, óleo s/ compensado, 1966. Acervo Museu de Arte de Belém/Fumbel

Emblemático para a cidade de 
Belém, referência na região amazônica 
e no Brasil, o Ver-o-Peso, por tudo isto, 
exige que olhemos para ele com mais 
atenção. Quando tanto se fala em eco-
nomia criativa, não há dúvida de que as 
feiras e mercados são um importante mo-
delo nesse sentido, que deve ser fomenta-
do. Além disso, pode-se dizer também que 

não há nada melhor do que os mercados 
e feiras para comprovar que aquilo que 

é bom para a população local é sem-
pre um atrativo para o turista.

Finalizando, convidamos para esse 
passeio pelos tantos ver-o-pesos que 
aqui procuramos trazer, entrecruzando 
olhares institucionais e de trabalhadores 
do complexo, aos quais se juntarão os 
dos visitantes dessa mostra. O importante 
é contribuir para a preservação e valori-
zação desse patrimônio cultural, para que 
as novas gerações também desenvolvam 
o hábito que herdamos de nossos pais, 
de ir até o Ver-o-Peso no sábado ou no 
domingo para fazer a feira, almoçar açaí 
com peixe frito, ver o pôr do sol, tomar 

sopa de madrugada ou o café da ma-
nhã com mingau e tapioca, entre tantas 
outras possibilidades que ali se abrem 
para os visitantes. Ou simplesmente 
para passear, rever amigos e bater 
um papo com os vendedores que 
sempre dedicam ao freguês aquilo 
que eles têm de melhor: simpatia e 
generosidade.

MARIA DOROTÉA DE LIMA
Superintendente do Iphan no Pará



Feiras e mercados historicamente 
ocupam lugares de destaque na 
paisagem urbana, e não faltam, em 

todos os tempos, relatos contundentes 
sobre sua importância nos processos de 
formação e transformação de cidades do 
mundo inteiro. A fenícia Tiro, erguida três 
mil anos antes de Cristo e citada várias 
vezes no Antigo e no Novo Testamento, já 
sobressaía nas Escrituras pela riqueza de 
seus armazéns portuários, onde se comer-
cializava imensa variedade de matérias-
primas e gêneros alimentícios e artesa-
nais. A opulência de seu comércio a ligava 
a muitas nações:

Társis negociava contigo, por causa da 
abundância de toda a casta de riquezas; 
com prata, ferro, estanho e chumbo, nego-
ciavam em tuas feiras.
Javã, Tubal e Meseque eram teus mercado-
res; em troca das tuas mercadorias davam 
pessoas de homens e objetos de bronze.
Os da casa de Togarma trocavam pelas 
tuas mercadorias, cavalos, e cavaleiros e 
mulos.
Os filhos de Dedã eram os teus mercado-
res; muitas ilhas eram o comércio da tua 
mão; dentes de marfim e pau de ébano tor-
navam a dar-te em presente (Ezequiel, 27).

Não só pelos circuitos comerciais e 
cadeias produtivas que movimentam em 

maior ou menor amplitude e intensidade, 
mas pelas redes de sociabilidade e trocas 
culturais que estabelecem entre grupos 
sociais próximos e distantes, feiras e mer-
cados engendram formas peculiares de 
apropriação dos espaços naturais e cons-
truídos no meio urbano e nas periferias 
das cidades que os abrigam. Assim como 
as cidades, eles são territórios demarca-
dos por hábitos, idiomas, saberes, regras 

O Mercado e a Cidade

e artes. Pode-se até mesmo argumentar, 
com Silveira (2009), que são unidades so-
ciais quase autônomas, através das quais 
operam múltiplas instituições (família, re-
ligião, política, vizinhança) e relações (de 
gênero, idade, compadrio) que vão muito 
além do mero comércio. A história do mer-
cado, portanto, confunde-se com a da pró-
pria cidade e dela se torna, frequentemen-
te, indissociável.
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Francisco Moreira da Costa. Arquivo CNFCP Iphan-PA
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Para além da circulação de mercado-
rias, pelos contatos humanos que propiciava, 
o território de feiras e mercados foi campo 
privilegiado do desenvolvimento de culturas 
propriamente urbanas, de minorias étnicas e 
de artesãos (BURKE, 2010), que envolviam 
conhecimentos, crenças, modos de falar e 
fazer, enfim, tradições específicas. Na his-
tória de formação da cidade ocidental, que 
remonta à Idade Média e ao Renascimento, 
o ambiente de feira parece ter constituído 
espaço único de liberdade, franqueza e fa-
miliaridade propícias ao florescimento do que 
se convencionou chamar de cultura popular. 

Ao comércio, para entretenimento 
da população local, juntavam-se festas e 
apresentações de artistas e saltimbancos, 
entre as quais prevalecia uma linguagem 
irreverente, associada a uma postura crítica 
e carnavalesca que, pelo riso, expressava a 
subversão da ordem oficial. As ênfases no 
cômico, no grotesco, no corpóreo e – de um 
modo geral – nas margens (do corpo indivi-
dual e social), eram marcas dessa cultura 
popular urbana (BAKHTIN, 1993). No limiar, 
apropriava-se e reinterpretava elementos 
da cultura dita culta e oficial; também era 
absorvida por ela. Tocavam-se, enfim, num 

Descarregamento de açúcar de um barco para um caminhão no mercado local (Belém/PA).
Fonte: Arquivo Central do Iphan - Seção Rio de Janeiro. Foto: Florence Arquim, 1950.

espanhóis, turcos, libaneses e negros es-
cravizados provenientes de várias regiões 
da África1 foi fundamental para a consti-
tuição de inúmeros mercados municipais 
como espaços híbridos e plurais, de con-
tornos bem definidos para o comércio sor-
tido de gêneros. Os laços com as terras de 
origem, em muitos casos, garantiram rotas 
de fornecimento regular de produtos que 
diversificaram a oferta local. Por outro lado, 
os vínculos ainda fortes com o mundo rural 
(em termos de práticas produtivas e cultu-
rais) respondiam pelo abastecimento das 
cozinhas das cidades emergentes com le-
gumes, verduras, frutas, vísceras e carnes 
de pequenos animais. 

A segunda metade dos 1800 e a pri-
meiras décadas dos 1900 foram marcadas 
pela inauguração de importantes mercados 
públicos municipais construídos com estilos 
e materiais imponentes (em grande parte 
importados), em pontos de intensa con-
centração de citadinos e de grande fluxo 
migratório, em todas as regiões do Brasil. 
Nas principais cidades da época (Rio de Ja-
neiro, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Belém, 
Salvador, São Paulo), áreas tradicionais de 
comércio receberam novas instalações e, 

a exemplo das intervenções urbanísticas 
ocorridas na Europa, foram alvos de medi-
das higienizantes e modernizantes. O ter-
mo mercado, que até o início do século 19 
era usado “de forma genérica, designando 
uma aglomeração de pessoas com o intui-
to de comercializar determinados produtos 
reiteradamente no mesmo local” (GOR-
BERG, 2003, p. 1), teve, então, seu signifi-
cado consideravelmente expandido. 

