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VOCÊ TEM FOME DE QUE?
EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA SOBRE DESCARTE, REAPROPRIAÇÃO E 

CONSUMO DE ALIMENTOS

Sérgio Gomes Rodrigues1; 

Janine Helfst Leicht Collaço2

RESUMO
 

Esta pesquisa explora a complexidade das lógicas de consumo, descarte e reapropriação de 
alimentos em feiras urbanas de frutas e verduras. Insere-se num contexto de inteirações de esferas 
econômicas, políticas, sociais e culturais articuladas em eixos como o consumo alimentar, a cidade, as 
representações e os discursos de quem descarta e de quem se apropria dos produtos descartados. Aqui 
se apresentam os saldos iniciais de experiências etnográficas realizadas na feira de frutas e verduras 
do setor Itatiaia na cidade de Goiânia que compreendem a primeira etapa de pesquisa de mestrado 
em Antropologia Social, ainda em curso, na Universidade Federal de Goiás. No Itatiaia as coletas são 
realizadas a partir de lógicas motivadoras distintas, há um grupo que realiza coletas como ação política 
de “salvamento” dos alimentos daquilo que consideram uma lógica capitalista de desperdício; outras 
pessoas reinserem estes alimentos no mercado, além daqueles que os consomem. Feirantes e coletores 
são compreendidos como os principais parceiros de diálogo para a pesquisa. Busca-se aprofundar nas 
razões da coleta enquanto opção ou contingência. Interessa saber que alimentos podem ser coletados 
considerando-se as variações particulares e coletivas do que se considera saudável e desejável. 

PALAVRAS-CHAVE: Lógicas de consumo; Coleta de alimentos; Alimentos saudáveis.

CHEGA MAIS FREGUÊS! – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA
 
 A motivação deste artigo é a exploração da complexidade das lógicas de consumo, descarte e 
reapropriação de alimentos em ambientes urbanos que possibilitam a interseção de diferentes grupos 
culturais e sociais, tendo como base uma pesquisa de campo sobre a coleta de frutas e verduras descartadas 
como lixo por um grupo social, mas retomadas como alimentos por outras pessoas. A pesquisa, ainda em 
curso, pretende abordar tais lógicas a partir de observações multi-localizadas em espaços de consumo da 
cidade de Goiânia que possibilitam relações estreitas, todavia, distintas, as Centrais de Abastecimento 
de Goiás - CEASA-GO e algumas feiras populares de hortifrutigranjeiros. A CEASA-GO ocupa posição 
de órgão disciplinador da comercialização destes produtos no estado de Goiás sendo, ainda, seu maior 
centro de distribuição.

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) tem como principais metas incentivar a 

1  Mestrando em Antropologia Social na Universidade Federal de Goiás (PPGAS/UFG), membro do grupo de pes-
quisa CNPq: Consumo, cultura e alimentação. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6513084957137942 . sergiogomesrodrigues@hot-
mail.com .
2  Professora adjunta da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (FCS/UFG), membro do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS/FCS/UFG), coordenadora do grupo de pesquisa CNPq: Con-
sumo, cultura e alimentação. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9655194212314066 . janinecollaco@gmail.com .
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produção, programar mercados, orientar e disciplinar a distribuição de hortifrutigranjeiros e 
outros produtos alimentícios de forma a atender a demanda do mercado e as políticas sociais do 
governo. Participar dos programas de governo para produção e abastecimento a nível regional 
e nacional, promovendo e facilitando o intercâmbio de mercado com as demais unidades do 
sistema e entidades vinculadas ao setor, através, inclusive de participação acionária. Firmar 
convênios, acordos e contratos, com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, 
auxiliar nas políticas de preços do Governo, estudos e processos, para comercialização de 
gêneros alimentícios. (CEASA-GOIÁS – INSTITUCIONAL. Disponível em http://www.ceasa.
goias.gov.br/post/ver/144720/criacao.  Acessado em 01/12/15, 15:03h.) 

