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“Entretanto, quando são os olhos de uma mulher que 

olham para a história, está não se parece nada com a 

oficial. Quando são os olhos de uma mulher que 

estudam a antropologia, as culturas mudam de 

sentido e de cor. Quando são os olhos de uma 

mulher que refazem as contas, a economia deixa de 

ser uma ciência exata e se assemelha a uma política 

de interesses. Quando são os olhos de uma mulher 

que rezam, a fé não se converte em véus ou 

mordaças. Quando as mulheres são as protagonistas, 

o mundo, o que cremos conhecer, é outro."  

 

(GARCIA, 2011, p.110). 



 
 

REZENDE, S. M. M. O papel das mulheres da Chapada dos Veadeiros, Distrito de São 

Jorge (GO): entre a memória do garimpo, o saber tradicional e o empreendedorismo nos 

serviços turísticos. 2021. 117p. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) – Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2021.  

 

Esta tese propõe apresentar os resultados da pesquisa sobre o papel das mulheres da Chapada 

dos Veadeiros, Distrito de São Jorge, a partir da trajetória de vida de dois grupos de mulheres 

com identidades sociais fundamentadas nos saberes tradicionais e nas práticas cotidianas dos 

cuidados. O primeiro grupo foi classificado como “Donas”, no qual as mulheres são 

detentoras de um conhecimento tradicional transmitido entre gerações por meio da oralidade, 

e o segundo como “Nativas e Chegantes”, que incluem mulheres no comando das pousadas, 

dos hostels, campings, chalés, bares, restaurantes, das pizzarias, dos cafés, das sorveterias, 

tapiocarias, agências de viagem, lojas de artesanatos e lojas de souvenir. Estas são mulheres 

empreendedoras que saíram da condição de “donas de casa” para “donas do seu próprio 

negócio”. Objetiva-se entender como as mulheres assumiram o protagonismo no cuidado com 

a saúde e a recepção ao turista no Distrito de São Jorge, levando-se em consideração a 

existência de três dimensões: o cuidado com a saúde, o empreendedorismo e os espaços 

coletivos. Para tanto, realizou-se uma abordagem teórica a partir do diálogo que se 

estabeleceu no âmbito da economia feminista entre a divisão sexual do trabalho, a economia 

dos cuidados, o ecofeminismo, o saber tradicional e a sustentabilidade da vida. Realizou-se 

também um breve percurso histórico do garimpo até a configuração do ecoturismo na 

Chapada dos Veadeiros, na década de 1990, a partir de pesquisa documental e das narrativas 

das mulheres entrevistadas. Utilizou-se o enfoque qualitativo a partir da proposta 

metodológica da história oral de vida. As narrativas de vida foram utilizadas como técnica de 

coleta de dados e de análise dos relatos de experiências de vida dessas mulheres. Como 

instrumentos de pesquisa, adotaram-se a observação, o diário de campo e a realização de 

entrevistas a partir de um roteiro semiestruturado. A dimensão do cuidado com a saúde e o 

protagonismo das raizeiras, parteiras e benzedeiras na região da Chapada dos Veadeiros estão 

relacionados com a trajetória de vida no quilombo, no garimpo e na lavoura e com o papel 

desempenhado na comunidade. As práticas cotidianas de cuidados são transmitidas oralmente 

de mães para filhas e compartilhadas nas rodas de conversas. Os saberes e fazeres 

relacionados ao cuidado e ao uso das plantas medicinais proporcionam autonomia, soberania e 

acúmulo cultural e patrimonial, tanto para elas quanto para os seus descendentes, que se 

apropriam desse conhecimento. Quanto à dimensão do empreendedorismo, os primeiros 

serviços de alimentação e hospedagem surgiram como estratégia de reprodução social das 

famílias com a trajetória de vida no garimpo. O caminho percorrido pelas mulheres permitiu a 

superação do discurso da desigualdade entre os sexos e das relações desiguais de poder. 

Também permitiu autonomia financeira, emancipação social e liderança comunitária. Quanto 

à dimensão dos espaços coletivos, as mulheres se reconhecem como sujeitos de direito, tanto 

no ambiente familiar quanto na comunidade. O protagonismo das mulheres é caracterizado 

pela valorização dos costumes culturais, pela preservação da biodiversidade do seu território e 

pela relação que mantém com os outros atores sociais, por meio da sua atuação nos espaços 

coletivos que lhes conferem visibilidade e prestígio social. Conclui-se que as mulheres 

exercem importante papel na geração de emprego e renda, nos arranjos familiares, no cuidado 

com a saúde da comunidade e na promoção do desenvolvimento do turismo no Distrito de 

São Jorge.   

 

Palavras-chave: Mulheres. Cuidados. Empreendedorismo. Espaços coletivos. Serviços 

turísticos. Distrito de São Jorge. 



 
 

REZENDE, S. M. M. The role of women in Chapada dos Veadeiros, District of São Jorge 

(GO): among the memories of gold-digging, traditional wisdom and entrepreneurship in 

tourism services. 2021. 117p. Thesis (Doctorate in Environmental Sciences) – Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2021.  

 

This thesis presents the results of a research on the role of women in Chapada dos Veadeiros, 

District of São Jorge, set on the life course of two groups of women with social identities 

founded in traditional wisdom and daily care practice. The first group was classified as 

Donas, in which they hold traditional knowledge transferred between generations by viva 

voce, and the second group as Nativas e Chegantes, which include women in charge of inns, 

hostels, campings, chalets, bars, restaurants, pizzerias, cafes, ice cream shops, tapiocarias, 

travel agencies, artisan shops, and gift shops. These are enterprising women that transitioned 

from “house wifes” to “business owners”. The goal is to understand how women came to lead 

healthcare and tourist reception in the district of São Jorge, taking into account the existence 

of three dimensions: healthcare, entrepreneurship, and collective spaces. For this, a theoretical 

approach was used on the dialog established in the scope of the feminist economy on gender 

labor allocation, healthcare economy, ecofeminism, traditional wisdom, and life 

sustainability. A timeline was presented spanning from gold-digging up to the establishment 

of ecoturism in Chapada dos Veadeiros, in the 1990’s, drawn from documental research and 

narratives of the women interviewed. A qualitative focus was used from the methodological 

proposition of the oral life history. The life narratives were used as a technique of data 

collection and analysis of reports on the life experience of these women. Observation, field 

journal and semi-structured interview scripts were used as research instruments. Concerning 

the healthcare dimension: The protagonism of raizeiras, midwives, and healers in Chapada 

dos Veadeiros is related to the trajectory of life in quilombos, gold prospecting, farming, and 

with the role played in the community. The daily practices of care are transferred orally from 

mothers to daughters and shared in banter circles. The healthcare and medicinal know-how 

provides autonomy, sovereignty, and culture and wealth accumulation to these women and 

their descendants that appropriate of this knowledge. Concerning the entrepreneurship 

dimension: The first food and lodging services emerge as a social reproduction strategy of the 

families with a life trajectory in gold-digging. The path these women took allowed them to 

overcome the gender inequality and uneven power relations discourse. It also provided them 

with financial autonomy, social emancipation and community leadership. Concerning the 

collective spaces dimension: These women recognize themselves as subjects of law with 

rights, both in the family environment as in the community. The women protagonism is 

characterized by the appreciation of cultural mores, by the biodiversity preservation in their 

territory, and by the relationships they maintain with other social actors, amidst their role in 

collective spaces that gives them visibility and social prestige. Therefore, women are 

exercising an important role in employment and income, in family arrangements, in 

communal healthcare, and in tourism development in the district of São Jorge. 

 

Keywords: Women. Care. Entrepreneurship. Collective spaces. Tourism services. São Jorge 

District. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A PESQUISA 

 

Ao visitar o Distrito de São Jorge, o primeiro contato dos visitantes é com a 

rodovia estadual GO-2391, trecho que liga o município de Alto Paraíso de Goiás ao 

município de Colinas do Sul, uma rodovia asfaltada ao lado de “exuberantes montanhas, 

veredas, majestosos campos de flores, paredões, escarpas, canyons” (BEHR, 2001, p. 

85). Trata-se de uma rodovia sinuosa que conduz os visitantes ao Distrito de São Jorge, 

município de Alto Paraíso de Goiás, sede administrativa e portão de entrada do Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), para contemplar a beleza cênica e 

conhecer a história do garimpo na Chapada dos Veadeiros.    

Na primeira visita realizada no mês de junho de 2016, conheceu-se a história do 

garimpo na Chapada dos Veadeiros, da criação do PNCV e da transição de uma antiga 

vila de garimpeiros para um lugar turístico. No enredo das três histórias, o homem teve 

um papel preponderante. Primeiramente, com o garimpo de quartzo hialino ou cristal de 

rocha e, posteriormente, com a condução de visitante no parque. Enquanto isso, a 

mulher permaneceu na invisibilidade, exercendo o papel de dona de casa e de cuidado 

com a saúde da comunidade, até que se criou um espaço para a oferta dos primeiros 

serviços turísticos de alimentação e hospedagem. Este espaço ganhou forma e é 

reconhecido pela comunidade local e pelo turista que visita a região como um espaço 

das mulheres.  

Na segunda visita ao Distrito de São Jorge, ocorrida durante o II Grande 

Encontro de Raizeiras, Parteiras, Benzedeiras e Pajés da Chapada dos Veadeiros2, foi 

definida a temática abordada neste trabalho: o papel das mulheres da Chapada dos 

Veadeiros. As mulheres desenvolvem atividades relacionadas à economia dos cuidados, 

como os serviços de hospedagem e alimentação para os visitantes do PNCV e as 

práticas cotidianas das raizeiras, parteiras e benzedeiras no cuidado com a saúde na 

região. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2016), a 

economia dos cuidados caracteriza qualquer atividade que promova a reprodução social 

                                                           
1 A Lei nº 19.015, de 22 de setembro de 2015, altera a Lei nº 13.467, de 20 de julho de 1999, que 

denomina o trecho rodoviário GO-239 em Estrada Parque Prefeito Divaldo Rinco, no trecho que liga o 

Município de Alto Paraíso ao Município de Colinas do Sul (BRASIL, 2019). 
2 A 2ª edição aconteceu no período de 25 a 28 de maio de 2017, no Centro de Convenções do Distrito de 

São Jorge. 
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e pode ser desempenhada gratuitamente ou não. Mesmo quando esses cuidados são 

exercidos de maneira remunerada, são guardados na memória da gratuidade e do 

trabalho feminino (BIROLI, 2018). 

 

1.2 MULHERES COMO SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Por que as mulheres? Porque as práticas cotidianas das mulheres foram 

subestimadas, e os registros historiográficos privilegiam o mundo público, sobretudo o 

econômico e político reservado aos homens (PARENTE, 2005). Por que as mulheres da 

Chapada dos Veadeiros? Porque elas estão no cerne das questões problematizadas e 

relacionadas à conservação da biodiversidade da fauna e flora do bioma cerrado. Porque 

o turismo no Distrito de São Jorge possibilitou às mulheres a geração de renda sem sair 

de casa, pois os serviços de hospedagem e alimentação possuem características 

similares ao papel desempenhado por elas no cotidiano doméstico, como o de cozinhar, 

cuidar dos filhos e limpar a casa.  