No decorrer do século 20 os mer-
cados municipais tiveram suas funções 
sociais progressivamente alteradas, ou me-
lhor, adaptadas às transformações próprias 

do tempo histórico. O turismo incluiu-os em 
roteiros de visitação; produtores culturais 
escolheram-nos como cenário de eventos 
musicais regulares, grupos religiosos orga-
nizaram rituais em torno deles, órgãos de 
defesa do patrimônio cultural tomaram-nos 
como objetos de proteção. Por outro lado, 
perderam importância como centros comer-
ciais, com o advento e a proliferação das 
cadeias de super e hipermercados, e de 
shopping centers.  De todo modo, graças a 
sua inegável eloquência a respeito da vida 
e da cultura urbana, tornaram-se pontos de 
referência das cidades contemporâneas.
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fenômeno a que Ginzburg se referiu como 
circularidade cultural:

Entre a cultura das classes dominantes e a 
das classes subalternas existiu, na Europa 
pré-industrial, um relacionamento circular 
feito de influências recíprocas, que se movia 
de baixo para cima, bem como de cima para 
baixo (GINZBURG, 1987, p. 13).

Independentemente de eventual 
aspecto festivo ou espetacular, as feiras 
e os mercados populares conformaram-
se como espaços onde os contatos entre 
indivíduos costumam ultrapassar a moti-
vação comercial, tendendo para a infor-
malidade e intimidade em relações de 
companheirismo e afeto, ou, conforme ob-
servou Gomes em Belleville, de hospita-
lidade e acolhimento. Para essa autora, 
“sociabilidade, consumo e comércio, se 
não podem ser tomados imediatamente 
como sinônimos, possuem uma grande 
equivalência” (GOMES, 2002, p. 192), e 
o mercado funciona também como uma 
rede de socialização e integração de 
pessoas, sobretudo imigrantes.

No processo de urbanização brasi-
leiro, ao longo do século 19 e princípios 
do seguinte, a presença de portugueses, 
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O Ver-o-Peso é quase tão antigo quan-
to a própria cidade de Belém, capital 
do Estado do Pará, que foi fundada 

em 1616, na área compreendida entre o 
antigo igarapé do Piri e a baía do Guajará, 
onde se instalaram as principais edifica-
ções do povoamento, entre as quais o For-
te do Presépio ou do Castelo, o Colégio e 
a Igreja dos Jesuítas. Por sua localização 
privilegiada, o Piri logo se tornou o ponto 
de chegada e saída de embarcações que 
navegavam rumo ao rio Amazonas ou ao 
mar, e despertou, em 1687, a iniciativa do 
governador Francisco Coelho de Carvalho 
de escrever ao rei de Portugal, pedindo-lhe 
a concessão de auferir tributos das merca-
dorias que por ali transitavam. Em atenção 
ao pedido, em 1688 uma Provisão-Régia 
determinou a criação da Casa de Haver o 
Peso para funcionar como entreposto fis-
cal. Seu nome, a tradição oral se encar-
regou de preservar até hoje na corruptela 
Ver-o-Peso.

Circundado pelos bairros da Campi-
na2 e da Cidade Velha, criados no início da 
expansão da cidade por meio da abertura 
de ruas estreitas entre o Piri e a baía do 
Guajará, o Ver-o-Peso estava no coração 
da zona urbana, configurando-se como 

Belém e o Ver-o-Peso

cenário privilegiado de alguns dos fatos 
mais importantes da história de Belém e 
do Pará. O Piri era o principal ponto de 
contato de Belém com o mundo, e por ali 
passaram personagens ilustres como Pe-
dro Teixeira, com sua frota rumo ao Alto 
Amazonas, e os padres Antônio Vieira, 
para iniciar sua missão em defesa da li-
berdade dos indígenas, e Samuel Fritz, 
autor da carta geográfica mais completa 

da Amazônia até o século 17. No século 
18, foi a vez de ali aportarem o cientista 
Charles Marie de La Condamine, a fim de 
medir a circunferência da Terra, o natura-
lista Alexandre Rodrigues Ferreira, para 
uma expedição científica pela Amazônia, 
e o arquiteto Antônio Landi, que assinou 
na cidade edificações como as da Capela 
de São João, da Igreja de Santana e do 
Palácio dos Governadores. 

Fundação da cidade de Belém do Pará, 1908. Theodoro José da Silva Braga. Óleo 
sobre tela,  226x510 cm. Acervo: Museu de Arte de Belém - Fumbel

Foto: Geraldo Ramos - Acervo Iphan/PA 15

B
el

ém
 e

 o
 V

er
 - 

o 
-P

es
o



Com as obras de aterramento do iga-
rapé do Piri, realizadas entre 1803 e 1824, 
a paisagem local foi profundamente altera-
da, porém, mantiveram-se as atividades ali 
praticadas, pelo menos até 1839, quando 
foi transferida para a Recebedoria Provin-
cial a função de recolhimento de impostos. 
A partir de então, a casa onde funcionara a 

antiga repartição se tornou uma ribeira de 
peixe. Nesse ínterim, outras intervenções 
importantes ocorreram naquela área da 
cidade, destacando-se: o esgotamento da 
praia, a construção da doca do Ver-o-Peso 
com pedra de lioz – um tipo raro de calcário 
trazido de Portugal e utilizado em casas se-
nhoris e igrejas no Brasil –, e a distribuição, 

pelo Conde de Vila Flor, então presidente 
do Grão-Pará, de terrenos litorâneos à doca 
entre o Ver-o-Peso e a Igreja das Mercês, 
para a finalidade de construção de edifica-
ções de dois pavimentos com fachadas se-
melhantes nas faces de frente para o rio e 
para terra. Também se procedeu à abertura 
de novas vias, como a Rua da Indústria, en-
tre a Rua do Açouge (atual Gaspar Viana) e 
a Rua da Praia (atual Boulevard Castilhos 
França)3.  

O Ver-o-Peso se espraiava para 
dentro da cidade e, ao longo de todo o 
século 19, poderia ainda acompanhar, de 
dentro, os altos e baixos da vida política, 
econômica e social da Amazônia: a ascen-
são e a queda da economia da borracha4;  
a invasão dos cabanos, que tomaram o 
Palácio e assassinaram o Governador 
Lobo de Souza durante a maior revolução 
popular da região; a introdução da corda 
atrelada à berlinda nos festejos de Nossa 
Senhora de Nazaré5;  o desmembramento 
do Pará com vistas à criação da Província 
do Amazonas; a inauguração do Mercado 
Municipal (Mercado de Carne) e o início 
das obras do Mercado de Ferro (Merca-
do de Peixe), dois ícones da arquitetura 
de ferro no Brasil; a participação dos imi-
grantes sírios, libaneses, italianos e ju-
deus marroquinos, que se incorporaram à 

Sobre a rua de paralelepípedo do Boulevard, detalhe dos trilhos de bonde que passavam em frente 
ao prédio da Recebedoria de Rendas, à esquerda. À direita, o Mercado Municipal antes das reformas 
em que recebeu o segundo pavimento.  Fonte: Belém da Saudade SECULT, 2004.

múltipla paisagem do local, onde mantêm 
comércios até hoje.