Esta instituição mantém entre seus procedimentos de gerenciamento de resíduos sólidos 
um programa de responsabilidade sócio-ambiental intitulado Banco de Alimentos, “uma das formas 
utilizadas de reaproveitamento e ação social desenvolvida pela CEASA-GO, é a doação de alimentos 
em boas condições para a população carente através da própria CEASA-GO e demais órgãos estaduais 
(...) o Banco de alimentos atende 1.639 Famílias carentes e 317 Entidades filantrópicas”3. Assim, no que 
tange à coleta de alimentos descartados a questão é institucionalmente alocada no âmbito da gestão do 
desperdício, do meio ambiente e da assistência social. Todavia, Barbosa (2014) aponta que, ao contrário 
dos números institucionalmente divulgados, na prática, pouco mais de 20 entidades filantrópicas e 150 
famílias se utilizam do programa, fato que, ainda segundo as entrevistas realizadas pela mesma autora, 
deriva da falta de critérios estabelecidos para o depósito dos produtos no Banco de Alimentos, o que 
faz com que sejam descartados em lixeiras e delas coletados, na maior parte das vezes, por mulheres 
e crianças. Estas coletoras resgatam do lixo grande quantidade de alimentos e abordam o assunto a 
partir do ponto de vista do combate ao desperdício, mas, nas análises empreendidas por Barbosa (2014) 
dois pontos chamam a atenção, o primeiro é o fato de que elas (as coletoras) entendem que o Banco de 
Alimentos deve servir a pessoas muito necessitadas e não se considerando nesta situação, o segundo é 
a constatação de que muitas destas coletas são realizadas para a venda posterior dos produtos. Questões 
que na pesquisa serão exploradas a partir de nosso próprio trabalho de campo.

Neste artigo apresentamos os saldos iniciais de experiências etnográficas já realizadas na primeira 
etapa de pesquisa de mestrado em Antropologia Social, ainda em andamento, na Universidade Federal 
de Goiás – UFG, observações realizadas a partir da feira de frutas e verduras do setor Itatiaia, na cidade 
de Goiânia. Este trabalho constitui um desdobramento das questões fomentadas pelo projeto de pesquisa 
“Consumo e cidades: o acesso ao alimento considerado saudável no contexto urbano” do grupo de 
pesquisa do CNPq “Consumo, alimentação e Cultura”, coordenado pela antropóloga Dra. Janine Helfst 
Leicht Collaço. 

3  (Fonte: Gerência Técnica – CEASA-GO.) (PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL - PGA  - CENTRAIS DE ABAS-
TECIMENTO DE GOIÁS - CEASA – GO.Disponível em http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2015-09/plano-de-
gestAo-ambiental-da-ceasa.pdf , acessado em 01/12/15, 15:17h.) 
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Figura1: Localização da Feira do Itatiaia em relação ao Campus II da UFG em Goiânia. 
. Adaptação: GOMES, Sérgio. Novembro de 2015.4

Na capital do estado de Goiás, além da CEASA-GO e da existência de inúmeros supermercados, 
acontecem muitas feiras itinerantes de hortifrutigranjeiros em diversos bairros da cidade. A escolha pela 
feira do bairro Itatiaia como lócus inicial de observação deveu-se ao fato de a feira acontecer em um bairro 
que está em frente aos portões da UFG, uma facilidade de acesso que possibilita o desenvolvimento de 
uma metodologia de expansão da pesquisa a partir do acompanhamento dos parceiros de diálogo em suas 
trajetórias em outras feiras da cidade como as do Setor Cidade Jardim e do Setor Fama, apontadas por 
um de nossos parceiros de diálogo, Gilson, como outros locais onde trabalha como feirante. No Itatiaia 
a feira acontece aos sábados, na parte da manhã, a céu aberto, no trecho das ruas R11 e R10 paralelo à 
Avenida Esperança que dá acesso à UFG.  São montadas aproximadamente 50 barracas de metal cobertas 
de lona e dispostas nos dois lados e no centro da rua onde são vendidos, além de hortifrutigranjeiros, 
pastéis, bolinhos de milho, sanduíches, refrigerantes, sucos, caldo de cana, roupas, plantas e acessórios 
domésticos. 

Esta é uma pesquisa que se organiza a partir da realização de metodologia inserida nas ações da 
etnografia, com uso de observação, conversas informais, entrevistas e registros. Desta forma realizei5 
este campo ao longo do segundo semestre do ano de 2015 e do primeiro semestre de 2016. Dentro deste 
período, por aproximadamente dois meses, realizei, eu mesmo, coletas nos descartes da feira e por diversas 
vezes consumimos produtos catados destes rejeitos. Ali muitos alimentos descartados são coletados do 
chão, de caixas postas à parte e de pilhas de alimentos abandonados nos cantos das barracas. 

Figura 2: Corredor Central da Feira do Itatiaia
Foto: GOMES, Sérgio. Novembro de 2015