Em uma das primeiras pesquisas realizadas sobre o turismo no Distrito de São 

Jorge, Melo (1996, p. 4) afirma que “com o turismo, elas ocupam um lugar 

preponderante na economia e no prestígio familiar”. Isso ocorre porque, desde o ano de 

2014, um grupo de pesquisadoras e ativistas sociais desenvolve um trabalho de resgate 

dos saberes tradicionais. Por meio do Evento Raízes,3 esse grupo promove a 

visibilização das raizeiras, parteiras e benzedeiras, a partir das práticas cotidianas que 

acontecem fora do mercado. Mas também não se pode negar que é gerado valor 

econômico, cultural e ambiental para a região do cerrado.  

O sujeito da pesquisa é formado por dois grupos de mulheres com trajetórias de 

vidas distintas e com identidades sociais4 fundamentadas nos saberes, nas práticas e no 

modo de pensar próprio de cada grupo. As “Donas”, detentoras de um conhecimento 

tradicional transmitido por meio da oralidade, que possuem a capacidade de atrair para 

junto de si outras gerações de mulheres que se assentam aos seus pés para simplesmente 

ouvirem as histórias de vida, de curas e partos, repletas de afeto e carregadas de 

simbolismo religioso e de reciprocidade entre elas. As “Nativas” e “Chegantes” estão no 

                                                           
3 O Grande Encontro de Raizeiras, Parteiras, Benzedeiras e Pajés da Chapada dos Veadeiros está alinhado 

ao resgate dos saberes e fazeres tradicionais da Chapada dos Veadeiros. No cerne do evento, encontra-se 

o papel das mulheres no cuidado com a saúde da comunidade no entorno do PNCV. 
4 Esta forma de pensar e ser que tendemos a perceber como nossa é a história corporificada, ou seja, é a 

sociedade presente no nosso interior, em nossas mentes e em nossos valores (MOREIRA; LIMA, 2008). 
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comando das pousadas, dos hostels, campings, chalés, bares, restaurantes, das pizzarias, 

dos cafés, das sorveterias, tapiocarias, agências de viagem, lojas de artesanatos e lojas 

de souvenir. São mulheres que saíram da condição de donas de casa para donas do seu 

próprio negócio.  

A classificação em nativas e chegantes foi utilizada pela primeira vez no 

trabalho intitulado “Tradição e sustentabilidade: um estudo dos saberes tradicionais do 

cerrado na Chapada dos Veadeiros – Vila São Jorge – GO”. As nativas são mulheres 

que fazem parte dos primeiros núcleos familiares formados na época do garimpo, e as 

chegantes são mulheres que fixaram residência no Distrito de São Jorge, a partir da 

década de 1980 (SARAIVA, 2006).  

O problema que norteou esta pesquisa foi: Como, ao longo do tempo, as 

mulheres assumiram um papel central na comunidade do Distrito de São Jorge (GO) a 

partir do cuidado com a saúde e a recepção ao turista? Para entender como aconteceu o 

protagonismo5 dessas mulheres, buscou-se relacionar o protagonismo das parteiras, 

benzedeiras e raizeiras e o protagonismo das empreendedoras do turismo, a partir das 

trajetórias de vida e das inserções sociais, levando-se em conta a existência de três 

dimensões: o cuidado com a saúde, o empreendedorismo e os espaços coletivos. 

Com a criação do PNCV, houve uma divisão sexual do trabalho: os homens 

ficaram com a guiagem e, ao longo do tempo, as mulheres com o camping, a pensão e o 

restaurante. Com o tempo, elas foram se tornando as representantes dos serviços 

turísticos e elementos fundamentais, assumindo um papel importante na comunidade. 

Desta forma, se tornaram protagonistas tanto do cuidado com a saúde da comunidade 

quanto do desenvolvimento dos serviços de recepção aos turistas na região. As mulheres 

saíram da invisibilidade para o reconhecimento do seu papel, porque, além do cuidado 

com a casa e a saúde da comunidade, estão à frente dos empreendimentos turísticos, que 

são fonte de emprego e renda na comunidade, representando a base econômica do 

Distrito de São Jorge.  

 

 

 

 

                                                           
5 Qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação, acontecimento, exercendo o papel mais 

importante dentre os demais: protagonismo juvenil. Característica do personagem principal mais 

importante: protagonismo literário, artístico, televisivo, cinematográfico. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/protagonismo. Acesso em: 19 abr. 2020. 

https://www.dicio.com.br/protagonismo.
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1.3 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A pesquisa desenvolvida tem como objetivo entender como as mulheres 

assumiram o protagonismo no cuidado com a saúde e na recepção do turista no Distrito 

de São Jorge (GO), a partir das trajetórias de vida e das inserções sociais. Para tanto, 

realizou-se um breve percurso histórico do garimpo até a configuração do ecoturismo na 

Chapada dos Veadeiros, na década de 1990, a partir de pesquisa documental e das 

narrativas das mulheres entrevistadas. Para alcançar o objetivo principal, foram 

elencados três objetivos específicos: 

1)   compreender os motivos que levaram as raizeiras, parteiras e benzedeiras a 

se tornarem protagonistas no cuidado com a saúde da comunidade; 

2) entender o caminho percorrido pelas mulheres até se tornarem 

empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge (GO) e suas 

implicações nas relações sociais e econômicas estabelecidas na comunidade local;  

3) evidenciar o protagonismo das mulheres nos espaços coletivos como sujeitos 

de transformação social e de liderança comunitária. 

Para atender o objetivo geral e os objetivos específicos, analisaram-se três 

dimensões do protagonismo da mulher: o cuidado com a saúde, o empreendedorismo e 

os espaços coletivos, que correspondem a cada um dos artigos que compõe esta tese.  

As três dimensões transitam entre a tradição dos saberes das parteiras, 

benzedeiras e raizeiras e a prática empreendedora das mulheres à frente dos 

estabelecimentos comerciais. Desde o início estavam desenhadas as duas primeiras 

dimensões, e a terceira foi se construindo a partir dos resultados da pesquisa de campo, 

que apontam para o engajamento das mulheres nos espaços coletivos, discutindo o 

processo de urbanização do Distrito de São Jorge. Neste, o cuidado presente nos saberes 

tradicionais e na oferta dos serviços turísticos se integra à perspectiva da 

sustentabilidade da vida6 na Chapada dos Veadeiros.  

Durante o processo da escrita, buscou-se evitar o dualismo entre tradição-

modernidade e cultura-economia presente nas três dimensões para, efetivamente, se 

articular a figura da mulher com o debate sobre a divisão sexual do trabalho. Esta é uma 

questão de gênero, diretamente relacionada com as expectativas sobre as 

                                                           
6 Entendem-se todas as atividades necessárias para dar estabilidade física e emocional para todos os 

membros de uma família, sejam eles dependentes, por motivo de idade ou saúde, ou não. Nesse 

entendimento, incluem-se atividades relacionadas à alimentação, ao vestuário, afeto, à saúde e 

socialização (SATOR, 2011, p. 10). 
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responsabilidades que devem ser desempenhadas por homens e mulheres na sociedade 

(KERGOAT, 2009; BIROLI, 2018).  

A princípio, essa articulação não estava muito clara, mas a não obrigatoriedade 

do condutor de visitante no PNCV, no ano de 2012, ganhou destaque nas entrevistas 

realizadas e no diário de campo, promovendo o diálogo entre o ecofeminismo, o saber 

tradicional, a sustentabilidade, a economia dos cuidados e a divisão sexual do trabalho, 

a partir do arcabouço teórico da economia feminista.  

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

Nesta Introdução, apresentam-se o tema, a justificativa e o problema de 

pesquisa, assim como o objetivo geral e os específicos. 

No capítulo dedicado aos contornos teórico-metodológicos, identificam-se o 

universo da pesquisa e os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os 

objetivos propostos. Para compreender o protagonismo das mulheres no cuidado com a 

saúde e a recepção ao turista no Distrito de São Jorge (GO), realizou-se uma abordagem 

teórica a partir do diálogo que se estabelece no âmbito da economia feminista entre a 

divisão sexual do trabalho, a economia dos cuidados, o ecofeminismo e a 

sustentabilidade da vida. 

A presente tese é composta por três artigos, que posteriormente serão publicados 

em revistas científicas.  

No capítulo sobre o cuidado com a saúde, apresenta-se o primeiro artigo que 

trata o protagonismo das mulheres no cuidado com a saúde da comunidade no entorno 

do PNCV, por meio da transmissão oral dos saberes e fazeres tradicionais da Chapada 

dos Veadeiros. O título é “As guardiãs dos segredos do Cerrado: o cuidado da saúde a 

partir das práticas cotidianas das raizeiras, parteiras e benzedeiras”.  

O capítulo sobre o empreendedorismo destina-se ao segundo artigo, que possui 

como título “Empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge: 

empreender também é coisa de mulher”. O objetivo é entender o caminho percorrido 

pelas mulheres, até se tornarem empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de 

São Jorge (GO), e suas implicações nas relações sociais e econômicas estabelecidas na 

comunidade local. 

No capítulo sobre os espaços coletivos, há o terceiro artigo, que tem como 

objetivo evidenciar o protagonismo das mulheres nos espaços coletivos como sujeitos 
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de transformação social e de liderança comunitária. O artigo é intitulado “Do privado ao 

público: a participação das mulheres nos espaços coletivos do Distrito de São Jorge 

(GO)”. 

Por fim, na Conclusão Final, buscou-se relacionar o protagonismo das parteiras, 

benzedeiras e raizeiras e o protagonismo das empreendedoras do turismo, levando-se 

em conta a existência de três dimensões: o cuidado com a saúde, o empreendedorismo e 

os espaços coletivos, assim como a pesquisa permitiu que se elencassem questões e 

indagações para trabalhos futuros. 
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2 DELINEAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Uma vez definido o local de estudo, a Chapada dos Veadeiros, foi realizado um 

recorte espacial7, considerando-se dois níveis de fragmentação. No nível macro, o 

PNCV é utilizado como espaço8 de atuação das mulheres no cuidado com a saúde da 

comunidade. No nível micro, no Distrito de São Jorge, as mulheres deixaram de ser 

apenas donas de casa e se constituíram donas do seu próprio negócio.  

O Distrito de São Jorge (Figura 1) está localizado na zona de amortecimento do 

PNCV. Entende-se por zona de amortecimento a região do "entorno de uma Unidade de 

Conservação (UC) onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade" 

(BRASIL, 2000). O Distrito de São Jorge é a sede administrativa e o portão de entrada 

do PNCV. O parque foi criado no início da década de 1960, tendo como objetivo a 

preservação e conservação do bioma cerrado. 

Figura 1 – Distrito de São Jorge, município de Alto Paraíso de Goiás, 2018. 

 

 

Fonte: IBGE (2017);  ICMBio (2017). 

Elaboração Cartográfica: FARIA (2018). 