A entrada do século 20 correspondeu 
à aceleração das intervenções urbanísticas 
na cidade de Belém, ainda sob efeitos da 
euforia provocada pelas riquezas adquiridas 
com o comércio de seringa. O Ver-o-Peso 
permaneceu integrado aos velhos bairros 
da Campina e da Cidade Velha, tanto em 
aspectos geográficos como sociais, mas ga-
nharia ele próprio um caráter monumental, 
sobretudo a partir da instalação do Mercado 
de Ferro, em 1901, e da ampla e requintada 
remodelação do antigo Mercado Municipal, 
empreendida pelo engenheiro Francisco 
Bolonha a partir de 1908. Não se tratava 
mais de um mercado popular apenas, mas 
de um conjunto arquitetônico notável, misto 
de exemplares de arquitetura militar, religio-
sa, civil colonial e pós-colonial, neoclássica, 
eclética, art nouveau e industrial. Esse pa-
trimônio edificado viria a ser protegido em 
1977 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, por meio do tombamento 
do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do 
Ver-o-Peso e áreas adjacentes, que incluiu 
o Boulevard Castilhos França, o Mercado de 
Carne e o Mercado de Peixe, o casario, as 
praças do Relógio e Dom Pedro II, a doca de 
embarcações, a Feira do Açaí e a Ladeira 
do Castelo. 

Por outro lado, na dinâmica socio-
cultural da cidade, o Ver-o-Peso passaria 
por sucessivos rearranjos ao longo do sé-
culo. Progressivamente, incorporaria no-
vas funções sociais, abandonando outras, 
nas lembranças de um passado distante. 
Conformou-se como um misto de merca-
dos edificados e feira livre, onde tudo se 
encontra – peixes, mariscos, carnes, fru-
tas, verduras, legumes, farinhas e outros 
derivados da mandioca, artesanatos, plan-
tas, artigos de mercearia, ervas e produtos 
medicinais, artigos religiosos, bens indus-
trializados, refeições completas, serviços 
e diversão. Enfim, um perfeito mercado 
popular a céu aberto – ou melhor, cober-
to apenas com materiais improvisados, 
quando assolado pelo sol demasiado for-
te ou pelas chuvas torrenciais de Belém. 
Referência para os moradores da cidade e 
zonas adjacentes, firmou-se também como 
atrativo turístico para visitantes de todo o 
mundo, mas sofreu intensa degradação 
em suas edificações e estruturas. Do ponto 
de vista social, foi tomado pela mídia local 
como assunto frequente em matérias sobre 
roubos, furtos, prostituição, tráfico de dro-
gas e contravenções diversas, sendo ainda 
apontado como local e sujo e malcheiroso. 

O Ver-o-Peso, que sempre foi portal 
e cenário privilegiado da cidade, refletiu de 

modo intenso os efeitos físicos do tempo, 
associados ao agravamento das condições 
de vida da população urbana belenense, 
decorrente da combinação de fatores como 
aumento demográfico, crescimento urbano 
desordenado, periferização, queda de po-
der aquisitivo, baixos níveis de emprego, 
aumento da criminalidade, entre outros 
observados da mesma forma em diversas 
grandes cidades brasileiras.  O quadro de 
decadência e a difusão da imagem de peri-
go vinculada ao mercado contribuíram para 
a evitação por parte de antigos clientes e 
frequentadores. Ademais, como no qua-
dro geral das grandes cidades brasileiras, 
a novidade dos super e hipermercados 
passou a atrair grande parte dos consumi-
dores, oferecendo-lhes facilidades como 
estacionamento, diversidade de produtos 
(incluindo os fora de época), pagamento 

F
ot

o:
 G

er
al

do
 R

am
os

 -
 A

ce
rv

o 
Ip

ha
n/

 P
A

16

B
el

ém
 e

 o
 V

er
 - 

o 
-P

es
o

17

B
el

ém
 e

 o
 V

er
 - 

o 
-P

es
o



a crédito, além de um discurso enfático 
de valorização da limpeza e segurança de 
suas instalações. 

Enfim, estigmatizado como um lugar 
perigoso e poluído, o antigo mercado tor-
nou-se uma espécie de “embaraço social”, 
para usar uma perspectiva antropológica, 
demandando “sanções sociais, ofensa, os-
tracismo, fofoca ou mesmo ação policial” 
(DOUGLAS, 1976, p. 94). Não faltaram 
sanções, mas também houve iniciativas de 
reação para recuperação da importância 
econômica e social do Ver-o-Peso, que, 
afinal, apesar dos problemas, continuava 
demarcando um território físico privilegiado 
e um lugar afetivo especial na memória e 
na identidade do belenense, muito apega-
do, entre outras coisas, às suas tradições 
culinárias.

Todo o mercado findou o século 
revirado por uma grande reforma iniciada 
em 1998, que teve por objetivo intervir não 
só no aspecto paisagístico da feira, mas 
também no universo social dos feirantes, 
por meio de ações de organização e qua-
lificação dos trabalhadores. Chegou a ser 
estudado no âmbito do Inventário Histórico, 
Sociocultural, Arquitetônico e Ambiental do 
Ver-o-Peso, realizado pela Fundação Cul-
tural do Município de Belém, com vistas a 
sua inscrição na Lista do Patrimônio Mun-

dial da Unesco, o que acabou não acon-
tecendo. Todavia, adentrou os anos 2000 
com novas feições. Além das edificações 
restauradas, recebeu: uma cobertura are-
jada – de tendas de tecido sintético, bran-
cas e translúcidas6 – , piso revestido, novas 
bancas e boxes construídos em materiais 
mais duradouros e higiênicos, novos em-
barcadouros. Foi reorganizado espacial-
mente, com remanejamento de pontos de 
venda formando setores demarcados con-
forme as diferentes atividades comerciais. 
Articulou-se em um Condomínio Participa-
tivo e outras sociedades civis que reuniram 
trabalhadores de todos os setores, objeti-
vando melhorias relativas às condições de 
trabalho, ao espaço físico e à preservação 
do patrimônio cultural engendrado no mer-
cado, em suas dimensões material e ima-
terial.

Após essa grande reforma inau-
gurada por etapas entre 2001 e 2003, e 
saudosamente lembrada por muitos tra-
balhadores e frequentadores, o mercado 
não deixou de mudar, tanto em aspectos 
positivos quanto negativos. Os processos 
degradantes do tempo são inefáveis e se 
somam a ameaças constantes ao patrimô-
nio público, demandando ações perenes 
de conservação, manutenção, valorização 
dos espaços. Além das intervenções pra-

ticadas pelo poder público, trabalhadores 
organizados em seus setores têm busca-
do, por conta própria, recursos técnicos e 
econômicos para melhorar as condições 
objetivas e subjetivas do local onde traba-
lham, lavram o sustento material e passam 
boa parte de suas vidas.

Foto: Oswaldo Forte. Acervo COMUS - Prefeitura de Belém

Foto: André Andrade - Acervo Iphan/PA
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Em todo o mundo, áreas onde se 
situam tradicionais mercados po-
pulares – por sua característica de 

aglutinarem tão diferentes grupos so-
ciais, com diversas tradições e práticas 
culturais – em geral coincidem com a de 
pontos centrais do espaço urbano, para 
onde acorrem intensos fluxos migratórios 
e comerciais. Não raro, esses espaços são 
tão especiais – em termos físicos e simbó-
licos – dentro da cidade, que justificam a 
implantação de medidas de proteção, valo-
rização e fomento às expressões e aos bens 
culturais que engendram. Afinal, além de 
pontos de comércio de produtos variados, 
destacam-se como lugares de produção, 
transmissão e preservação cultural.