4  Disponível em https://www.google.com.br/maps/@-16.6043364,-49.2591609,15.5z , acessado em 26/11/15. 20hs
5  As falas em primeira pessoa neste texto são do autor Sérgio Gomes, orientando da Professora Janine Collaço.
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Não é fato novo na sociedade brasileira a existência de pessoas que reviram o lixo para se 
sustentar, todavia, no Itatiaia as coletas são realizadas a partir de lógicas motivadoras distintas. Muitos 
alimentos são descartados e, se entendidos como em bom estado para consumo, são coletados (para 
algumas pessoas, são salvos) do chão, de caixas de descarte postas à parte, de montes de alimentos 
abandonados ao lado das barracas e também dos cantos das barracas, nos quais são empilhados para 
doação após certo horário (aproximadamente o meio dia). Há um grupo que realiza coletas como ação 
política de “salvamento” dos alimentos daquilo que consideram uma lógica capitalista de desperdício; 
outras pessoas reinserem estes alimentos no mercado transformando-os em ração para animais que serão 
vendidos e existem aqueles que se alimentam a partir das coletas realizadas na feira. Assim, verificam-
se no campo as considerações de Douglas e Isherwood (2004) nas quais o ato de consumir aciona 
continuamente uma ampla rede que, para além do aspecto econômico, se constitui de subjetividades 
que levam em consideração razões plurais próprias da vida contemporânea, o que situa este trabalho 
no universo das lógicas de julgamentos das pessoas sobre o que consideram comestível ou descartável. 
Nesta empreitada nossos principais parceiros de diálogo são os feirantes e os coletores de alimentos 
descartados, no interior destes dois grupos há distinções observáveis, não só no que tange o sentido de 
suas práticas, mas também em relação à idade, gênero, escolaridade e classe social6. 

Em linhas gerais a pesquisa pode ser descrita como uma busca de compreensão das interseções 
e discrepâncias em determinados lócus de consumos de alimentos, aborda uma temática clássica dos 
problemas sociais do Brasil, todavia, incorpora um problema contemporâneo de tipos de ações políticas 
no enfrentamento de nosso sistema econômico e social. Além disso, o trabalho oferece a oportunidade de 
se verificar apropriações tangenciais de produtos enquanto oportunidade de novos negócios, sejam estes 
negócios a revenda dos alimentos coletados ou o uso desses alimentos enquanto ração gratuitamente 
fornecida a animais que serão vendidos no mercado posteriormente.

MOÇO, EU POSSO CATAR AQUELE TOMATE ALI? – NOTAS DO CAMPO

A este ponto do texto o ambiente físico da feira do Itatiaia já é facilmente vislumbrado pelo 
leitor, trata-se de uma feira popular como muitas outras existentes no país. O ambiente social e as 
interações também não são particularmente diferentes de outras feiras, as mais diversas pessoas circulam, 
compram, vendem, conversam, se alimentam, se entretêm. Chama a atenção, porém, a grande quantidade 
de estudantes da universidade federal que freqüentam a feira, dada à sua proximidade com o campus. 
Muitos estudantes moram no Itatiaia, muitos estudantes vão á feira do Itatiaia e muitos estudantes coletam 
alimentos, fazem a xepa7, na feira do Itatiaia. Assim, muitas de minhas conversas foram com eles. Dois 
deles são Ramananda8 e Amanda, ambos ex-acadêmicos do curso de história, estavam desempregados 
e, embora formados, se identificam como estudantes. Ele veio de Pernambuco, morava em Goiânia há 
nove anos e morava do setor Itaiangá, ela veio do Maranhão e morava no Itatiaia. 

 

6  Assim como se vê em Tumim (1970), aqui o termo classe social não pretende abarcar a concepção Marxista de posse de meios 
de produção, antes, é utilizado em uma perspectiva Weberiana no que tange os conceitos fundamentais deste autor para a definição de 
estruturas de estratificação social, quais sejam: 1) Partido: Influência política legítima; 2) Classe: situação econômica e de mercado; 3) 
Status: hierarquia baseada em grau de honra. Não gostaríamos, ainda, de omitir a observação de que se pode notar certa aproximação in-
terpretativa deste conceito de “status” de Weber com o as distinções de classe social propostas nos capítulos 2 e 3 de Bourdieu (2008) por 
meio de capital simbólico.

7  Fazer a xepa é uma expressão polissêmica, em muitos casos significa ir às compras quase no fim da feira para adquirir produtos 
com preços mais baixos, em meu campo, na utilização êmica de meus parceiros de diálogo, conserva-se a marcação temporal da expressão, 
mas altera-se o objetivo para a coleta gratuita de alimentos descartados. 
8  Os nomes próprios que utilizamos para identificar os parceiros de diálogo são reais, sua identificação foi autorizada.
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Figura 3: Ramananda e Amanda fazendo xepa
Foto: GOMES, Sérgio. Novembro de 2015