 

Desde a criação do parque, o Distrito de São Jorge tem sido utilizado como 

                                                           
7 O objetivo do recorte espacial é conduzir o leitor a  analisar o sujeito. 
8 Trata-se de uma categoria analítica da geografia definida por Santos (1978, p. 122) como “um conjunto 

de formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada 

por relações sociais que se manifestam através de processos e funções”. 
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recorte espacial para pesquisas científicas e práticas de educação ambiental. Por 

exemplo, há as pesquisas de: Melo (1996), sobre a Vila São Jorge, o turismo e a 

atividade feminina na perspectiva de gênero; Silveira (1997), sobre o impacto cultural 

de um projeto ecológico; Oliveira Júnior (2003), sobre a construção social do 

ecoturismo; Saraiva (2006), sobre os saberes tradicionais do cerrado; Oliveira (2007), 

sobre a cartografia turística; Domiciano (2014), sobre a valoração ambiental do PNCV; 

Roriz (2019), sobre a participação da comunidade na prática da atividade turística 

advinda da criação do PNCV, e Carvalho (2019), sobre a importância da proteção da 

natureza, feita de maneira integrada à vida humana, animal e vegetal no PNCV. Esses 

trabalhos, desenvolvidos no âmbito de programas de pós-graduação de mestrado e 

doutorado em conjunto com as anotações do diário de campo, contribuíram para a 

descrição do PNCV e do Distrito de São Jorge, presentes nos artigos que compõem esta 

tese.  

O Distrito de São Jorge faz parte do município Alto Paraíso de Goiás, que dista 

412 km de Goiânia. Possui área total de 2.593,905 km² e população de 6.885 habitantes, 

sendo 1.666 habitantes em área rural. A principal via de acesso é a rodovia GO 118/BR 

010. Está localizado no bioma cerrado e faz parte da Bacia Hidrográfica Tocantins-

Araguaia (IBGE 2010). 

O acesso ao Distrito de São Jorge se dá pela rodovia estadual GO-239, trecho 

que liga o município de Alto Paraíso de Goiás ao município de Colinas do Sul. Está 

localizado a 36 km de Alto Paraíso de Goiás e apresenta uma área de 305 quilômetros 

quadrados. Geograficamente faz fronteira ao norte com o rio Preto, ao sul com o 

município de Alto Paraíso de Goiás, ao oeste com o município de Colinas do Sul, e ao 

leste com o município de Cavalcante (SILVEIRA, 1997).  

O Distrito de São Jorge possui “cerca de setecentos habitantes” (RORIZ, 2019, 

p. 93). Dispõe de posto de polícia militar, posto de saúde com atendimento médico três 

vezes na semana, iluminação pública, sistema de água e esgoto, pelo qual a Saneago é 

responsável, e conta com serviço de coleta de lixo. No Distrito de São Jorge, as missas 

são celebradas por um padre de Alto Paraíso de Goiás, e os cultos são realizados nos 

templos das igrejas Presbiteriana, Congregação Cristã e Assembleia de Deus. 

A escola é pública e atende do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A 

Associação de Moradores da Vila de São Jorge (ASJOR) apoia projetos de recreação, 

atividades lúdicas e educação ambiental. Esses projetos são desenvolvidos pelas 

chegantes, que buscam ocupar o tempo das crianças da comunidade local. A Casa de 
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Cultura oferece apoio para realização dos Encontros de Culturas e de Raízes, que de 

certa forma contribuem para o turismo cultural na região da Chapada. 

  

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Com a definição da temática e dos objetivos propostos, foi elaborado o projeto 

de pesquisa, que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), conforme Anexo A (ver p. 114). Logo após a aprovação da 

pesquisa pelo CEP, conforme Anexo B (ver p. 115), foi realizado um novo contato com 

a ASJOR para informar sobre a data da realização da pesquisa, com o intuito de obter a 

colaboração nas visitas realizadas no Distrito. O contato inicial ocorreu no ano de 2016. 

Para o artigo “As guardiãs dos segredos do Cerrado: o cuidado da saúde a partir 

das práticas cotidianas das raizeiras, parteiras e benzedeiras”, a pesquisa de campo 

consistiu na participação das três últimas edições do Grande Encontro de Raizeiras, 

Parteiras, Benzedeiras e Pajés da Chapada dos Veadeiros, no mês de maio dos anos 

2017, 2018 e 2019, e em duas edições do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada 

dos Veadeiros, no mês de julho dos anos de 2017 e 2019. Para os artigos 

“Empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge: empreender também 

é coisa de mulher” e “Do privado ao público: a participação das mulheres nos espaços 

coletivos do Distrito de São Jorge (GO)”, a pesquisa de campo aconteceu na semana dos 

dias 25 a 29 de junho de 2018, no período de 27 de julho a 3 de agosto, e nos dias 19 e 

20 de outubro de 2019. 

As entrevistas foram realizadas no estabelecimento comercial e na residência das 

mulheres, com consentimento prévio. Foram dados os esclarecimentos e informações 

sobre a pesquisa e questionados o interesse e a disponibilidade em contribuir com o 

estudo. A abordagem foi feita em um momento oportuno, não prejudicando a rotina de 

trabalho. As mulheres que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Não foi realizada entrevista com menores 

de 18 anos. Logo após a coleta dos dados, foram feitas a transcrição e a análise da fala 

das mulheres entrevistadas, conforme consentimento, para verificar a necessidade (ou 

não) de se retornar a campo9.   

                                                           
9 No exame de qualificação, ocorrido no mês de abril de 2019, verificou-se a necessidade de se retornar a 

campo. No período de 27 de julho a 3 de agosto e nos dias 19 e 20 de outubro de 2019, realizaram-se 
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Foi utilizado o enfoque qualitativo, considerando-se que os estudos qualitativos 

envolvem a coleta de dados utilizando técnicas que não pretendem medir nem associar 

as medições a números. O estudo qualitativo busca “compreender seu fenômeno de 

estudo em seu ambiente usual [...] como as pessoas vivem, se comportam e atuam; o 

que pensam; quais são suas atitudes, etc.” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 

10-11). Desta forma, o enfoque qualitativo parte do princípio de que há uma realidade 

subjetiva a ser descoberta pelo pesquisador, tendo como finalidade entender o contexto 

e/ou o ponto de vista do ator social que é responsável pela construção da realidade, 

fundamentada nas crenças, representações e nos costumes. 

 

2.3 INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

Para entender as particularidades e obter o maior número de informações, foram 

utilizados como instrumentos de pesquisa a observação, o diário de campo e as 

entrevistas a partir de um roteiro semiestruturado. Na visão de Barros e Lehfeld (2000, 

p. 58), a entrevista semiestruturada “estabelece uma conversa amigável com o 

entrevistado, busca levantar dados que possam ser utilizados em análise qualitativa, 

selecionando-se os aspectos mais relevantes de um problema de pesquisa”. Por meio da 

observação, procurou-se estabelecer uma relação com as mulheres entrevistadas, 

examinando o significado das práticas cotidianas e das narrativas. Demonstrou-se, 

também, que a finalidade da estadia no Distrito de São Jorge era realizar a pesquisa de 

doutorado (OLIVEIRA, 2012).  

A elaboração dos roteiros de entrevista levou em consideração alguns elementos 

de análise para compreender o protagonismo das mulheres da Chapada dos Veadeiros, 

Distrito de São Jorge. Os elementos de análise são10: a) entender a configuração social 

com o turismo; b) verificar as mudanças culturais em curso com a presença dos turistas 

e “chegantes”; c) averiguar como se dá a apropriação do PNCV pelos moradores do 

Distrito de São Jorge; d) entender o papel das “raizeiras, parteiras e benzedeiras” no 

entorno do PNCV; e) conhecer os principais desafios da gestão do PNCV e a relação 

que mantém com a comunidade no entorno, e f) o papel da mulher nos espaços 

                                                                                                                                                                          
novas coletas de dados, com o objetivo de preencher algumas lacunas e atender os questionamentos da 

banca avaliadora. 
10 Após o exame de qualificação e o retorno a campo, alguns desses elementos não foram utilizados para 

compreender o protagonismo das mulheres da Chapada dos Veadeiros, Distrito de São Jorge. 
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coletivos como facilitadora da promoção de melhoria das condições de vida da 

comunidade local.  

Utilizou-se a proposta metodológica história oral como técnica de coleta de 

dados e de análise dos relatos de experiências de vida dessas mulheres. A história oral é 

caracterizada como técnica de pesquisa, que permite resgatar experiências de vida por 

meio de entrevistas com as pessoas-chave para atingir os objetivos propostos na 

pesquisa.  

De acordo com Meihy (2005), a história oral estabelece um conjunto de 

procedimentos que se inicia com: 1) a definição da temática; 2) a seleção das pessoas 

que serão entrevistadas; 3) a elaboração do roteiro de entrevista; 4) a escolha do local 

para a realização da entrevista; 4) a disponibilidade de tempo; 5) o interesse da pessoa 

em participar da pesquisa; 6) a autorização para gravação da entrevista; 7) a transcrição 

das falas; 8) a categorização dos dados, e 9) a análise dos dados coletados. O autor ainda 

explica que há três modalidades de história oral: história oral de vida, história oral 

temática e tradição oral.   

A história oral de vida, ou as narrativas de vida, consiste em “considerar a 

narrativa de vida a partir do momento que o sujeito conta a outra pessoa, pesquisador ou 

não, um episódio qualquer de sua experiência de vida” (BERTAUX, 2010, p. 47). Ao 

utilizar as narrativas das mulheres, obtém-se uma visão particular sobre a trajetória de 

vida ao assumirem os serviços de alimentação e hospedagem aos turistas e o ofício de 

raizeiras, parteiras e benzedeiras, na Chapada dos Veadeiros. 

A interpretação da dinâmica turística pela perspectiva do protagonismo das 

mulheres acontece, no caso das Donas, a partir da narrativa das parteiras ao utilizar os 

chás, ervas e rezas, realizar movimentos corporais e puxações para acelerar o parto e 

toda a práxis das benzedeiras e raizeiras que envolve elementos místicos e religiosos. 

Nas nativas, a partir do cuidado com o turista, ao improvisar uma refeição, uma cama 

limpa para o pernoite e um banho após um dia de caminhada pelas trilhas. No caso das 

chegantes, a partir do processo migratório de outras localidades para investir no turismo 

e se posicionar como mulheres empreendedoras, donas do seu próprio estabelecimento 

comercial.  
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2.4 A ECONOMIA FEMINISTA E O FORTALECIMENTO DO PAPEL DAS 

MULHERES NA SOCIEDADE 

 

Para compreender o protagonismo das mulheres no cuidado com a saúde e a 

recepção ao turista no Distrito de São Jorge (GO), realizou-se uma abordagem teórica a 

partir do diálogo que se estabelece no âmbito da economia feminista entre a divisão 

sexual do trabalho, a economia dos cuidados, o ecofeminismo, o saber tradicional e a 

sustentabilidade da vida (Figura 2). 

Figura 2 – Mapa mental – Referencial teórico. 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Esse diálogo é possível a partir da contraposição da economia feminista em 

relação ao arcabouço teórico da economia. A teoria econômica está baseada no tripé da 

produção, circulação e acumulação da riqueza, tendo como centralidade o 

comportamento racional do homo economicus, maximizador da utilidade e do lucro. Na 

teoria econômica, o meio ambiente é considerado como fonte inesgotável de recursos 

naturais para a produção e o consumo de bens e serviços (ROSSETTI, 2000). 

A concepção errônea da teoria econômica em relação ao domínio do homem 

sobre corpos e territórios está presente desde o colonialismo, com a apropriação dos 

recursos naturais e o extermínio da cultura dos povos originários dos países da América 

e da Costa Africana. Em decorrência do novo colonialismo, o século XX é caracterizado 

por uma crise sistêmica do capitalismo. Trata-se de uma crise ambiental, econômica, 

social, geopolítica, institucional e civilizatória (SOLÓN, 2019). 
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O sistema capitalista enquanto sistema de produção e reprodução social está 

alicerçado na visão androcêntrica, no patriarcado e no sexismo (FERNANDEZ, 2018). 