Assim acontece com o Ver-o-Peso. 
Em seus quase 400 anos de existência, em 
meio a intensas trocas comerciais e cultu-
rais, o velho mercado paraense foi dotado 
de um legado particularmente rico de vo-
zes, cores, cheiros, sabores, jeitos, olhares 
e desejos de indivíduos e grupos étnicos 
que por ali passaram e deitaram raízes. 
Fez-se e refez-se constantemente, sobre-
vivendo a muitas intervenções, como um 
belo resumo da Belém plural, marcada pela 
integração entre elementos naturais (des-
tacadamente a baía do Guajará e as ilhas 

Ver-o-Peso que a vida tem

próximas), arquitetônicos (os monumentos 
coloniais e o casario), humanos (a plura-
lidade de grupos étnicos locais e migran-
tes que se fixaram no lugar) e culturais (a 
variedade das práticas e expressões que 
ali se preservam). Tornou-se um lugar de 
memória viva, que se mantém ou se altera, 
mas sempre se ressignifica com o passar 
do tempo, onde o imaginário amazônico, 
cosmopolita a seu modo peculiar – se re-
produz e se preserva em um mercado de 
bens materiais e simbólicos que alimenta 
o corpo, a alma e o espírito de uma cidade 
que mantém elos com o rio e a floresta, e 
com outras cidades feitas de gente, e de 
pedra e cal.

Ver-o-Peso que a vida tem foi o slo-
gan escolhido por feirantes de todos os se-
tores de atividades do mercado para repre-
sentar e divulgar as ações e os produtos do 
projeto cultural realizado pela Associação 
das Erveiras e dos Erveiros do Ver-o-Peso, 
que se baseou no inventário de referências 
culturais do lugar, centrando-se, sobretudo, 
na dimensão imaterial do patrimônio que 
ele encerra. De uma lista de três slogans 
predefinidos em reuniões de membros da 
associação com o corpo técnico executor 
do projeto, a partir de uma diversidade de 
sugestões, aquele foi selecionado com 

473 votos sobre 257, dirigidos ao con-
corrente Ver-o-Peso dessa gente, e 91, 
concedidos à expressão Ver-a-Gente. 
As listas de votação foram apresentadas 
nas centenas de barracas e boxes cujos 
responsáveis concordaram em participar 
do projeto e do pleito. Contrariando ex-
pectativas de escolha da expressão mais 
curta e direta, como é o próprio nome do 
mercado, o processo indicou a preferên-
cia dos feirantes pelo slogan mais longo 
e romântico, por assim dizer, cuja polisse-
mia era positivamente percebida e enfati-
zada pelos votantes. 

Por um lado, a expressão dava 
conta de sugerir que o mercado tem ou 
contém vida, na medida em que assegu-
ra a sobrevivência de cada trabalhador do 
lugar, exibe várias formas de vida em seus 
produtos, e, figurativamente, ainda narra e 
representa a vida de toda a cidade. Essa 
imagem pode ser aproximada à que foi 
imortalizada pelo escritor Émile Zola num 
romance que se passa no gigantesco mer-
cado parisiense Les Halles. Com naturalis-
mo realista, esse mercado foi descrito em 
minúcias de feições, produtos e relações 
humanas ao longo trechos repletos de 
menções a couves, cenouras, bertalhas, 
espinafres, alcachofras, ervilhas, pepinos 

Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan 21
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e outras verduras e legumes que o autor 
faz questão de enumerar, comparando-o 
a “uma grande máquina moderna, fora de 
qualquer medida, uma máquina a vapor, 
uma caldeira destinada à digestão de um 
povo, gigantesco ventre de metal” (ZOLA, 
1971, p. 72. Tradução da autora).

Por outro lado, o slogan eleito su-
geria também a ideia do acúmulo de ex-
periências que a vida propicia enquanto 
trajetória constituída de eventos sucessi-
vos, embora sempre passíveis de serem 
revisitados e reordenados em narrativas 

individuais e coletivas. Essa imagem de 
peso não tem o sentido figurado usual e 
negativo de ônus, mas, ao contrário, faz 
referência à densidade e ao valor, como 
na expressão “vale quanto pesa”, muito 
usada entre comerciantes como indicativo 
da qualidade de seus produtos7.  

Em resumo, Ver-o-Peso que a vida 
tem foi a expressão escolhida pelos traba-
lhadores do lugar para divulgar a ideia que 
perpassava todo o projeto de inventário e 
valorização do patrimônio cultural do velho 
mercado belenense, cujo foco principal se 

concentrava na vida das pessoas que dele 
fazem um lugar tão especial para a vida 
de Belém. Tratava-se, sobretudo, de lan-
çar um olhar diferente sobre o patrimônio 
local, desta vez motivado pelo e para o 
reconhecimento das contribuições espe-
cíficas que cada feirante, vendedor, dono 
de loja ou ambulante, em sua trajetória de 
vida e trabalho, deu àquele lugar. 

O projeto guiava-se, assim, por uma 
concepção contemporânea que enfatiza a 
imbricação das dimensões material e ima-
terial do bem cultural – ou, nas palavras 
de Carneiro da Cunha (2005), do objeto e 
da virtualidade do objeto entendida como 
sua concepção ou o saber sobre ele.  O 
projeto também partia do reconhecimento 
de que a complexidade do patrimônio cul-
tural do Ver-o-Peso demandava ações es-
pecíficas que as políticas implementadas 
nesse setor não alcançavam plenamente. 
Como bem percebiam os trabalhadores 
do mercado, as formas de proteção até 
então vigentes, aplicáveis aos prédios e 
espaços cujo valor ninguém discutia, não 
salvaguardavam, por outro lado, o direito 
desses mesmos trabalhadores de con-
tinuarem ocupando-os, comercializando 
seus produtos, mantendo seus modos de 
vida tradicionais e os de milhares de outros 
sujeitos envolvidos nas cadeias produtivas 

que desembocam nos diversos setores do 
Ver-o-Peso, como, por exemplo: das fari-
nhas, das ervas, do pescado, do açaí, que 
ligam ribeirinhos, agricultores, extrativistas, 
além dos próprios feirantes. Na percepção 
coletiva, era esse universo social que esta-
va ameaçado por possíveis transformações 
indesejadas, a despeito das medidas de 
patrimonialização incidentes no mercado.

É certo que seu patrimônio edificado 
já suscitava iniciativas de preservação por 
parte do Estado desde, pelo menos, 1977, 
quando o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional tombou e inscreveu 
seu Conjunto Arquitetônico em três livros: 
de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Pai-
sagístico, de Tombo Histórico e de Tombo 
das Belas Artes. Em 18 de maio de 1994, o 
município também o protegeu no âmbito do 
tombamento do Centro Histórico de Belém. 
Novamente, no plano federal, foi abrangido 
pelo tombamento do Centro Histórico pelo 
Iphan, em maio de 2011, que incluiu cerca 
de 3.500 edificações. No entanto, os limites 
do tombamento devem ser considerados 
para melhor entendermos seus efeitos so-
bre o Ver-o-Peso.

O tombamento é um ato administra-
tivo criado pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de 
novembro de 1937, à época de fundação 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Sphan, atual Iphan), com o 
objetivo de proteger bens naturais e cultu-
rais de valor notável e excepcional para a 
memória e a história da nação, conforme 
determina seu Artigo 1º:

Artigo 1º - Constitui o patrimônio histórico e 
artístico nacional o conjunto dos bens móveis 
e imóveis existentes no País e cuja conser-
vação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história 
do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico. 
§ 1º - Os bens a que se refere o presente 
artigo só serão considerados parte integrante 
do patrimônio histórico e artístico nacional 
depois de inscritos separada ou agrupada-
mente num dos quatro Livros do Tombo, de 
que trata o Art. 4º desta lei.
§ 2º - Equiparam-se aos bens a que se refe-
re o presente artigo e são também sujeitos 
a tombamento os monumentos naturais, 
bem como os sítios e paisagens que importe 
conservar e proteger pela feição notável com 
que tenham sido dotados pela Natureza ou 
agenciados pela indústria humana.