Ramananda: - Nós éramos clientes das feiras, ela tem mais tradição das feiras do que eu. Aí, 
com a falta de recurso a gente pode observar que tem muita sobra, né! (...) Eu já peguei xepa no9 
CEASA, muito tempo. Lá eu pegava caixas de tomate. Caixas de tomate! Era tanta coisa que eu 
não conseguia utilizar, eu tinha que distribuir.
Amanda: - É porque realmente, tipo assim, nós estudantes, todo mundo não é muito bem 
financeiramente. Mas é também pela maneira de reaproveitar os alimentos. Não deixar 
desperdiçar. E dá pra fazer muita comida para uma galera, assim. Aí, a gente faz muita comida. A 
gente foi ver que se juntando uma coisa de um e uma coisa do outro a gente janta todo mundo. 
Ramananda: E boa parte é vegetariano, muita gente é vegetariana. Então né... 
Amanda: É muito bom também, tem pessoas que te dão de todo coração, sabe. Super gentil. E a 
comida, realmente, às vezes estraga e vai para o lixo.
(...)
Amanda (para o feirante): Ou, você tem alguma coisa que pode doar para a gente?
Gilson (feirante): - Acabou tudo, já.
Amanda: - Acabou tudo? Boto fé! Tá de boa então, obrigada! Tem como você guardar algumas 
coisas para a gente? Tipo assim, que você vê que não vai precisar.
Gilson: - Guardar, eu não posso dizer que eu guardo.
(Entrevista concedida a RODRIGUES, Sérgio. Feira do Itatiaia. 07/11/2015)

 
Os estudantes estão na feira fazendo xepa, seus motivos extrapolam os econômicos: “reaproveitar 

os alimentos”, “não deixar desperdiçar”; sua interpretação do ato aponta para uma coletividade: “eu tinha 
que distribuir”, “juntando todo mundo”; seu estilo de vida está integrado com sua coleta: “muita gente é 
vegetariana”; e sua experiência tange o emocional, o relacional: “é muito bom” as pessoas dão de todo 
o coração”; seu contato com os feirantes é cordial: “ta de boa”. Sua presença maciça no Itatiaia fazendo 
xepa chama a atenção, inclusive, dos feirantes. Simone e Fábio são dois feirantes que trabalham no 
Itatiaia e também em outras feiras de outros setores de Goiânia - Vila Luci, Amazonas, Jardim Planalto 
e São José. 

9  Muitas pessoas, incluído Ramananda, tratam “a” CEASA (a central de abastecimento) como “o” CEASA. Optamos por conser-
var nas transcrições a fala dos entrevistados com a menor interferência de correções possível, especialmente em casos como este nos quais 
não há nenhuma perda de sentido ou a criação de qualquer confusão interpretativa.  
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Simone: - Toda vez, sempre tem alguém para catar as coisas.
Sérgio: -  E sempre tem essa dinâmica, de as pessoas pegarem?
Simone: -  Sempre, sempre. Mas aqui é mais, você sabe! 
Sérgio: - Eu já vi muito estudante.
Simone: - Isso, eu ia te falar, aqui é que tem estudantes. Lá, mais é senhor, né Fábio? Nas outras 
feiras, mais é Senhor. Não são todas as feiras, mas aqui tem sempre. 
Sérgio: - E mulheres, tem mulheres?
Simone: - Tem homem e mulher, mas mais idosos. Aqui é que são jovens. E a gente fica assim: 
Os jovens, catando... Engraçado!
Sérgio: - Vocês estranham quando vocês vêem assim?
Simone: - Não.
Sérgio: - Incomoda, perturba?
Fábio: - Não. A gente fica sem entender porque eles estão bem vestidos, vestem roupa de marca, 
né. E pedem, assim... Porque pedem? 
Sérgio: - Vocês nunca perguntaram a eles?
Simone: - Não tenho coragem!
Sérgio - Mas eles não estão te pedindo para pegar seus produtos? 
Fábio: - Mas se a gente perguntar eles falam... Com aquele sotaque deles, né... Eles falam, “a 
gente não pode deixar perder as coisas, nós somos contra desperdício”, né! Essas coisas assim.
(...)
Sérgio: - Então vocês acham que eles não catam porque precisam, mas porque acreditam?
Simone: - Isso, é. (Acenando positivamente com a cabeça). Mas é uma forma de economia 
também, né! Às vezes, por serem estudantes, o que eles não vão gastar no alimento vão gastar no 
estudo. Se as pessoas vierem à feira não passam fome não, viu. Tem muito desperdício! 
(Entrevista concedida a RODRIGUES, Sérgio. Feira do Itatiaia. 07/11/2015)

Mais que notar a presença dos estudantes ocorre que os feirantes conhecem suas motivações, seus 
argumentos, e até compartilham de algumas leituras, como no caso da constatação do desperdício, “se as 
pessoas vierem à feira não passam fome, não, viu. Tem muito desperdício!” Em outras feiras há outras 
pessoas fazendo xepa, mas no Itatiaia estudantes “bem vestidos com roupa de marca” são a maioria. 
Há, também, outras pessoas fazendo xepa no Itatiaia que merecerão, ainda neste texto, um olhar mais 
aproximado. Porém, ainda refletindo sobre os feirantes, constatei que muitos deles separam alimentos 
para doar a quem coleta no fim da feira. Provocados por pedidos como - “Moço, eu posso catar aquele 
tomate ali?” – os feirantes frequentemente descartam seus produtos de maneira razoavelmente seletiva 
e dizem aos coletores que alguns dos alimentos jogados no lixo podem ainda ser consumidos. Chegam, 
mesmo, a explicar-lhes que estão abandonando os alimentos porque não são mais comercializáveis por 
estarem aparentemente desvalorizados ou muito maduros e frágeis para suportar, bem conservados, o 
transporte até a próxima feira. 