Isto significa que a tomada de decisão é determinada por valores masculinos, pela 

discriminação fundamentada no sexo e pelo estrito controle da sexualidade feminina, 

com reflexos na questão de classe, raça e gênero, pois envolvem as complexas relações 

de poder presentes no sistema capitalista (GARCIA, 2015). 

Está presente na economia feminista uma multiplicidade de vozes advindas das 

diferentes escolas do pensamento econômico, como a Neoclássica, Institucionalista, 

Pós-keynesiana e Marxista, ao mesmo tempo que existe uma voz que atua como 

denominador comum, o estudo de gênero (FERNANDEZ, 2018). Este se constitui na 

lógica da binaridade, entre masculino e feminino (BURCKHART, 2017).  Judith Butler 

é um dos grandes nomes do estudo sobre identidade de gênero (RIBEIRO, 2019). A 

identidade de gênero é resultado do construto histórico, social e cultural (KERGOAT, 

2009) e estabelece diferenças entre o modo de pensar, agir e atuar para as mulheres e 

para os homens, que se dá ao longo da vida e é reforçado pela cultura e pelas 

instituições (GOIS, 2017).  

O estudo de gênero trata-se de uma categoria analítica que problematiza os 

papéis sociais a partir das características biológicas dos indivíduos. Estabelece um 

padrão do comportamento em sociedade ao considerar algumas atividades de 

responsabilidade exclusiva das mulheres, e outras, dos homens, dando origem à divisão 

sexual do trabalho, que legitima o discurso da desigualdade entre os sexos e as relações 

desiguais de poder (GARCIA, 2015). Em estudo sobre as relações sociais do sexo, 

Kergoat (2009) explica que a divisão sexual do trabalho é caracterizada pela: 

 

destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera 

reprodutiva e, simultaneamente, a apreensão pelos homens das funções de 

forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares etc.). Esta forma de 

divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores: o princípio de 

separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e o 

princípio de hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que um 

trabalho de mulher) (KERGOAT, 2009, p. 67). 

 

A teoria econômica valoriza o trabalho produtivo realizado no ambiente público, 

ao mesmo tempo que não reconhece o trabalho reprodutivo na esfera privada, pautado 

no papel desempenhado pelas mulheres no cuidado com as crianças e os idosos e os 

afazeres da casa, como limpar, cozinhar, lavar e passar roupa. Do ponto de vista da 
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teoria econômica, o trabalho realizado no ambiente doméstico é invisível, pois, além de 

não gerar valor de troca no mercado, é difícil de mensurá-lo economicamente.  

O modelo do pensamento econômico colabora com a perpetuação da 

desigualdade de gênero no âmbito da sociedade patriarcal (GARCIA, 2015). O 

patriarcado é definido como uma ordem cultural-simbólica de dominação do sexo 

masculino sobre o feminino. A ideia central do patriarcado é a superioridade do homem 

em relação à mulher, assim como da cultura em relação à natureza (HOOKS, 2019). 

Para legitimar essa superioridade, o homem utiliza da violência para exercer o domínio 

e a exploração sobre a mulher e a natureza. Tanto a mulher como a natureza são 

subordinadas ao homem, assim como o consumo à produção e o local ao global (MIES; 

SHIVA, 1993). O trabalho realizado pelas mulheres no âmbito doméstico, assim como 

os recursos naturais extraídos da natureza são fundamentais para o funcionamento do 

sistema capitalista, ao mesmo tempo que não são reconhecidos como tal 

(SCHILDBERG, 2015). Em estudos sobre a economia dos cuidados e a sustentabilidade 

da vida, a autora explica que:   

 

os mercados, portanto, não se preocupam em conservar e regenerar estes 

recursos vitais. O que acontece é o oposto: por um lado há esgotamento dos 

recursos naturais, destruição da biodiversidade e aumento da emissão de 

gases de efeito estufa e, por outro, há mudança demográfica nos países de 

alta e média renda, corte nos serviços sociais e diminuição da prestação de 

assistência, que trazem consigo um aumento da necessidade de cuidados 

(SCHILDBERG, 2015, p. 5). 

 

Isso acontece porque, enquanto para a economia de mercado importa manter 

apenas o trabalho remunerado no âmbito público, para a economia feminista importa 

também garantir condições para a realização do trabalho não remunerado, o trabalho de 

cuidados no âmbito privado. 

No início da década de 1990, a economia feminista surgiu como um campo de 

estudo voltado às perspectivas feministas na economia (FERNANDEZ, 2018).  As 

discussões sobre a economia feminista estão pautadas na conciliação e na ruptura. Uma 

perspectiva conciliatória tem se mostrado sensível à crítica sobre a visão androcêntrica 

da economia neoclássica, que não incorpora o trabalho reprodutivo na análise 

econômica, tendo em vista que considera apenas os bens e serviços que possuem valor 

de troca do mercado (FARIA; NOBRE, 2002).  

A perspectiva conciliatória reconhece o papel da mulher na esfera doméstica e 

no trabalho de cuidado e defende a elaboração de políticas públicas para a criação de 
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um cenário, no qual seja possível a mulher conciliar o trabalho no lar e no mercado. A 

perspectiva conciliatória propõe a luta pela visibilização do trabalho doméstico e de 

cuidado realizado pelas mulheres, a partir da inclusão do trabalho não remunerado no 

cálculo oficial do Produto Interno Bruto (PIB), como forma de romper com uma história 

de marginalização e esquecimento (FARIA; NOBRE, 2002; BENGOA, 2018). 

Por outro lado, há uma economia feminista que propõe a ruptura com o 

paradigma da naturalização do papel da mulher como responsável por “dar à luz, criar 

filhos, cultivar um jardim, cozinhar para seus irmãos, ordenhar a vaca da família, 

costurar roupas para seus parentes ou cuidar de Adam Smith para que ele possa escrever 

A riqueza das nações” (MARÇAL, 2017, p. 25). Propõe, também, a ruptura no modelo 

de sociedade, na qual o trabalho reprodutivo não mercantilizado e não visibilizado 

promove a realização do trabalho produtivo e valorizado no mercado de troca. 

O trabalho reprodutivo, conhecido como atividades de cuidado, é realizado 

majoritariamente e gratuitamente por mulheres em atendimento às necessidades de 

outras pessoas da família e da comunidade. Ele é resultado do padrão de comportamento 

social, no qual se estabelece o sentimento de dever cumprido inerente ao amor maternal 

(KERGOART, 2009).  

Desse modo, a proposta da economia feminista é romper: com a visão 

hegemônica do patriarcado e do capitalismo sobre a responsabilização da mulher pela 

reprodução da vida, pela execução das tarefas domésticas e pelo cuidado com o 

próximo, e também com a divisão sexual do trabalho baseada na relação hierárquica de 

poder e dominação do sexo masculino sobre o feminino (FARIA; NOBRE, 2002).  

Para além da divisão sexual do trabalho, a economia feminista promove “a 

sustentabilidade da vida humana em suas várias dimensões. A ideia é transcender o eixo 

da des/igualdade entre mulheres e homens, avançando em direção à ruptura do modelo 

masculino” (CARRASCO, 2008, p.102). 

O modelo masculino está pautado na destruição dos ecossistemas com: a 

diminuição das mantas vegetais nativas; a degradação dos solos e desertificação; a 

crescente escassez dos combustíveis fósseis; as mudanças climáticas e o agravamento 

da pressão demográfica (MARQUES, 2015). O modelo feminino está pautado: na 

adoção de práticas sustentáveis; na economia solidária; na agroecologia; na promoção 

da segurança alimentar; na recuperação da biodiversidade terrestre e aquática; no 

tratamento adequado de resíduos sólidos e no resgate do saber tradicional 

(CARRASCO, 2008). 
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Diante disso, a economia feminista amplia o debate sobre a sustentabilidade da 

vida com adoção de alternativas econômicas a partir de um movimento de 

antiliberalismo, antiglobalização e antipatriarcado (BENGOA, 2018). Isso ocorre com a 

participação das mulheres que “ocupavam em massa as ruas de novo, a Marcha Mundial 

das Mulheres11, a Marcha das Margaridas12 e a Marcha das Vadias13” (SARMENTO, 

2017, p. 143). 

Pensar na sustentabilidade da vida é pensar na participação das mulheres no 

movimento de antiliberalismo, antiglobalização e antipatriarcado. Também é pensar em 

Rachel Carson (1907-1964), bióloga e oceanógrafa dos Estados Unidos, que esteve na 

vanguarda do debate sobre a relação entre o uso indiscriminado de agrotóxicos com o 

advento da Revolução Verde nos anos 1950 e a contaminação dos ecossistemas e os 

prejuízos para a saúde humana. A sua obra A primavera silenciosa,14 publicada em 

1962, alterou o curso da história do movimento ecologista, ao denunciar o uso do 

dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) como um “meio de erradicar as doenças 

transmitidas por insetos e vencer a guerra dos fazendeiros contra os destruidores de 

plantações da noite para o dia” (CARSON, 2010, p. 33). Rachel Carson é um exemplo 

do protagonismo da mulher no debate sobre o comportamento predatório do homo 

economicus em relação ao ecossistema, no combate da apropriação indevida dos corpos 

das mulheres e dos territórios dos povos originários.  

Os estudos de Rachel Carson refletem o engajamento das mulheres nas questões 

sobre a sustentabilidade da vida, a partir da interface da mulher com a natureza. Esta 

interface está presente nos primeiros debates, no início da década de 1970, sobre o estilo 

de vida e a adoção de práticas sustentáveis de produção e de consumo, visto que a ação 

do homem molda o sistema Terra (MARQUES, 2015). 

                                                           
11 A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento internacional que está inserido nas dinâmicas locais, 

com uma pauta nacional, e em diálogo com os movimentos antiglobalização e com as campanhas sobre as 

relações desiguais entre mulheres e homens (NOBRE; FARIA, 2003). 
12 A Marcha das Margaridas marca um importante momento na história do movimento sindical brasileiro, 

escrito e protagonizado por mulheres trabalhadoras rurais que incorporaram temas do cotidiano feminino 

no meio rural, denunciando os fatores políticos, sociais, culturais e econômicos que determinam as 

situações de fome, pobreza e violência em que vivem as mulheres, principalmente as trabalhadoras rurais 

(http://transformatoriomargaridas.org.br/). 
13 A Marcha das Vadias (Slut Walk) é um movimento surgido no Canadá, em 2011, após a declaração de 

um policial de que as mulheres deveriam parar de se vestir como vadias (slut) para evitar estupro. A 

marcha se espalhou em diversos países e tem como uma das marcas mulheres protestando com o corpo à 

mostra ou vestidas com poucas roupas (SARMENTO, 2017, p. 150).   
14 Referência ao silêncio dos pássaros mortos pela pulverização com DDT em extensas áreas de produção 

agrícola dos Estados Unidos (CARSON, 2010, p. 96). 
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A interface da mulher com a natureza está presente no ecofeminismo, que é 

considerado um campo de investigação que incorpora o referencial teórico de duas 

grandes áreas do conhecimento, a ecologia e o feminismo (MIES; SHIVA, 1998). Trata-

se do olhar feminino sobre o mundo, um olhar diferenciado para as questões que não 

são economicamente relevantes, como a cultura local, a qualidade de vida, os saberes e 

fazeres das populações tradicionais (SILIPRANDI, 2009). Refere-se, ainda, à 

capacidade de a mulher administrar a crise ambiental no âmbito doméstico, visto que o 

uso de agrotóxicos e fertilizantes e o excesso de medicamentos, quase sempre, 

provocam efeitos colaterais e afetam a saúde da mulher, dos filhos e da comunidade.    
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AS GUARDIÃS DOS SEGREDOS DO CERRADO: O CUIDADO COM A SAÚDE 