Pelo Decreto-Lei, os bens tomba-
dos são inscritos em pelo menos um, den-
tre quatro livros: Livro do Tombo Arque-
ológico, Etnográfico e Paisagístico, para 
“as coisas pertencentes às categorias de 

arte arqueológica, etnográfica, ameríndia 
e popular”; o Livro do Tombo Histórico, 
para “as coisas de interesse histórico e as 
obras de arte histórica”; o Livro do Tombo 
das Belas-Artes, para “as coisas de arte 
erudita nacional ou estrangeira”; o Livro 
do Tombo das Artes Aplicadas, para “as 
obras que se incluírem na categoria das 
artes aplicadas, nacionais ou estrangei-
ras”. Conforme o texto legal, a inscrição 
em um dos livros era a garantia do reco-
nhecimento do valor cultural e patrimonial 
do bem em questão.
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Fonte: Iphan/Copedoc/Arquivo Noronha 
Santos.
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Sob influência do regime político do 
Estado Novo, o texto contrariou parte das 
propostas feitas por Mário de Andrade8 no 
anteprojeto de criação do Sphan, à medida 
que privilegiou a proteção de bens culturais 
considerados notáveis e excepcionais, se-
gundo as normas cultas e a historiografia 
oficial. Para Andrade – intelectual de reno-
me, estudioso do folclore brasileiro e ícone 
do movimento modernista da década de 
1920 – a política federal de patrimônio cul-
tural deveria valorizar, além dos bens de na-
tureza erudita e material, aqueles oriundos 
das tradições populares e geralmente não 
documentados ou fixados em suportes ma-
teriais: os saberes artesanais, as cantigas, 
os ritos, as danças, entre outras expressões. 
O escopo de atuação da instituição federal 
responsável pela preservação do patrimônio 
cultural, no entanto, foi reduzido e ganhou 
viés que viria a ser considerado elitista, cen-
trado nos dispositivos do Decreto 25.

Tinha este o objetivo de pôr freio ao “desa-
parecimento” e à “destruição” de obras artís-
ticas e monumentos históricos da nação, que 
então se tornavam passíveis de proteção por 
meio do tombamento, instrumento esse que 
se aplicou sobretudo a elementos da arte e 
da arquitetura barroca e católica, durante os 
primeiros 30 anos de existência daquele ór-
gão (CARVALHO, 2004).

Excluídos das políticas públicas 
de patrimônio cultural, os fatos da cultu-
ra popular foram, por outro lado, objetos 
privilegiados em estudos de folclore e me-
mória. Enquanto o Iphan centrava ações 
na proteção de bens materiais de origem 
erudita, instituições como as comissões 
nacional e estaduais de folclore, a extin-
ta Fundação Pró-Memória e a Campanha 
de Defesa do Folclore Brasileiro, que deu 
origem ao Instituto Nacional do Folclore e 
atual Centro Nacional de Folclore e Cul-
tura Popular, incorporado ao Iphan em 
2003, desempenharam papel importante 
na pesquisa, catalogação, documentação 
e análise de expressões culturais de raí-
zes populares, promovendo vasto conhe-
cimento sobre a produção das mais diver-
sas localidades do país.

 A partir da década de 1980, a 
temática da cultura popular ganhou im-
portância nas abordagens socioantropo-
lógicas da sociedade brasileira. Festas, 
religiões, práticas mágicas, ofícios ar-
tesanais, manifestações do meio rural, 
feiras, culturas de rua e muitas outras 
expressões de diferentes grupos étnicos 
e sociais migraram para o foco central 
das pesquisas. A noção antropológica 
de cultura, mais abrangente que aquela 

centrada em traços exóticos ou necessa-
riamente manifestos, foi posta em prática 
nesses estudos, contribuindo tanto para 
a compreensão da diversidade de siste-
mas culturais existentes no Brasil quanto 
para a valorização desses sistemas como 
legados dotados de valor patrimonial e 
referência à memória e à identidade dos 
diversos grupos formadores da sociedade 
nacional.

A partir da Constituição de 1988, a 
legislação brasileira de patrimônio cultural 
sofreria mudanças significativas. No arti-
go 215 da Carta, o Estado ficou expressa-
mente obrigado a garantir o exercício dos 
direitos culturais de todos os brasileiros, 
independentemente de seu pertencimen-
to étnico-social. Esses direitos incluem 
não só o acesso a bens de cultura (mui-
tas vezes compreendidos na esfera da 
educação formal), mas também a livre 
expressão dos diferentes grupos, no âm-
bito de seus sistemas culturais e suas 
manifestações particulares. Em especial, 
são destacadas no texto constitucional as 
manifestações culturais populares, afro-
brasileiras e indígenas, embora se reco-
nheça a participação de outros grupos 
e segmentos étnicos nos processos de 
constituição da diversidade brasileira.

Art. 215. O Estado garantirá a todos o ple-
no exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações 
das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos partici-
pantes do processo civilizatório nacional.
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas 
comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais.

No artigo 216, é a definição de 
patrimônio cultural que tem seu escopo 
consideravelmente ampliado. Designando 
expressamente os bens de natureza ima-
terial, o dispositivo enfatiza não mais a ex-
cepcionalidade, e sim – podemos deduzir 
do texto – a tradicionalidade, a profundida-
de histórica, a condição de referência que 
devem apresentar os bens passíveis de 
reconhecimento como patrimônio cultural 
brasileiro. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identi-
dade, à ação, à memória dos diferentes gru-
pos formadores da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tec-
nológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edifica-
ções e demais espaços destinados às mani-
festações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológi-
co, paleontológico, ecológico e científico.

Identidade, ação e memória são as 
esferas da vida social em que o valor pa-
trimonial do bem emerge, são também as 
esferas em que os diferentes grupos inte-
grantes da sociedade brasileira constituem, 
selecionam, mantêm e reelaboram suas 
referências culturais. Em outras palavras, 
o reconhecimento de um bem como patri-
mônio cultural pressupõe a atribuição desse 
valor de referência (aquilo que guarda senti-
do) pelo grupo que o produz, detém ou frui. 
Não se trata meramente da verificação de 
atributos técnicos, sociológicos, históricos, 
artísticos etc. História vazia de sentido e de 
emoção não é memória. Patrimônio cultural, 
por sua vez, é aquilo que integra a memória 
coletiva, esta que, sem deixar de ser múl-
tipla, pode ser reconhecida e reconstruída 
por um grupo de indivíduos. Patrimônio não 
é reminiscência que deve ser protegida no 
sentido de ser guardada, intocada; é memó-
ria viva que se realimenta constantemente 
da lembrança de um e do outro.

Para que a nossa memória se aproveite da 
memória dos outros, não basta que estes 
nos apresentem seus testemunhos: tam-
bém é preciso que ela não tenha deixado 
de concordar com as memórias deles e 
que existam muitos pontos de contato entre 
uma e outra para que a lembrança que nos 
fazem recordar venha a ser reconstruída 
numa base comum. Não basta reconstituir 
pedaço a pedaço a imagem de um aconteci-
mento passado para obter uma lembrança. 
É preciso que esta reconstrução funcione a 
partir de dados ou de noções comuns que 
estejam em nosso espírito e também no dos 
outros, porque elas estão sempre passando 
destes para aquele e vice-versa, o que será 
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possível somente se tiverem feito parte e 
continuarem fazendo parte de uma mesma 
sociedade, de um mesmo grupo. Somen-
te assim podemos compreender que uma 
lembrança seja reconhecida e reconstruída 
(HALBWACHS, 2006, p. 39).