Um grupo de estudantes formado por acadêmicos de psicologia, ciências sociais, artes, turismo 
e relações internacionais concedeu-me no Itatiaia, em fevereiro de 2016, horas e horas de conversa a 
partir das quais obtive explicações de seus pontos de vista ao coletar alimentos na feira.  Consideram-se 
freeganistas10 e realizam a coleta como uma ação política de salvamento11 dos alimentos desperdiçados 

10  Freegans são pessoas que adotam estratégias alternativas para viver baseados em uma participação limitada na 
economia e consomem o mínimo possível de produtos. Os freegans apóiam a comunidade, a generosidade, o interesse social, 
a liberdade, e a ajuda mútua, ao contrário da atual sociedade baseada em materialismo, apatia moral, competição, conformis-
mo e cobiça. (...) (Disponível em http://freegan.info/what-is-a-freegan/translations/o-que-e-freeganismo/ , Consultado em 
26/11/2015, 18:45h. 
(...) O termo freegan origina-se da contração das palavras “free” (livre em inglês) e “vegan” - vegetarianos. (...)  O reapro-
veitamento de alimentos desperdiçados é apenas uma das facetas do movimento – do – lixo, também podem ser retirados 
roupas e utensílios domésticos. (...) (Dispnível em http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/01/04/ult23u864.jhtm, cosultado em 
26/11/15, 18:51h.)

11  “Salvar alimentos” é uma categoria êmica. Para os freeganistas com os quais conversei seu ato de recolher alimentos descartados 
não é mera coleta, mas uma ação de salvamento daquele alimento que seria desperdiçado. Esta percepção de “salvamento”, como pude 
verificar em minhas conversas e entrevistas, não deve ser compreendida como uma ação heróica de salvar o mundo, circunscreve-se no ato 
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para combater o que eles entendem tratar-se de uma lógica capitalista do desperdício. Para estes 
estudantes quanto maior a aglomeração urbana, mais desperdício acontecerá, ele também tende ao 
crescimento diretamente proporcional à sofisticação dos pratos que serão consumidos. Há aqui uma 
provocação importante para a percepção da diferenciação entre alimento e comida, Barbosa (2007) nos 
auxilia a compreender que a comida é o alimento preparado e consumido de modos distintos, é, então, 
interpretando a fala de meus parceiros de diálogo, o preparo mais sofisticado da comida um catalisador 
do desperdício, como se vê abaixo:

Amanda F.12: - Quanto maior a cidade, quanto maior o povo, maior o desperdício.
(...)
Murilo: Porque, desperdício em restaurante, cara, você faz assim, ó: o restaurante menorzinho, 
até o mais chique assim, velho, vai aumentando a escala de desperdício, assim. Quanto mais 
chique o restaurante, mais desperdício. Porque a alta gastronomia, às vezes, você vai fazer a 
batata, tem que sair todas as batatas iguaiszinhas. O cara pega as bunda da batata assim e já taca 
fora. Tá ligado? Tem uns bagulho assim que você desacredita, velho! (Amanda, 23 anos. Murilo, 
26 anos. Entrevista concedida a RODRIGUES, Sérgio. Itatiaia, Goiânia. 24/02/2016)

 Em seu argumento estes jovens questionam o modelo de produção agropecuária e criticam a 
forma de se transportar, vender, armazenar e preparar os alimentos. “Imagina se a gente tivesse uma 
consciência melhor com o consumo, primeiro, depois com o carinho com todos os processos, cara, 
desde a plantação até o transporte e armazenamento. A gente não tem carinho nenhum, cara!” (Murilo. 
24/02/16). Suas preocupações alcançam a humanidade como um todo, a impossibilidade de manutenção 
da vida no planeta. “Então eu penso no caminho inverso, se toda a população mundial mantiver um nível 
de vida simples, vai dar bom pra todo mundo, porra! Entendeu? É um lance assim, é simples!” (Murilo. 
24/02/16).  
 