A PARTIR DAS PRÁTICAS COTIDIANAS DAS RAIZEIRAS, PARTEIRAS E 

BENZEDEIRAS15  

 

RESUMO 

 

Esse artigo tem como tema central questões relacionadas ao papel das mulheres no 

cuidado com a saúde da comunidade, a partir das práticas cotidianas das raizeiras, 

parteiras e benzedeiras do cerrado, mulheres oriundas de comunidades rurais, como dos 

indígenas, das comunidades tradicionais, dos quilombolas e dos kalungas. O objetivo do 

artigo é compreender os motivos que levaram as raizeiras, parteiras e benzedeiras a se 

tornarem protagonistas no cuidado com a saúde da comunidade. Para alcançar o 

objetivo da pesquisa foram realizados um levantamento histórico e documental do lugar 

e uma revisão bibliográfica para embasar teoricamente o conjunto de elementos que 

caracterizaram o papel das mulheres no cuidado com a saúde da comunidade. Logo após 

a revisão bibliográfica, foi realizada a pesquisa de campo, que consistiu na participação 

da pesquisadora em três edições do Grande Encontro de Raizeiras, Parteiras, 

Benzedeiras e Pajés da Chapada dos Veadeiros, e em duas edições do Encontro de 

Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Elaboraram-se seis categorias de 

análise para comprovar os motivos que levaram as raizeiras, parteiras e benzedeiras a se 

tornarem protagonistas no cuidado com a saúde da comunidade. As categorias de 

análise são: 1) relação homem-natureza; 2) troca de saberes e fazeres; 3) medicalização; 

4) religiosidade/misticismo; 5) gratuidade do cuidado, e 6) custos de tempo e os 

benefícios do trabalho de cuidados não remunerado. Pode-se concluir que o 

conhecimento adquirido, ao longo dos anos, possibilitou uma quantidade de partos, 

remédios manipulados e benzeções, que não foram mensurados nem contabilizados 

monetariamente, representando uma perda para economia local. Entende-se que, se 

tivesse ocorrido a valoração desse trabalho de cuidado, possivelmente se teria gerado 

benefício econômico tanto para elas quanto para a comunidade local. 

 

Palavras-chave: Ecofeminismo. Cuidado com a saúde. Saber tradicional. Protagonistas. 

Chapada dos Veadeiros. 

 

ABSTRACT 

 

This paper has as its central theme questions related to the role of women in healthcare 

in the community, starting with the daily practices of the raizeiras, midwives and 

healers of cerrado, women from rural communities, like native-Brazilians, traditional 

communities, quilombolas and kalungas. The goal is to be able to comprehend the 

reasons that took the raizeiras, midwives and healers to become protagonists in the 

healthcare of the community. To reach the research’s goals a historical and documental 

survey of the place was done, and the literature was reviewed in order to serve as 

theoretical basis on the set of elements that characterize the role of women in communal 

healthcare. After the literature review, a field research was also done, which consisted in 

                                                           
15 As discussões aqui apresentadas compõem a tese de doutorado intitulada “O papel das mulheres da 

Chapada dos Veadeiros, Distrito de São Jorge (GO):  entre a memória do garimpo, o saber tradicional e o 

empreendedorismo nos serviços turísticos”, pela perspectiva da saúde, ao analisar o papel das mulheres 

no cuidado com a saúde da comunidade a partir do saber tradicional dos povos originários, afeitos com a 

sustentabilidade da vida. 
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the researcher’s participation in three editions of Grande Encontro de Raizeiras, 

Parteiras, Benzedeiras e Pajés of Chapada dos Veadeiros, and in two editions of 

Encontro de Culturas Tradicionais of Chapada dos Veadeiros. Six analysis categories 

were formulated to prove the reasons that took the raizeiras, midwives and healers to 

become protagonists in communal healthcare. The categories are: 1) relationship men-

nature; 2) exchange of knowledge and practices; 3) medicalization; 4) 

religion/mysticism; 5) free care; 6) time costs and the benefits of non-paid care labor. It 

can be concluded that the knowledge acquired throughout the years enabled a number of 

deliveries, manipulated medicine and benzeções that was not measured or accounted 

monetarily, representing a loss to the local economy. It is understood that if this work 

were valued, it would probably have generated as much economic benefit to these 

women as to the local community. 

 

Keywords: Ecofeminism. Healthcare. Traditional wisdom. Female protagonists. 

Chapada dos Veadeiros. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo tem como tema central questões relacionadas ao papel das mulheres 

no cuidado com a saúde da comunidade, a partir das práticas cotidianas das raizeiras, 

parteiras e benzedeiras do cerrado, mulheres oriundas de comunidades rurais, como dos 

indígenas, das comunidades tradicionais, dos quilombolas e dos kalungas16. Em suas 

práticas e representações sociais, essas mulheres consideram a natureza como a Mãe 

Terra – Pacha mama17, de onde se obtém o alimento, a cura por meio das plantas 

medicinais e uma infinidade de recursos naturais, tais como: raízes, cascas, óleos, 

folhas, frutos, resinas, argilas.  

A história das comunidades quilombolas e dos kalungas está relacionada com o 

processo de formação econômica do Brasil, no qual mulheres e homens negros trazidos 

das costas africanas e tratados como mercadorias (os escravos) foram a base sobre a 

qual se apoiou a formação econômica do Brasil. Esta se iniciou nos séculos XVI e 

XVII, com os engenhos de cana de açúcar e, depois, com a ascensão da mineração 

aurífera nos estados de Minas Gerais e Goiás, entre os séculos XVIII e XIX 

(TEIXEIRA; TOTINI, 1991). Essas comunidades foram criadas a partir da formação de 

grupos de escravos que escaparam de áreas de mineração e se refugiaram em áreas 

                                                           
16 Os quilombolas no Estado de Goiás se autodenominaram Kalungas. O território dos Kalungas fica no 

município de Cavalcante, Chapada dos Veadeiros (ALMEIDA, 2015, p. 7). Trata-se de um grupo étnico 

de particularidades cultural e identitária (LIMA; KUMBLE, 2015, p. 191). Em 1991, os Kalungas de 

Goiás conseguiram o título de comunidade remanescente de quilombolas e o reconhecimento como Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural, por meio da Lei Estadual nº 11.409/1991 (ALVES; ALMEIDA; 

AUGUSTO JÚNIOR, 2020). 
17 Pacha Mama ou a Mãe Terra é considerada como um organismo vivo composto pelos rios, montanhas, 

ar, rochas, glaciares: tudo tem vida (SOLON, 2019, p. 147). 
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isoladas, como na Chapada dos Veadeiros, localizada na microrregião do nordeste 

goiano (LIMA; KUMBLE, 2015).  

No estudo realizado sobre o território e a comunidade Kalunga, Almeida (2015, 

p. 49) descreve a região da Chapada dos Veadeiros como “um espaço geográfico 

singular que contempla vãos, serras e morros, depressões e vales estreitos, rios 

encaixados, com uma vegetação variada de cerrado”. Algumas raizeiras, parteiras e 

benzedeiras da Chapada dos Veadeiros são descendentes dos remanescentes 

quilombolas e mantêm forte ligação com o cerrado. Cada uma delas é considerada 

“guardiã dos segredos do cerrado e que tem prazer em transmitir seus saberes para 

aqueles que a procura” (SOUZA et al., 2017, p. 75). Ao longo do tempo, essas mulheres 

têm exercido o trabalho de cuidado com a saúde da comunidade local e dos visitantes do 

PNCV. Desta forma, as raizeiras, parteiras e benzedeiras, detentoras do saber 

tradicional, tornaram-se protagonistas no cuidado com a saúde da comunidade. Isso 

ocorreu a partir da gratuidade do cuidado e das práticas cotidianas com as ervas, rezas e 

o ofício de partejar, por meio do atendimento domiciliar e do exercício de escutar o 

relato das pessoas que as procuram para tratar da saúde. 

Diante da realidade das mulheres que estão por trás do cuidado com a saúde da 

comunidade e da transmissão do saber tradicional, a pesquisa se propôs a responder: 

Como as raizeiras, parteiras e benzedeiras se tornaram protagonistas no cuidado com a 

saúde da comunidade? O objetivo do artigo é compreender os motivos que levaram as 

raizeiras, parteiras e benzedeiras a se tornarem protagonistas no cuidado com a saúde da 

comunidade.  

Para alcançar o objetivo proposto, utilizou-se o referencial teórico de três 

campos de estudo, que estão conectados com a economia feminista, a saber: a economia 

dos cuidados, para entender a gratuidade dos cuidados pela perspectiva econômica; o 

ecofeminismo, para entender como a proximidade com a vegetação do cerrado fez delas 

as farmacêuticas da região, ao utilizarem as plantas medicinais na preparação de 

garrafadas, beberagens, emplastos e pomadas, assim como na benzeção para cura de 

enfermidades físicas e espirituais; e o saber tradicional transmitido de geração em 

geração, para entender o processo de empoderamento18 dessas mulheres denominadas 

                                                           
18 “Seria estimular, em algum nível, a autoaceitação de suas características culturais e estéticas herdadas 

pela ancestralidade que lhe é inerente para que possa, devidamente munido de informações e novas 

percepções críticas obre si mesmo e sobre o mundo que o cerca, e, ainda, de suas habilidades e 

características próprias, criar ou descobrir em si mesmos, ferramentas ou poderes de atuação no meio em 

que vive e em prol da coletividade” (BERTH, 2018, p. 14). 
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raizeiras, parteiras e benzedeiras, que se tornaram “famosas” na região da Chapada dos 

Veadeiros, com os documentários: Ofício das Raizeiras e Raizeiros do Cerrado19, 

Geovânia & Dna Cecília - Raizeiras da Chapada dos Veadeiros20, Flor do Moinho - 

Documentário completo21, RAIZEIROS Saberes Ameaçados22 e Raizeiros: saberes 

ameaçados – Parte 2.23 

O artigo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, será realizada a 

triangulação entre a economia dos cuidados, o ecofeminismo e o saber tradicional. 

Posteriormente, serão apresentados os aspectos metodológicos, a caracterização do 

espaço geográfico e dos sujeitos, as raizeiras, parteiras e benzedeiras da Chapada. Em 

seguida, elaborar-se-ão seis categorias de análise para compreender as motivações 

dessas mulheres a se tornarem protagonistas no cuidado com a saúde da comunidade. 

Por fim, haverá uma conclusão sobre a trajetória de vida dessas mulheres, marcada pela 

proximidade do parque, pela vivência com as mulheres de comunidades quilombola e 

indígena e com a apropriação do conhecimento sobre as plantas do cerrado, sobre os 

rituais do parto e da benzeção. 

 

2 A TRIANGULAÇÃO ENTRE A ECONOMIA DOS CUIDADOS, O 

ECOFEMINISMO E O SABER TRADICIONAL  

 

Sobre o marco teórico-conceitual da economia dos cuidados, os primeiros 

debates ocorreram nos países anglo-saxões, na década de 1980. A ênfase era sobre a 

“relação entre o cuidado de crianças e adultos maiores24, oferecido na esfera doméstica, 

e as características e a disponibilidade de serviços de cuidado” (ESQUIVEL, 2012, p. 