Nos parágrafos do artigo 216, a 
Carta Magna inova ao determinar como 
corresponsáveis o poder público e todas 
as comunidades interessadas na preser-
vação e valorização do patrimônio cultural 
brasileiro, franqueando-lhes diferentes ins-
trumentos de proteção e promoção – ora 
não mais restritos ao tombamento – e tam-
bém prevendo incentivos para a produção 
e o conhecimento de bens e valores nesse 
campo.

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração 
da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamen-
to e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação.
§ 2º - Cabem à administração pública, na for-
ma da lei, a gestão da documentação gover-
namental e as providências para franquear 
sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a 
produção e o conhecimento de bens e va-
lores culturais.

Em respeito à Constituição Federal, 
o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, 
lançou os novos instrumentos voltados 
para a preservação e valorização do patri-
mônio cultural em sua dimensão imaterial. 
Primeiramente, instituiu o Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial, que pas-
sou a ser conferido como título de reconhe-
cimento e inclusão de bens imateriais em 
livros específicos do Iphan, a saber:

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão 
inscritos conhecimentos e modos de fazer 
enraizados no cotidiano das comunidades;
 II - Livro de Registro das Celebrações, onde 
serão inscritos rituais e festas que marcam 
a vivência coletiva do trabalho, da religiosi-
dade, do entretenimento e de outras práticas 
da vida social;
 III - Livro de Registro das Formas de Expres-
são, onde serão inscritas manifestações lite-
rárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
 IV - Livro de Registro dos Lugares, onde 
serão inscritos mercados, feiras, santu-
ários, praças e demais espaços onde se 
concentram e reproduzem práticas culturais 
coletivas.

Resguardando a possibilidade de 
abertura futura de novos livros, em aten-
dimento a demandas fundamentadas, de-
terminou ainda que “a inscrição num dos 
livros de registro terá sempre como refe-
rência a continuidade histórica do bem e 

sua relevância nacional para a memória, 
a identidade e a formação da sociedade 
brasileira” (parágrafo segundo). Conside-
rando-se a pluralidade da sociedade brasi-
leira, depreende-se, da mesma forma, que 
sejam múltiplas as referências temporais, 
identitárias e simbólicas de seus grupos 
formadores, e igualmente diversificadas 
as perspectivas dos mesmos em relação 
a seus direitos culturais, entre os quais se 
incluem os direitos ao fruto e usufruto do 
patrimônio. 

Nesse sentido, o decreto-lei em tela 
também reconheceu, de pronto, a legitimi-
dade da sociedade civil organizada como 
demandante das ações de patrimonializa-
ção, além do Ministro da Cultura, das ins-
tituições vinculadas a seu ministério e das 
secretarias estaduais, municipais e do Dis-
trito Federal. Tais ações, estipula, devem 
ser apresentadas na forma de propostas 
para registro, acompanhadas de docu-
mentação técnica devidamente instruída 
(sob supervisão do Iphan), nos seguintes 
moldes:

§ 2o  A instrução constará de descrição por-
menorizada do bem a ser registrado, acom-
panhada da documentação corresponden-
te, e deverá mencionar todos os elementos 
que lhe sejam culturalmente relevantes.

Foto: André Andrade. Acervo Iphan/PA
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§ 3o  A instrução dos processos poderá 
ser feita por outros órgãos do Ministério da 
Cultura, pelas unidades do Iphan ou por 
entidade, pública ou privada, que detenha 
conhecimentos específicos sobre a matéria, 
nos termos do regulamento a ser expedido 
pelo Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural.

Após emissão de parecer técnico 
pelo Iphan, os processos tramitam para 
deliberação do Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural. Havendo a titulação 
do bem como Patrimônio Cultural Brasilei-
ro, o Ministério da Cultura fica obrigado a 
assegurar-lhe ampla documentação, divul-
gação e promoção. A revalidação do título 
concedido também fica instituída e deve 
ser executadas a partir de reavaliações 
técnicas periódicas a cada decênio. Por 
fim, o decreto-lei criou o Programa Nacio-
nal do Patrimônio Imaterial, no âmbito do 
Ministério da Cultura, com vistas à “imple-
mentação de política específica de inven-
tário, referenciamento e valorização desse 
patrimônio”. 

Em função de seu conteúdo inova-
dor, o Decreto-Lei 3.551 associa-se poten-
cialmente a um regime jurídico sui generis 
que tenha por base o pluralismo jurídico e 
a proteção e/ou valorização dos direitos in-
telectuais coletivos associados aos conhe-

cimentos tradicionais (SANTILLI, 2005) 9. 
Na prática, até o presente aplicou-se a 22 
bens registrados10 e se constituiu como 
marco legal de uma nova geração de po-
líticas culturais que buscam a concretiza-
ção da cidadania e de direitos culturais. 
Nesse sentido, como afirmou Carneiro da 
Cunha (2005), traz também um novo valor 
de representação do patrimônio cultural 
brasileiro:

“Políticas são objetos que, como os outros, 
se manifestam a um tempo como práticas e 
como representações. A ‘política de patrimô-
nio imaterial’ é ela própria, simultaneamente 
um ser material e imaterial e ambas as di-
mensões devem ser abordadas.
Enquanto sua materialidade se manifesta 
nas práticas que enseja, e nos efeitos dessas 
práticas, sua imaterialidade é ligada a histó-
rias e práticas particulares, que se incrustam 
no conceito e sobrecarregam-no com suas 
conotações. Essa sedimentação, que faz 
aparecer como evidente e inelutável o que é 
na realidade uma construção histórica, impõe 
limites à imaginação institucional” (CARNEI-
RO DA CUNHA, 2005 p. 18).

A associação entre as novas polí-
ticas de patrimônio cultural e as medidas 
voltadas à proteção dos conhecimentos 
tradicionais no Brasil encontraram eco es-
pecial no Ver-o-Peso. Por um lado, cada 
vez mais conscientes do valor cultural dos 

ofícios que praticam, os trabalhadores 
desse mercado vêm buscando ampliar 
suas redes de colaboradores, para a pre-
servação do patrimônio cultural engendra-
do no lugar, num raio muito mais abran-
gente que o da proteção às edificações ali 
encerradas. A patrimonialização da Feira 
de Caruaru e sua inscrição no Livro dos 
Lugares, nesse caso, é exemplo do que 
se pode obter para o velho mercado de 
Belém. Por outro lado, as recentes ne-
gociações da Associação das Erveiras 
e dos Erveiros do Ver-o-Peso – Ver-as-
Ervas com uma grande empresa do ramo 
de cosméticos atestaram o potencial de 
inserção de conhecimentos tradicionais 
em circuitos contemporâneos de mercado 
(CARVALHO; MILÉO, 2011).

O empenho da Associação Ver-as-
Ervas foi o motor do projeto de inventário 
de referências culturais do Ver-o-Peso, o 
qual, com o slogan Ver-o-Peso que a vida 
tem, foi responsável pela produção de um 
censo, um documentário audiovisual e 
desta exposição, além do próprio levanta-
mento preliminar de fontes e bens cultu-
rais de referência para o lugar.