Figura 4: Minhas Primeiras Coletas na Feira do Itatiaia.
Foto: GOMES, Sérgio. 23 de Setembro de 2015

A prática da xepa é, na verdade, bastante conectiva. Ela provoca conexões com as pessoas, com 
o alimento e com o planeta. O fato de se alimentar sem gastar dinheiro proporciona uma sensação de 
quebra, de descolamento e a inserção em outro paradigma de consumo e de vida. A dinâmica na xepa 
do Itatiaia é sempre cordial e coletiva, ainda que as pessoas não se organizem em um grupo ativista, 
ao se encontrarem na feira se cumprimentam, se reconhecem ou mesmo organizam confraternizações 
e refeições comunitárias. Presenciei diversos momentos de doação e troca de produtos, tanto entre os 
que se consideram freeganistas quanto entre aqueles que necessitavam da coleta para se alimentar. São 
recorrentes doações o compartilhamento de informações sobre bancas cujos descartes estão fartos de 
um, ou de outro, produto em bom estado de consumo. Denotam-se relações colaborativas e integradas 

de não se deixar perder aquele alimento especificamente.

12  Trata-se de uma outra estudante chamada Amanda, não a mesma das primeiras entrevistas.
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paralelamente a relações comuns de compra e venda, sem, contudo, posicionar-se em algum pólo de 
oposição, mas como alternativa que faz parte de um sistema mais amplo de consumo, troca e reprodução 
da vida. “Não é só economia, cara, tem muita gente passando fome e a resposta não é plantar mais.” 
(Murilo. 24/02/16). 

Sérgio: - Tudo isso passa por sua cabeça na hora da xepa?
Murilo: - Tem muitas realidades, cara. Tanto que eu não me sinto, é... Tudo isso vem na tua 
cabeça na hora que eu to pegando? Não. Às vezes eu to com fome, vou ali, pego mesmo e tal. 
Mas eu não me sinto salvando o mundo, ou fazendo nada de extraorndinário, porque todo mundo 
faz xepa. A classe mais pobre faz xepa na feira, e tem vergonha de fazer xepa na feira! Às vezes 
eles vão a outros bairros fazer xepa na feira. As pessoas simples fazem xepa na feira e é normal. 
O que você mais vê fazendo xepa na feira são velhinhos, bem velhinhos, simples, com o carrinho 
delas ali, nada de novo.

As questões sociais marcam as coletas de alimentos descartados na feira e, desta forma, apontam 
para outras esferas de consumo, descarte e reapropriação de bens se observarmos as cosmologias e o 
habitus13 (BOURDIEU, 2008) específicos que as falas dos parceiros de diálogo indicam.

Murilo: - Meu consumo será diferente do consumo de meus pais.
Sol: - Nossa geração é uma geração especifica dentro de um contexto maluco. A gente viveu 
uma época que não tinha essa globalização tão bruta (...) a entrada massiva da internet da nossa 
vida diária mudou tudo. E a gente é uma geração que viu o antes, o começo e vamos ver o que 
vai vir depois. A gente é que vai conseguir lembrar o que era encontrar uma pessoa sem antes a 
ver na internet. 
Júlio: - A internet tem vinte anos só... 
Sol: - A gente é a primeira geração com a informação de que vai acabar a água de verdade. 
Nossos pais nunca tinham parado pra pensar nisso. (...) Nossos pais tiveram abundancia extrema 
e a gente está em uma época caótica de transição. A gente viu um modelo e a gente está vendo 
um novo modelo.  Então a gente consegue ter um parâmetro doido pra explicar para as próximas 
gerações. 
Murilo: Qual o problema das coisas que a gente esta inventando? É essa coisa de não ter volta. A 
primeira semente transgênica tem menos de 30 anos, os primeiros agrotóxicos foram na década 
de 70, na revolução verde. A gente não tem estudo dos efeitos da parada, e a gente tá chegando 
num ponto que ta difícil de voltar porque tão acabando as sementes nativas. (Murilo, 26 anos. 
Sol, 27 anos. Júlio, 22 anos. Entrevista concedida a RODRIGUES, Sérgio. Itatiaia, Goiânia. 
24/02/2016)

As discussões entre os jovens salvadores de alimentos partem da questão do desperdício e 
abarcam o cultivo de transgênicos, os usos da tecnologia, as relações entre saber e poder além de cultura 
e natureza. Suas ponderações apontam para respostas como “desconsumismo”14, redes de pessoas em 
resistência, agroecologia e permacultura15.
 Embora no Itatiaia tenham sido observadas pessoas que, aparentemente, coletavam alimentos para 
seu consumo próprio elas não foram abordadas, talvez por alguma inabilidade ou pudor inconfessados 
de provocar qualquer tipo de constrangimento. Não me aproximar destas pessoas foi uma avaliação 
subjetiva, e envergonhada que considerou sua idade, o volume de alimentos coletados e as roupas usadas. 
Em sendo assim, falta-nos apresentar outro perfil de coletores, aqueles que reintroduzem os alimentos 
coletados no mercado comercial.
 A feira do Itatiaia é uma feira pequena se comparada com a CEASA-GO, diferentemente de 

13  Pode-se pensar em “Habitus” enquanto experiências do passado vividas “de novo” no presente, o conceito abrange estratégias e 
práticas sociais que estabelecem uma ordem social, são práticas objetivadas.