238). Vinte anos depois, o debate sobre a economia dos cuidados se estendeu para a 

França e, posteriormente, para o Brasil e os países da América Latina e América Central 

(IPEA, 2016).  

                                                           
19 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=95lCSU-29RA 
20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OUAZOH6VeO8 
21 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LZOmtBp3J2U 
22 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g9ynNdIWXdM 
23 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GHAPkEL0oIk 
24 São considerados “adultos maiores” pessoas com deficiência física e cognitiva, pessoas com 

enfermidade e idosos que necessitam dos cuidados e da supervisão de terceiros, quer seja do grupo 

familiar ou profissional que exerce o trabalho de cuidado: enfermeiro e acompanhante de idosos 

(BRASIL, 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=95lCSU-29RA
https://www.youtube.com/watch?v=OUAZOH6VeO8
https://www.youtube.com/watch?v=LZOmtBp3J2U
https://www.youtube.com/watch?v=g9ynNdIWXdM
https://www.youtube.com/watch?v=GHAPkEL0oIk
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No Brasil, a economia dos cuidados foi desenvolvida na área da saúde coletiva, 

principalmente nas disciplinas de enfermagem e gerontologia25. Esta economia envolve 

atividades relacionadas ao cuidado e amparo de crianças, doentes e idosos, que são 

realizadas por mulheres, ao exercerem o papel de cuidadoras. A economia dos cuidados 

é analisada por duas vertentes teóricas: a do cuidado como nurturance (amparo, em uma 

tradução aproximada) e a do trabalho reprodutivo (IPEA, 2016). Em ambas as vertentes, 

ocorre a naturalização da posição de subalternidade da mulher na sociedade, pois à 

mulher coube os papéis relacionados à reprodução da vida e ao cuidado com o próximo 

(HIRATA, 2010; MARÇAL, 2017). 

Em estudo sobre a economia para o cuidado e a sustentabilidade, Schildberg 

(2015) explica que:  

 

care não é o mesmo em áreas urbanas e em rurais, nem em países com PIB 

mais alto ou mais baixo. É por isso que nosso conceito e/ou interpretação 

deve ser adaptado às situações específicas do plano regional ou local. Por 

outro lado, as tarefas de cuidado têm um denominador comum em todo o 

mundo: são atribuídas principalmente às mulheres e são por elas realizadas. 

Trata-se, em geral, de um trabalho invisível e não reconhecido 

(SCHILDBERG, 2015, p. 6). 

  

A economia feminista critica a invisibilidade do trabalho das mulheres nos 

estudos da economia clássica e neoclássica, caracterizada pelo modelo masculino do 

pensamento econômico (CARRASCO, 2012; MARÇAL, 2017). A economia feminista 

propõe medir, dimensionar e visibilizar o cuidado realizado quase que exclusivamente 

pelas mulheres, contribuindo com as reflexões de gênero e a divisão sexual do trabalho 

(MELO; CONSIDERA; DI SABBATO, 2007). Esta última se define como espaços 

distintos de atuação: o homem ficou responsável pelo sustento da casa, e a mulher pelo 

cuidado com a família; à mulher, o espaço do lar, e ao homem, o espaço do trabalho; à 

mulher, a esfera privada, e ao homem, a esfera pública (KERGOAT; HIRATA, 2007).  

As mulheres do passado e de hoje ingressaram no mercado de trabalho, mas não 

conseguiram modificar a divisão social do trabalho. Como consequência, a mulher 

mantém dupla jornada de trabalho ao conciliar os afazeres domésticos. Ela executa a 

maior parte do trabalho não remunerado e trabalha fora de casa, na maioria das vezes, 

para complementar ou mesmo compor renda familiar. 

Diante disso, a economia dos cuidados, que discute o papel da mulher como 

responsável pelo trabalho de cuidado e pelo trabalho reprodutivo, fornece subsídios para 

                                                           
25 Estudo dos problemas biológicos, sociais e econômicos dos idosos (BUENO, 2007, p. 387). 
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compreender o papel das mulheres no cuidado com a saúde da comunidade por meio da 

gratuidade do cuidado das raizeiras, parteiras e benzedeiras, sob dois aspectos: 

econômico e social.  

Economicamente, a gratuidade do cuidado, expresso na prática de benzeção, na 

utilização de plantas medicinais para o tratamento de enfermidades e no ofício de 

partejar, envolve cuidado no período gestacional, no parto, no resguardo e nos cuidados 

com o recém-nascido. As práticas cotidianas dessas mulheres não geram riqueza na 

perspectiva monetária, mas geram bens e serviços extramercado, assim como as 

atividades domésticas de cuidado desenvolvidas pelas mulheres, donas de casa. Trata-se 

de atividades econômicas não remuneradas, que não são contabilizadas nas contas 

nacionais dos países. 

A gratuidade do cuidado sob a perspectiva dos saberes tradicionais nos conduz a 

pensar no fio condutor do ecofeminismo, introduzido por Françoise d’Eaubonne, 

ativista francesa, contemporânea de Beauvoir, que, frente à crise ambiental da década de 

1970 e à escassez dos recursos energéticos, desenvolveu a ideia do ecofeminismo. Esta 

ideia se apresenta como um campo de investigação que incorpora o referencial teórico 

duas grandes áreas do conhecimento, a ecologia e o feminismo (SILIPRANDI, 2009).   

Por que o ecofeminismo para compreender o papel das mulheres no cuidado 

com a saúde da comunidade? Porque, na essência do ecofeminismo, se encontra a 

relação da mulher com a natureza a partir da apropriação e do uso do meio ambiente. A 

natureza tem um valor simbólico, que se mistura com o processo de resgatar a cultura 

local e os valores das populações tradicionais. Além disso, garante a qualidade de vida 

das pessoas que buscam a cura das enfermidades nas plantas medicinais do cerrado, 

assim como a cura de doenças espirituais nas benzeções e nas práticas de curandeirismo. 

O trabalho de cuidado com a saúde sob a perspectiva dos saberes tradicionais é 

permeado de crenças religiosas e de valores culturais provenientes das comunidades 

tradicionais de matriz africana. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

  

Para alcançar o objetivo da pesquisa foram realizados um levantamento histórico 

e documental do lugar e uma revisão bibliográfica para embasar teoricamente o 

conjunto de elementos que caracterizaram o papel das mulheres no cuidado com a saúde 

da comunidade. Logo após a revisão bibliográfica, foi realizada a pesquisa de campo, 
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que consistiu na participação da pesquisadora nas três últimas edições do Grande 

Encontro de Raizeiras, Parteiras, Benzedeiras e Pajés da Chapada dos Veadeiros, no 

mês de maio dos anos 2017, 2018 e 2019, e nas duas edições do Encontro de Culturas 

Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, no mês de julho dos anos de 2017 e 2019. Para 

tanto, obteve-se o apoio de uma das organizadoras do evento, com quem o contato 

inicial foi em 2017. 

Foi elaborado um diário de observações, a fim de caracterizar, identificar e 

contar a história de um grupo de nove mulheres detentoras do saber tradicional, que 

exercem a gratuidade do cuidado com as ervas, rezas e o ofício de partejar. Observa-se 

que, na tradição da região do cerrado, é comum as pessoas se assentarem aos pés dessas 

mulheres para ouvirem suas experiências e histórias compartilhadas, que se tornam 

protagonistas do Grande Encontro de Raizeiras, Parteiras, Benzedeiras e Pajés da 

Chapada dos Veadeiros, oriundas de comunidades indígenas, comunidades tradicionais 

como os quilombolas e os kalungas e de outras localidades próximas ao PNCV. 

Também foi elaborado um roteiro de entrevista aplicado a uma das organizadoras do 

evento, em momentos distintos. O primeiro foi logo após o evento do ano de 2017, e o 

segundo no mês de julho de 2019.  

Dessa forma, o material utilizado na pesquisa foi resultado das gravações 

realizadas nas três últimas edições do evento, nos anos de 2017, 2018 e 2019. Após a 

gravação, foi realizada a transcrição do relato das raizeiras, parteiras e benzedeiras. 

Optou-se por não utilizar o nome verdadeiro e tratá-las por “Dona”. Para analisar a 

entrevista e os relatos de experiências de vida dessas mulheres, utilizou-se a proposta 

metodológica História Oral. Reigota e Prado (2008, p. 123) afirmam que “as narrativas 

enfatizam as trajetórias dos sujeitos, trazem informações pessoais e do local onde cada 

um atua, suas representações e conhecimentos e as representações e conhecimentos que 

circulam no seu cotidiano, suas relações sociais e afetivas”. A história oral é 

caracterizada como técnica de pesquisa que permite resgatar experiências de vida por 

meio de entrevistas com as pessoas-chave, para atingir os objetivos propostos na 

pesquisa. 
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3.1 ÁREA DE ESTUDO: CHAPADA DOS VEADEIROS 

 

A ocupação da Chapada dos Veadeiros é marcada por ciclos migratórios, no 

século XVIII, com os escravos refugiados da mineração aurífera dos estados de Minas 

Gerais e Goiás (ALMEIDA, 2015). Depois, no início do século XX, com os homens 

que se deslocaram da Bahia, das Minas Gerais, do Maranhão, Piauí, de São Paulo e do 

Rio de Janeiro, em busca do ganho fácil no garimpo, com a descoberta das primeiras 

jazidas de quartzo hialino ou cristal de rocha, no ano de 1912 (OLIVEIRA, 2005). Em 

seguida, com as comunidades alternativas formadas de terapeutas e jovens hippies, em 

busca de se conectar com a natureza e viver em harmonia, com a espiritualidade, o 

misticismo da região e a criação do PNCV (Figura 1), no ano de 1961. Por último, com 

os investidores interessados no potencial turístico da região, meados dos anos de 1990 

(BEHER, 2001). Desde então, a região mantém um constante fluxo migratório de 

pessoas indo e vindo. 

Figura 1 – Municípios que compõem o PNCV. 

 

Fonte: IBGE (2013); MMA (2017). 

Elaboração cartográfica: FARIA (2017). 
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O PNCV foi criado por meio do Decreto nº 49.875, de 11 de janeiro de 1961, a 

princípio denominado Parque Nacional do Tocantins, com área de 625 mil hectares. 

Com o Decreto no 70.492, de 11 de maio de 1972, foi autorizada a diminuição do seu 

tamanho para 171.924 hectares, e sua denominação foi alterada para PNCV. Em 17 de 

novembro de 1981, pelo Decreto no 86.596, sofreu outra redução, ficando com 65.514 

hectares (BEHR, 2001).  

Além da conservação da biodiversidade da fauna e flora e da visitação pública, 

no entorno do parque são desenvolvidas pesquisas científicas e práticas de educação 

ambiental. O Distrito de São Jorge sedia dois eventos que estão alinhados no que tange 

ao resgate e à valorização dos saberes tradicionais do cerrado na Chapada dos 

Veadeiros. No cerne dos dois eventos, encontra-se o protagonismo das mulheres no 

cuidado com a saúde da comunidade no entorno do PNCV. O Grande Encontro de 

Raizeiras, Parteiras, Benzedeiras e Pajés da Chapada dos Veadeiros, também conhecido 

como Raízes26, é um evento menor comparado ao Encontro de Culturas.  