No mesmo rumo daquela entidade, 
a organização política de trabalhadores 
de outros setores do mercado em mais 
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de dez associações e cooperativas, tem 
constituído uma das formas de fortale-
cimento de laços dentro e entre grupos 
profissionais distintos. Ainda requer, no 
entanto, o amadurecimento de princípios 
e práticas coletivas de gestão do bem 
comum que é o patrimônio cultural  – um 
desafio para grupos que se baseiam em 
relações tradicionais informais. A interlo-
cução direta com instituições de Estado 
e organizações não governamentais tam-
bém se revela mais produtiva à medida 
que os sujeitos dela se apropriam concei-

tualmente, acionando de modo pertinente 
discursos e instrumentos de proteção de 
seus direitos culturais. 

Na atual perspectiva sobre o 
Ver-o-Peso, é fundamental o papel do 
agente humano como criador, detentor 
e transmissor de patrimônios culturais, 
posto que é reconhecido na obra de cada 
sujeito e grupo social o valor do saber fa-
zer, sem o qual cada produto da feira não 
passa de mera mercadoria. Preservar o 
patrimônio cultural do mercado significa, 
então, nesse contexto, não só prover a 

permanência histórica dos bens, mas va-
lorizar o uso social dos edifícios patrimo-
nializados, dos corredores e recantos do 
mercado, e, ainda, as rotas percorridas 
pelos produtos até chegarem à feira, pas-
sando por muitas mãos exímias em prá-
ticas tradicionais. Perfeitamente cientes 
de que o Ver-o-Peso só existe com seus 
trabalhadores, esses tomam para si a ta-
refa de mobilização e esclarecimento da 
sociedade local e nacional para não deixar 
“destruir o Ver-o-Peso, pra construir um 
shopping center” 11.  

Aqui é a nossa vida, nosso ganha-pão, nosso marido, aqui é tudo

Dentre as muitas definições e for-
mas de encarar o trabalho, pode-
se dizer que ele é um elo entre os 

homens e seus territórios, constituído de 
atividades produtivas que se realizam a 
partir dos conhecimentos que os homens 
têm e compartilham a partir dos recursos 
disponíveis em seu meio. Remunerado 
ou não, obrigatório ou não, mas sempre 
entendido como ação eminentemente so-
cial, é na esfera do trabalho que diferen-
tes indivíduos e grupos sociais reafirmam 
seus modos de ser e intervir no mundo, 
por meio de seus saberes e fazeres.

O Ver-o-Peso é um lugar privilegia-
do para a observação dos mais diversos 
ofícios tradicionais, que se associaram 
de forma particular nesse mercado, atri-
buindo-lhe uma “personalidade” própria 
dentre os inúmeros mercados populares 
existentes em todas as regiões do Bra-
sil. Tais ofícios engendram atividades 
pautadas por princípios de ganho e tro-
ca, baseadas num valor de tradição que 
une fornecedores e consumidores, mes-
tres e aprendizes, famílias inteiras dentro 
do território físico e simbólico delimitado 
por boxes e barracas, cheiros, pregões 
falados e cantados, enfim, por um modo 
próprio de ser e trabalhar no Ver-o-Peso.

Diariamente, cerca de quatro mil 
pessoas vão ao Ver-o-Peso para traba-
lhar. Aí, o trabalho não para. Como mui-
tos dizem, é uma cidade que funciona 
24 horas por dia, onde se encontra tudo 
de que se precisa: do café da manhã ao 
caldo da madrugada. Sem dúvida, as 
tradições culinárias paraenses se encon-
tram em tempo integral no Ver-o-Peso e 
abastecem vendedores e fregueses, sem 
nada lhes deixar faltar. Há quem venda 
alguns cafezinhos para, com o lucro, 
comprar a goma com que prepara algu-
mas tapiocas para vender, e, então, com 
novo capital, oferecer a outro cliente o 
café da manhã completo. É assim que 
funciona. O trabalho na venda gera o di-
nheiro com que se realimenta cada ofício. 
E um ofício alimenta o outro. Do Mercado 
do Peixe sai a dourada que, com gosto, 
a cozinheira serve na plataforma de re-
feições. Das madrugadinhas da Feira do 
Açaí vem o fruto saboroso, cujo sumo 
extraído nas máquinas vai acompanhar o 
peixe frito. E por aí vão as inúmeras tro-
cas a entrelaçar cerca de 30 setores de 
atividades que, em panorama, formam o 
grande mapa da feira. 

Cenário de vívidas memórias in-
dividuais e coletivas, o Ver-o-Peso se 

multiplica em referências visuais, verso 
e prosa, recebendo de belenenses e mi-
grantes uma diversidade de qualificações 
positivas, por meio das quais remontam 
trajetórias ou sagas de famílias inteiras. 
Segunda casa, escola, marido, univer-
sidade, negócio, patrão, mina – entre a 
casa e a rua, o mercado congrega os 
dois ambientes num universo de relações 
simultaneamente marcadas por intensa 
sociabilidade e boas chances de ganho 
econômico e mobilidade social. Focado 
bem de perto, cada setor de atividade re-
vela uma colcha de retalhos de lembran-
ças e histórias de vida de sujeitos que aí 
fixaram pontos de venda e famílias que, 
há gerações passam adiante os segre-
dos de cada profissão.

Na transmissão do ofício, cada 
setor lembra as antigas corporações de 
ofício, onde o trabalhador iniciava qual-
quer atividade na condição de aprendiz 
e aos poucos, por meio de sucessivas 
promoções relacionadas ao desenvolvi-
mento de habilidades, atingia a condição 
de mestre, sendo reconhecido como tal. 
No Ver-o-Peso, a meta de todo aprendiz 
é tornar-se dono do próprio negócio, seja 
um ponto comercial, um equipamento, 
um veículo e outros suportes.
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O sistema de guilda ajudava a dar a artesãos 
e comerciantes uma cultura comum, diferen-
te da dos camponeses. As guildas tinham 
os seus santos padroeiros, suas tradições 
e rituais próprios, e organizavam tanto o tra-
balho como o lazer dos seus membros. (...) 
Muitas vezes as irmandades religiosas eram 
recrutadas a partir de guildas específicas. Os 
artesãos tinham seus mitos próprios, como o 
mito londrino de Dick Whittington ou as inú-
meras estórias sobre os fundadores de certos 
ofícios. Eles eram exigentes quanto às pes-
soas que seriam admitidas no ofício, e, além 
dos filhos de pastores, podiam ser excluídos 
os filhos de mendigos, verdugos, coveiros ou 
menestréis, por não serem ‘gente honrada’.
(...)
Cada ofício tinha sua cultura própria, no que 
se refere às suas habilidades particulares, 
transmitidas de geração a geração, mas pelo 
menos alguns deles parecem ter tido uma cul-
tura própria em sentido mas amplo e completo 
(BURKE, 2010, p. 66).