14  Desconsumismo, na fala de meus parceiros de diálogo seria uma atitude de consumo moderado e sustentável.

15  Permacultura pode ser compreendida, grosso modo, como a cultura da permanência, ou seja a produção sustentável e renová-
vel de objetos, alimentos e tecnologias.
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Barbosa (2014) que realizou pesquisa na central de distribuição - este lócus faz parte da próxima etapa 
de minha pesquisa - , no bairro não pude verificar pessoas que coletavam alimentos para revendê-los 
em outras feiras, mas me deparei com outro tipo de apropriação comercial, a utilização dos alimentos 
descartados como ração. Assim, o que seria supostamente transformado em lixo reintegra-se à ciranda 
do sistema de produção sendo convertido em alimento para animais como galinhas e porcos criados 
para serem vendidos. Estes catadores reinserem estes produtos numa lógica de mercado e o fio condutor 
de sua ação é seu senso de oportunidade de negócios. Estas pessoas geralmente têm idade a partir dos 
quarenta anos e coletam grandes quantidades de alimentos utilizando carrinhos de mão, carrinhos de 
feira e até automóveis. Fazem seu trabalho, na maior parte das vezes, sozinhos ou em companhia de 
alguém de sua própria família. Neste caso não estão tão preocupados com a qualidade dos alimentos 
recolhidos, posto que não os consumirão.

Figura 5: Hortaliças recolhidas na feira para alimentar animais que serão vendidos posteriormente.
Foto: GOMES, Sérgio. Novembro de 2015

 Uma destas pessoas é o Seu Severiano que com sua esposa, Dona Juracy, todos os sábados vai 
à feira com seu carrinho para recolher descartes que servirão de alimento para sua criação de galinhas. 
O casal possui uma pequena chácara em região próxima ao Itatiaia onde criam aproximadamente 50 
animais. As aves são vendidas, bem como os ovos por elas produzidos. Seu Juracy informa que, em 
determinados períodos a coleta o dispensa da compra de ração “e também as galinhas ficam mais, mais 
fortes”.

MEIA DÚZIA DE REFLEXÕES

 As análises que ora podemos inferir sobre o trabalho já realizado dentro do projeto de pesquisa 
não são cabais. Estão sob trabalho de releitura, pesquisa teórica e diálogo com as novas etapas de campo 
que se desenrolarão. Todavia, algumas reflexões e interpretações são suscitadas a partir do material já 
obtido. 
 Iniciemos, então, por certas possibilidades de leitura de nosso tipo de sociedade, questão que 
impregna grande parte de nosso campo de pesquisa. Sassateli (2007) aponta que frequentemente nossa 
sociedade é nominada como sociedade de consumo, ou cultura de consumo em tom de arrependimento, 
nela se dá a primazia do consumo. É este tom de arrependimento que constatamos nas propostas de 
desconsumismo discutida pelos estudantes coletores. Sassateli (2007) nos alerta de certo horror às nossas 
práticas de consumo e ao que parece ser um crescimento descontrolado da paixão por coisas supérfluas. 
Se faz necessário, portanto, dar atenção à simplicidade aparente da expressão sociedade de consumo 
e debruçarmo-nos no enfrentamento de suas ambigüidades. Deparamo-nos, assim, com a provocação 
realizada por Douglas e Isherwood (2004) sobre a moral do consumo e a necessidade de uma análise 



14 15

relacional sobre o necessário e o fútil.
A mesma autora nos ajuda a compreender que em nossa sociedade a esfera da troca é dominada 

pela economia monetária, em nosso tipo de sociedade de consumo as necessidades diárias são satisfeitas 
por meio dos modos capitalistas, nesse contexto, além conceitualizarmos os bens e a ação de consumir 
estamos habituados a discursos de instituições, entre elas a publicidade, que delimitam que tipo de 
pessoas somos quando consumimos um, ou outro produto. Significa dizer que nossa cultura material, 
ou seja, os objetos que dão significado às nossas prática sociais e que delas recebem seu significado, é 
um sistema aberto de intervenções e validações. Esta questão também se faz presente em nosso campo 
e perpassa as escolhas das pessoas sobre o que é bom para comer e, consequentemente, para vender. 
Vemos que o sentido dos objetos está na apropriação. 