O Evento Raízes é um evento autônomo, gratuito, aberto ao público em geral e 

com o patrocínio dos proprietários de estabelecimentos comerciais do segmento 

turístico do município de Alto Paraíso de Goiás e do Distrito de São Jorge. Tem como 

objetivo promover a troca de saberes e fazeres da Chapada, com a participação de 

raizeiros, kalungas, parteiras e parteiros, benzedores e benzedeiras e rezadeiras. A 

primeira edição do evento, no ano de 2016, contou com a participação de 13 mestres 

dos saberes tradicionais. A segunda com 36, a terceira com 70, e a quarta edição com 

cerca de 100 mestras e mestres da região da Chapada dos Veadeiros e de outras 

localidades. 

A programação conta com a roda de conversa sobre a conservação do cerrado e 

a troca de saberes com as parteiras sobre as "plantas amigas das mulheres". Também 

ocorrem a exibição de documentário, a exposição fotográfica, a visita de campo para 

identificação de plantas medicinais do cerrado e as oficinas para homens, mulheres e 

crianças. Ainda há um momento para benzeção, venda de mudas de plantas e de 

produtos e remédios medicinais (Figura 2, ver p. 43). 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Informações obtidas por meio da entrevista realizada com uma das organizadoras do evento no mês de 

julho de 2017. 
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Figura 2 – Fotos do Evento Raízes (2017). 

 

Fonte: pesquisa de campo (2017). 

 

O evento ainda conta com a participação de aprendizes de parteiras, doulas, 

integrantes da Pastoral da Saúde e fitoterapeutas convidados, além de pessoas da 

comunidade e turistas de diversas localidades, até mesmo de outros países. A quarta 

edição, no ano de 2019, superou o quantitativo de 2.000 pessoas, enquadradas nas 

diversas classes sociais e níveis de conhecimento, que vão desde as donas de casa, 

semianalfabetas, aos estudantes de pós-graduação e profissionais da saúde. Como o 

evento é gratuito, mantém-se uma rede de apoio com a participação de voluntários 

durante a realização do evento. Para esses apoiadores, o trabalho voluntário representa 

uma missão espiritual, pois é uma oportunidade para se conectarem com a natureza por 

meio do conhecimento dos mestres e mestras dos saberes tradicionais.  

 

3.2 O PERCURSO DO GARIMPO ATÉ A CRIAÇÃO DO PARQUE 

 

As raizeiras, parteiras e benzedeiras são amigas da Mãe Terra – Pacha mama, “o 

carinho pelas plantas carrega no peito” (SOUZA et al., 2017, p. 60). É por isso que, 

para entender a proximidade com a natureza, faz-se necessário realizar o percurso até a 

criação do PNCV, tendo em vista que esse percurso está permeado de “representações 

de valores de cada época” (DOMICIANO, 2014, p. 19), e também porque “as 

cachoeiras, a vegetação exótica do cerrado, o encanto das flores e a beleza do PNCV 

contribuem para a integração do homem com a natureza” (BEHR, 2001, p. 119).  
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O garimpo tem uma temporalidade transitória, característica da atividade 

extrativista. Em estudo sobre os saberes tradicionais do cerrado na Chapada dos 

Veadeiros, Saraiva (2006, p. 133) explica que, no Distrito de São Jorge, “a maioria dos 

migrantes que se fixaram na região também vinham de uma tradição familiar de relação 

com a terra”. Por esse motivo, a trajetória econômica do Distrito de São Jorge foi 

intercalada entre o garimpo, a agricultura de subsistência, a pecuária e o extrativismo 

vegetal das plantas do cerrado (OLIVEIRA, 2007).  

Paralelamente aos núcleos familiares, existia a figura do garimpeiro, todo 

endinheirado, e de mulheres prostitutas. No livro intitulado A história dos garimpos de 

cristal da Chapada dos Veadeiros, Oliveira (2005, p. 43) relata que “aonde tinha 

garimpeiro tinha mulheres acampando. O cabaré era muito animado. Festa com 

sanfoneiro, violeiro, prostitutas e garimpeiros para comemorar a sorte grande de 

bamburrar”27. Para o imaginário do senso comum, o garimpo é considerado um espaço 

de trabalho masculino. 

Os homens passavam o dia garimpando e dependiam dos atravessadores para a 

venda dos cristais e, assim, obterem o sustento da família. Contudo, há, no Distrito de 

São Jorge, registros de trabalhadoras mulheres no garimpo.  

Algumas mulheres garimpavam as lascas de cristais, outras não garimpavam, 

mas aproveitavam a ida ao garimpo para catar lenha, lavar roupa e captar água de uma 

nascente. De acordo com pesquisa realizada por Bomfim (2004) sobre o ambiente 

conflituoso na Chapada dos Veadeiros, só no ano de 1989 que a rede de abastecimento 

foi construída no Distrito de São Jorge, por meio de um mutirão, para atender a 

crescente demanda do ecoturismo na região. 

 

3.2 AS GUARDIÃS DOS SEGREDOS DO CERRADO 

 

Os mestres dos saberes tradicionais são homens e mulheres oriundos de 

comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas e kalungas que 

possuem práticas culturais e tradições ancestrais relacionadas ao cuidado com a saúde, 

aos hábitos alimentares e à preservação e conservação da natureza. Saraiva (2012, p. 

220) afirma que “para as populações tradicionais, a natureza é parte de suas 

experiências de vida: é para ser tocada, manipulada, de modo que homem e natureza 

                                                           
27 Significa achar uma quantia ou qualidade de mineral que vale muito dinheiro; ou tirar a sorte grande; 

ficar rico (OLIVEIRA, 2015, p. 42). 
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possam ser beneficiados com essa relação”. As práticas cotidianas dessas mulheres são 

narradas a partir da cura de enfermidades, das benzeções e dos partos que realizaram ao 

longo das suas trajetórias de vida no garimpo, na lavoura, nos afazeres domésticos, no 

cuidado com os filhos e o marido.   

Para a pesquisa, foi considerado um quantitativo de nove mulheres28, sendo que 

oito estiveram presentes nas três últimas edições do evento, na rodas de conversa sobre 

as "plantas amigas das mulheres", desde a puberdade até o climatério, passando pelo 

período gestacional, parto e resguardo. Essas mulheres eram oriundas de outras 

localidades, como do Vão das Almas (1), Povoado Moinho (2), de Cavalcante (1), Alto 

Paraíso (1), Brasília (1), Goiânia (1), Botucatu (1). Apenas a Dona H é remanescente do 

Distrito de São Jorge (1), mas faleceu no final do ano de 2017.29 Pode-se perceber a 

presença de uma diversidade de mulheres com questões identitárias. Além das oito 

parteiras, o Evento Raízes contou com a participação de moças jovens, aprendizes de 

parteiras e doulas, e de duas parteiras de comunidade indígena (Figura 3), mas que não 

foram consideradas na pesquisa.   

Figura 3 – Fotos do Evento Raízes (2018). 

 

                 Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 
 

                                                           
28 As mulheres não foram tratadas pelo nome verdadeiro, mas por "Dona A, B, C, D, E, F, G, H”. 
29 A entrevista aconteceu na residência da Dona H, no mês de julho de 2017, durante o Evento de 

Culturas. 
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As donas são mulheres com pouca escolaridade (ensino fundamental), e apenas 

uma possui ensino superior30. A idade média delas é de 66 anos31, sendo que a mais 

idosa tem 80 anos, e sua primeira experiência como parteira foi aos 18 anos. A mais 

nova dentre as parteiras, com 40 anos, aos 10 anos já arrancava ervas no quintal para 

fazer remédios caseiros, pois o conhecimento empírico foi transmitido oralmente entre 

gerações (Evento Raízes: 2017, 2018 e 2019).   

Entre elas, há: duas descendentes de quilombolas; uma pertencente à 

comunidade kalunga; três que migraram da região Nordeste com os pais na época do 

garimpo, e as outras três, que cresceram nos grandes centros como Brasília, Goiânia e 

Botucatu (SP). Estas fazem parte do movimento de resgate dos saberes tradicionais na 

Chapada dos Veadeiros, com trabalho realizado junto com as benzedeiras em Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) no Distrito Federal32, que promovem o cuidado com o corpo e 

a alma das pessoas que buscam alívio para as dores (Evento Raízes: 2017, 2018 e 2019). 

São mulheres detentoras de um conhecimento simbólico transmitido entre 

gerações. Ainda assim, mesmo possuindo prestígio social ao exercerem o cuidado com 

a saúde da comunidade, há relatos de perseguição devido à prática de benzeção e 

curandeirismo, visto que essas práticas envolvem elementos místicos e religiosos das 

comunidades tradicionais de matriz africana, presentes no catolicismo popular. 

Sobre o credo religioso, das nove mulheres, seis são católicas, e três são 

evangélicas. As mulheres evangélicas atuam como parteiras e raizeiras, porém, não 

realizam mais benzeções. Uma explicação para este fato é que os líderes religiosos 

condenam a prática da benzeção devido à invocação do nome de santos com origem no 

catolicismo popular. De acordo com uma das organizadoras do Evento Raízes, na região 

da Chapada dos Veadeiros, verifica-se uma mudança no discurso das mulheres, que se 

converteram e se tornaram evangélicas, diante das práticas cotidianas de cuidado como 

raizeiras, parteiras e benzedeiras. Há uma ressignificação da prática de benzeção, pois, 

mesmo não se considerando mais benzedeiras, elas não negam uma oração realizada 

com a imposição de mãos, só que sem a invocação do nome de santos para cura das 

enfermidades físicas e espirituais (Evento Raízes: 2017, 2018 e 2019).    

 

                                                           
30 Parteira do município de Botucatu (SP) que faz parte do Movimento Curador. 
31 As idades em ordem crescente são: 40, 40, 52, 60, 69, 78 (já faleceu), 79 e 80; não foi contabilizada a 

idade das duas mulheres indígenas. 
32 A UBS 2, da Asa Sul, as unidades 1, da 612 Sul, a de número 9, do Cruzeiro, e a UBS do Guará I 

recebem o trabalho das benzedeiras uma vez por mês (saúde.df.gov.br). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do referencial teórico da economia dos cuidados, do ecofeminismo, do 

saber tradicional e do relato das oito mulheres presentes nas três últimas edições do 

Evento Raízes e das práticas cotidianas dessas mulheres, elaboraram-se seis categorias 

de análise para comprovar os motivos que levaram as raizeiras, parteiras e benzedeiras a 

se tornarem protagonistas no cuidado com a saúde da comunidade. As categorias de 

análise são: 1) relação homem-natureza; 2) troca de saberes e fazeres; 3) medicalização; 

4) religiosidade/misticismo; 5) gratuidade do cuidado, e 6) custos de tempo e os 

benefícios do trabalho de cuidados não remunerado.  

 

1) Relação homem-natureza 

 

As idas e vindas pelas trilhas que davam acesso ao garimpo permitiram um 

contato com a natureza, os povos indígenas e a comunidade kalunga. Essa proximidade 

possibilitou o conhecimento das plantas como remédio para a cura das enfermidades, 

desde um machucado até uma mordida de cobra, nas trilhas realizadas desde a época do 

garimpo até o ecoturismo. Neste contexto, o adentrar na mata para fazer o 

reconhecimento das plantas medicinais do cerrado é permeado de rituais e significados 

transmitido entre gerações. 