Se o Ver-o-Peso é uma escola – e 
não há por que duvidar de que lhe valha 
o título –, pode-se conceber cada setor 
de atividade como uma classe em que se 
produzem, reproduzem e transmitem co-
nhecimentos sólidos, acumulados ao longo 
de muito tempo. Embora dedicados essen-
cialmente às vendas, os trabalhadores do 
Ver-o-Peso, justamente para serem bons 
vendedores, também costumam ser exímios 
conhecedores dos produtos que anunciam 

nas bancas – como e onde são feitos ou ex-
traídos, modos de uso e preparo, segredos 
para obter mais eficácia, entre outras carac-
terísticas que devem ter. Interagindo diaria-
mente com inúmeros consumidores e curio-
sos, ainda desenvolvem acurada percepção 
de qualidades, traços de personalidades e 
expectativas de seus interlocutores. Assim, 
quase sempre, a relação de compra e venda 
não se encerra na troca do produto pelo pa-
gamento, mas envolve muitos intermédios.

Através das feiras, produtores e consumi-
dores estão unidos pela troca, mas poucas 
transações envolvem apenas produtor e con-
sumidor, pois intermediários efetivamente se 
interpõem entre eles. Tais intermediários pres-
tam diferentes serviços, incluindo a lida com 
cargas a granel, transporte, processamento, 
empacotamento, estocagem, empréstimo de 
dinheiro, provisão de créditos rápidos. Eles 
ocupam espaços no processo de distribuição 
oferecendo seus serviços por preços que 
seus clientes estão dispostos a pagar; se 
fossem abusivos, os clientes iriam enganá-los 
(MINTZ, 2011, p. 2-3).

Para além da informalidade e socia-
bilidade típica dos laços multilaterais entre 
fregueses, fornecedores, intermediários e 
vendedores, na relação final de compra e 
venda se consuma a transmissão de co-
nhecimentos acumulados pelo último. Por 

exemplo: ao comprarmos um molho de er-
vas, levamos também as dicas da erveira 
sobre como, quando e onde usá-las para 
obter sucesso num determinado assunto. 
Ou, ao pedirmos um quilo de maniva, ou-
vimos do vendedor alertas sobre o tempo 
adequado de cozimento para a maniçoba. 
Enfim, vendem-se os produtos por dinheiro, 
mas, junto com eles, troca-se algo que não 
tem preço ou pagamento, que é o conheci-
mento tradicional associado a esses produ-
tos ao longo da cadeia produtiva e dos dife-
rentes territórios que os mesmos percorrem 
até o Ver-o-Peso.
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1 Negros de ganho (que realizavam vendas e tarefas 
remuneradas, repassando os ganhos a seus donos) e 
outros escravos (que usavam eventual tempo livre para 
ganhar algum dinheiro) eram frequentes vendedores am-
bulantes de produtos agrícolas e quitutes, em toda a pri-
meira metade do século 19. Imigrantes brancos também 
vendiam de porta e porta uma variedade de produtos, mas 
a atividade ambulante ficou tão associada aos negros de 
ganho, que italianos e espanhóis chegaram a solicitar li-
cenças municipais (obrigatórias para a atividade) de “ne-
gros de ganho” (GORBERG, 2003).

2 Antigo Bairro do Comércio.

3 Para mais informações, consultar o Inventário Nacional 
de Bens Imóveis de Sítios Urbanos Tombados – Belém.

4 Por ironia, foi dali que saíram tanto os primeiros carrega-
mentos de borracha para a Revolução Industrial europeia, 
quanto as sementes de seringueira com destino à Malá-
sia, a partir de onde, mais tarde, eclodiria o colapso da 
economia do látex na Amazônia.

 5 O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é festejado des-
de o século 18 em Belém e se consagrou como a maior 
celebração religiosa, de caráter popular, no Brasil. Em 
2004, foi registrado pelo Iphan como patrimônio cultural 
brasileiro.

6  Segundo a descrição disponível em http://www.revis-
taau.com.br/arquitetura-urbanismo/121/imprime23403.
asp, acessado em 29 de julho de 2011, as tendas “foram 
projetadas em módulos de 8 m x 8 m, no total de 77 unida-
des, propiciando uma área coberta de quase 5 mil m2. O 

centro do módulo fica descoberto, e nele há um poste que 
ilumina e proporciona sustentação à tenda. Foram deixa-
dos espaços modulados ao ar livre, para propiciar uma 
melhor circulação vertical de ar. A altura das tendas, por 
sua vez, permite a circulação horizontal de ar”.

7 Segundo Sousa (disponível em http://www.brasilescola.
com/curiosidades/vale-quanto-pesa.htm, acessado em 2 
de agosto de 2011), essa expressão é de origem incerta e 
remete a diferentes práticas de atribuição de valores rela-
cionados ao peso de pessoas ou mercadorias. Na Idade 
Média, por exemplo, os nórdicos cobravam indenizações 
àqueles que cometiam assassinatos e, na estipulação da 
pena, auferiam valores diretamente proporcionais ao peso 
do morto. No Brasil escravocrata, também era comum que 
o valor de um escravo fosse relacionado ao seu peso, do 
qual se deduziam sua força e capacidade física. Na pró-
pria história do Ver-o-Peso, a aferição do peso era o pro-
cedimento usual para a atribuição de valores e taxações 
sobre mercadorias. 

8 Em 1927 Mário de Andrade passou por Belém, onde 
os veleiros atracados no Ver-o-Peso lhe chamaram a 
atenção. Escreveu e fez fotografias sobre eles. A viagem 
pelo Norte do Brasil deu origem à publicação de O turista 
aprendiz, em 1976.

9 Para mais informações, ver Carvalho e Miléo (2010): 
“a regulamentação interna da Convenção ocorre pela 
Medida Provisória 2.186/2001, que adota a denominação 
constitucional de ‘patrimônio genético’ na tentativa de ga-
rantir abrangência jurídica não apenas ao recurso bioló-
gico em si, como também à informação genética obtida a 

partir dele. No artigo 7º, II, da referida Medida Provisória 
define-se o conhecimento tradicional associado ao pa-
trimônio genético como ‘informação ou prática individual 
ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade 
local, com valor real ou potencial, associada ao patrimô-
nio genético’ (Art. 7°, II), caracterizando-se o acesso aos 
conhecimentos tradicionais associados como a obtenção 
de informação ‘para fins de pesquisa científica, desenvol-
vimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua apli-
cação industrial ou de outra natureza’ (Art. 7º, V) (CARVA-
LHO; MILÉO, 2011).

10 Em ordem cronológica, os bens registrados são: Ofí-
cio das Paneleiras de Goiabeiras; Arte Kusiwa – Pintura 
Corporal e Arte Gráfica Wajãpi; Círio de Nossa Senho-
ra de Nazaré; Samba de Roda do Recôncavo Baiano; 
Modo de Fazer Viola-de-Cocho; Ofício das Baianas de 
Acarajé;Jongo no Sudeste; Cachoeira de Iauaretê – Lugar 
sagrado dos povos indígenas dos Rios Uaupés e Papuri; 
Feira de Caruaru; Frevo; Tambor de Crioula do Maranhão; 
Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Sam-
ba de Terreiro e Samba-Enredo; Modo artesanal de fazer 
Queijo de Minas, nas regiões do Serro e das serras da Ca-
nastra e do Salitre; Roda de Capoeira; Ofício dos Mestres 
de Capoeira; Modo de fazer Renda Irlandesa (Sergipe); O 
toque dos Sinos em Minas Gerais; Ofício de Sineiro; Festa 
do Divino Espírito Santo de Pirenópolis (Goiás); Ritual Ya-
okwa do Povo Indígena Enawene Nawe; Sistema Agrícola 
Tradicional do Rio Negro e Festa de Sant’ Ana de Caicó.

11 Verso da música Belém Pará Brasil, de Mosaico de 
Ravena.
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