Nesse ponto cabe refletirmos sobre os diferentes modos de consumo realizados por grupos 
sociais distintos que disputam, não só por aquilo que a sociedade produz, mas também pela legitimação 
de seus próprios modos de consumo como sendo os mais adequados. De seu lado, compradores da 
feira e feirantes manejam os alimentos a partir de um sistema de valores compartilhados, sistema este 
que leva em consideração, entre outras coisas, a fartura dos alimentos produzidos, a posse do dinheiro 
para as compras e a aparência dos produtos. Muitos coletores questionam esses valores e os substituem 
pelo que consideram questões mais urgentes que precisam ser consideradas no ato de consumo, entre 
elas o tipo de produção alimentícia e a sustentabilidade da vida social. Assim como em Gomes (2006) 
que salienta diferenças sociais marcadas pela cultura material de cada grupo, em nosso campo as 
posições sócio-econômicas temperam a questão ao recordarmos que entre os catadores há aqueles que 
precisam sê-lo. Diferentes modos de consumo entre classes distintas e as disputas existentes entre eles 
também são assinalados em “Cultura, consumo e identidade: limpeza e poluição na sociedade brasileira 
contemporânea”, de Lívia Barbosa (2006). Neste caso a autora analisa práticas e valores que orbitam 
entre o que é limpo e bom para se consumir e o que não é. 

A experiência do campo revela sinais diacríticos percebidos em roupas, gênero, idade, modos 
e volume de alimentos transportados. Por coletarem do lixo seus alimentos as pessoas se submetem 
à possibilidade (probabilidade?) de serem sinalizadas (julgadas?) como consumidores de segunda 
categoria? Isto não se pode afirmar (segunda categoria), mas uma alteridade e o pertencimento a outra 
classe social se nota. Sob a perspectiva de Trentmann (2006) o consumidor não está circunscrito na 
esfera do mercado somente, suas ações devem ser pensadas em esferas sociais e políticas. Este tipo de 
sinalização de diferença também se constitui a partir do consumo de alimentos impuros e não saudáveis 
porque coletados em descartes? Complexifica a resposta a este questionamento o fato de que os critérios 
para as definições de segurança alimentar são obscuros em um contexto em que tal noção é bastante 
flexível, variando de acordo com o imaginário de cada grupo posto em relação pelo consumo. Entre 
compradores, coletores e feirantes estão também em cena políticas públicas, biopoder (BARBOSA e 
CAMPBELL. 2006) e os discursos médicos e populares sobre o que é saudável. 

Lívia Barbosa (2007), em “Feijão com arroz e arroz com feijão”, faz uma discussão da alimentação 
dos Brasileiros de modo a estabelecer diferenças entre o que uma ou outra classe considera uma refeição. 
Por sua vez Leitão afirma que o consumo do exótico estabelece a diferença hierarquizada ente um “nós 
civilizados” e um “outro selvagem ou natural”.  Nossa pesquisa pede reflexões dessa mesma natureza ao 
problematizar o tipo de preparo mais ou menos sofisticado da comida proporcionando maior ou menor 
desperdício do alimento

Desta forma o consumo que aqui observamos afirma categorias, estabelece significados, inclui e 
exclui as pessoas em determinados grupos.

Vimos que o consumo se diferencia geograficamente, certos grupos de pessoas preferem realizar 
suas coletas em determinadas feiras e assim os alimentos se diferenciam, antes de tudo, pelo sentido 
que cada coletor lhes atribui. Há uma articulação de tempo, espaço e valor das coisas. Os sentidos dos 
espaços na feira são construídos coletivamente e se embaraçam com temporalidades distintas, o tempo 
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da coleta é o fim da feira. No Itatiaia cada grupo de pessoas se situa em um lugar diferente, compradores 
no centro da rua, feirantes nas laterais das vias e coletores nas calçadas, na margem, nas costas da feira. 
Os feirantes chegam de madrugada, a maioria dos compradores vêm durante a manhã, os coletores 
aguardam o fim da feira. Não se pode olvidar, portanto, que construção do espaço se dá a partir das 
relações sociais e não o contrário (BOURDIEU. 2008).

Em consonância com os questionamentos de Portilho (2005) na sua discussão sobre a 
racionalidade econômica e a cidadania no Brasil, podemos empreender reflexões acerca da efetividade 
da ação individual politicamente orientada dos catadores que não se vinculam a um movimento social 
institucionalizado diante das questões mundiais que lhes motivam. Neste mesmo caminho adentra-se na 
reflexão sobre a capacidade deste tipo de ação provocar algum abalo no sistema de consumo alimentar 
nas cidades. Se visto sob a perspectiva de Edelman (2014) este tipo de ação social tem um caráter um 
tanto utópico dado seu alcance limitado. Surge, por fim, a possibilidade de se problematizar em que 
medida, como se pode ver em Dupuis, Harrison e Goodman (2011) as doações realizadas por coletores 
e também  pela CEASA-GO não se constituem como mero assistencialismo e caridade.

Estamos lidando com modos de apropriações particulares e criativas das coisas, com a cultura do 
consumo, com políticas públicas, com moedas sociais, com os laços entre as pessoas e com a oferta de 
alimentos. Vê-se que a cultura limita as opções de consumo.
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