Dona G explica que “lugar que trator passa, as ervas não nascem mais, de onde 

se tira e não planta de novo, se acaba”. A preocupação dessas mulheres é em relação à 

ação destruidora e à dominação do homem sobre a natureza, que provoca ruptura no 

interior do ecossistema por meio do desmatamento e do fogo, da monocultura e da 

invasão de espécies exóticas que ameaçam o bioma cerrado. Essa preocupação está 

pautada no ecofeminismo, tendo em vista que, historicamente, foi dada às mulheres a 

incumbência de se organizarem e lutarem contra a degradação ambiental e de se 

mobilizarem em prol de leis que garantissem a sustentabilidade do planeta Terra (MIES; 

SHIVA, 1993). 

Dona A reclama do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), que proibiu as raizeiras de colher as ervas e plantinhas no 

parque. Devido à criação do parque, as mulheres ficaram impossibilitadas de adentrar e 

colher as espécies necessárias para realizar o cuidado com a saúde, por meio da 

fabricação caseira de remédios, chás e garrafadas. Melo (1996, p. 33) afirma que 
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“imposições de cunho ecológico que proíbem hábitos nativos [...] e assim os nativos não 

têm mais o direito ao livre acesso à área, tampouco podem dela extrair algo, nem que 

sejam uma folha de chapéu de couro, planta diurética abundante na área”. Como 

desdobramento da criação do parque, tem-se um ambiente conflituoso, que envolve 

questões econômicas, sociais e culturais. 

Diante da impossibilidade de adentrar no parque, a construção de hortas no 

fundo do quintal se revelou uma estratégia para preservar os saberes e fazeres 

tradicionais da Chapada, além de permitir acesso mais rápido, porque as plantas estão 

ali, dispostas no fundo do quintal.  

No livro Raizeiros de Alto Paraíso: saberes ameaçados, Souza et al. (2017, p. 

67) identificam que, dentre as plantas encontradas nos quintais, estão a “erva cidreira, 

vinagreira, pau pelado, laranja da terra, lágrima de nossa senhora, pinhão roxo, entre 

outras”. Algumas plantinhas são consideradas milagrosas, outras são “plantas amigas 

das mulheres”, visto que possuem propriedades anti-inflamatórias, depurativas, 

diuréticas, cicatrizantes, antifúngicas e antibacterianas, que auxiliam no tratamento de 

hemorragias, cólicas intestinais e uterinas e infecções na região íntima.  

O ecofeminismo explica que a proximidade da mulher com a natureza e o 

conhecimento das plantas possibilitaram o resgate do sagrado feminino, que representa 

um processo de autoconhecimento sobre o próprio corpo, as emoções, os ciclos 

femininos e como harmonizá-los com a natureza, por meio da utilização de métodos 

contraceptivos naturais, para garantir a autonomia em relação ao próprio corpo. O 

resgate do sagrado feminino reflete a luta das mulheres pelo direito sobre o seu próprio 

corpo e sobre a decisão de ter filhos, uma luta que prevalece até os dias atuais, com 

aspectos sociais, culturais, religiosos e econômicos. 

A proximidade com a natureza fez delas as farmacêuticas da região. Aos poucos, 

as mulheres foram conhecendo a vegetação do cerrado, as plantas que seriam usadas na 

fabricação caseira de unguentos. Como exemplo, nota-se o uso das plantas medicinais33 

na preparação das garrafadas, dos chás, nos rituais de benzeção e no processo de parto 

natural. Também, possibilitou-se o cuidado com a saúde da comunidade, que, a 

princípio, não possuía assistência médico-hospitalar.  

 

                                                           
33 As plantas são manipuladas na forma de folhas, raízes e cascas para compor a receita de “garrafada da 

mulher” da Dona Flor, dentre elas: imburana de cheiro, barbatimão, batata de purga, velame branco, 

algodãozinho do campo, aroeira, mastruz, entre outras (SOUZA et al., 2017, p. 55-58). 
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2) Troca de saberes e fazeres 

 

Pelo aspecto social, ao longo dos anos, essas mulheres se apropriaram de 

conceitos e práticas transmitidas entre gerações, construindo suas representações e 

desempenhando um importante papel na comunidade local. A transmissão oral dos 

saberes e fazeres se dá, em um primeiro momento, entre familiares. As filhas mais 

jovens acompanhavam as mães, tias e avós pela mata adentro, com o intuito de colher as 

plantas e ervas para fabricação caseira dos remedinhos. 

Dona B conta que, “quando criança reparava a mãe arrancando as plantas no 

mato e perguntava a serventia das folhas, das raízes e da entrecasca”. Da mesma forma, 

Dona C revela que “foi a minha mãe que me ensinou a reconhecer algumas ervas, mas 

com o tempo eu comecei a usar a minha intuição e também, pedir o direcionamento de 

Deus na hora de colher as plantas do Cerrado”.  

Costa (2019), em um dos estudos mais recentes sobre a temática do cuidado, 

mulheres e saberes tradicionais, intitulado “Mulheres rurais e plantas medicinais: 

saberes, socialidades e autonomia feminina”, conclui que os saberes e fazeres 

relacionados ao cuidado e ao uso das plantas medicinais proporcionam autonomia, 

soberania e acúmulo cultural e patrimonial, tanto para elas quanto para os seus 

descendentes que se apropriam desse conhecimento. 

Dona F expõe a preocupação em despertar nos mais jovens, que vivem na 

comunidade, o interesse em aprender com os mais velhos. Ela diz que “os jovens 

precisam aprender a serventia dos remédios caseiros porque uma hora pode precisar e 

nós, as raizeiras da comunidade, já estamos ficando velhas”. 

Com o passar dos anos, essas mulheres alcançaram reconhecimento das pessoas 

da comunidade local e de outras localidades, despertando nelas o interesse em aprender 

sobre as plantas que curam, sobre o ofício de partejar e sobre os rituais da benzeção. 

Dona G afirma que “possui a missão de transmitir o conhecimento sobre as 

plantas medicinais para aquelas pessoas que demonstram respeito e interesse pelo 

assunto”. Dona E explica que:   

 

As pessoas de fora estão buscando conhecimento sobre a utilização das 

plantas medicinais na prevenção e tratamento das mais variadas doenças, 

vem gente de todo canto. Vêm mulheres atrás das garrafadas para curar as 

doenças no colo do útero, para curar mioma, hemorragia e regular o ciclo 

menstrual. 
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Em estudo que relaciona os saberes, fazeres e a natureza, Saraiva (2012) explica 

que o trabalho de cuidado desempenhado por essas mulheres se justifica pelos saberes e 

fazeres tradicionais do cerrado, que é transmitido entre gerações e está associado ao 

poder mágico das plantas e aos rituais religiosos. Elas usufruem do reconhecimento 

simbólico por parte da comunidade local, tendo em vista que mantêm uma relação de 

cooperação e reciprocidade por meio da fé, da gratuidade do cuidado e da transmissão 

do saber tradicional às aprendizes de parteira e doulas34. 

 

3) Medicalização  

 

As raizeiras, parteiras e benzedeiras da Chapada dos Veadeiros desenvolvem o 

papel do médico, do enfermeiro e do farmacêutico, visto que as comunidades da zona 

rural, mais distantes do município de Alto Paraíso, enfrentam problemas de 

infraestrutura, como falta de estradas que dificultam o acesso à assistência médico-

hospitalar. Para essas comunidades, o remédio caseiro é a possibilidade de cura para 

algumas enfermidades, assim como o parto domiciliar realizado pelas parteiras 

tradicionais é uma opção para as mulheres grávidas em trabalho de parto.   

As plantas do cerrado são utilizadas tanto para fins terapêuticos na fabricação 

dos unguentos, chás, xaropes e garrafadas, quanto na prática da benzeção para espantar 

“mau-olhado”, da reza em criança com “vento caído”35 e adultos com espinhela caída36 

(Figura 4, ver p. 51). 

Dona E explica o ritual da benzedura, que consiste na utilização de raminho de 

planta na realização da reza. “Se a planta murchar é porque o mal que ali estava foi para 

planta”, porque a planta possui tanto o princípio ativo medicinal quanto o princípio 

espiritual. A arruda, comigo-ninguém-pode e pimenteira são plantas usadas para 

combater as energias pesadas do ambiente, provocadas pelo mau-olhado e pela inveja37. 

Ela ainda explica que, se não tiver o ramo da planta, as benzedeiras podem usar vela, 

sal, rosário, fio de linha, pano, cachaça, tudo para espantar a enfermidade, mas que não 

podem deixar de usar nada quando for rezar, porque o mal pode vir sobre quem está 

benzendo. 

                                                           
34 O termo doula vem do grego e significa mulher que serve. A palavra-chave que norteia o trabalho de 

uma doula é apoio (FLEISCHER, 2015). 
35 O que é vento caído? Resposta: é quando as crianças sofrem algum susto ou medos fortes (Dona E). 
36 O que é espinhela caída? Resposta: é uma dor muito forte no peito e nas costas (Dona E). 
37 Disponível em: https://museucerrado.com.br/dona-pascoa-benzedeira-rezadeira-e-raizeira-alto-paraiso-

de-goias/ 
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Figura 4 – Fotos do Evento Raízes (2019). 

 
Fonte: pesquisa de campo (2019). 

 

Em pesquisa realizada sobre a manifestação do catolicismo popular na folia da 

roça, Avelar Filho (2015) explica que:  

 

é muito comum, nas comunidades rurais, onde são revividos velhos costumes 

da religião popular, a existência de rituais de cura a partir da reza e da 

benzeção. Os antigos tratavam o doente com rezas e simpatias, que muitas 

vezes eram o único tratamento que existia acompanhado de raminhos, plantas 

e palavras. Outras vezes eram plantas que serviam como remédio (AVELAR 

FILHO, 2015, p. 70).  

 

Também é comum na região da Chapada dos Veadeiros a utilização das plantas 

medicinais do cerrado, tanto no tratamento de doenças físicas quanto nos rituais de 

benzeção para a cura de doenças espirituais.  

Para Dona D, existem pessoas que não acreditam no poder das plantas 

medicinais. Ela afirma que “os médicos só sabem receitar os remédios de farmácia, não 

acreditam que um chá de casca pode ajudar os problemas no útero das mulheres, como o 

chá da casca de aroeira”. Com a expansão do capitalismo no setor químico-

farmacêutico, a prática popular do uso medicinal das plantas foi gradativamente 

substituída pela medicina científica (alopática).  

No entanto, nos últimos anos, observa-se uma crescente demanda pelos 

medicamentos fitoterápicos, que representam um movimento reverso denominado 

“retorno natural”, que é o interesse das pessoas em conhecer e utilizar as plantas 

medicinais para o alívio das suas enfermidades. Trata-se da institucionalização do uso 
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das ervas e plantas com a finalidade medicinal (SCHARDONG; CERVI, 2000; SILVA, 

2007). No ano de 2016, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa sobre plantas 

medicinais e fitoterápicos, pois, entre os anos de 2013 a 2015, cresceu o número de 

pacientes que buscam no Sistema Único de Saúde (SUS) tratamento de saúde a partir 

das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos (BRASIL, 2018).  

A Dona F defende a utilização de método anticoncepcional natural para 

prevenção de uma gravidez indesejada. Por meio do projeto “Adote uma parteira”, ela 

idealiza a construção de um espaço educativo para transmitir os conhecimentos sobre as 

ervas, rezas e o ofício de partejar as aprendizes de parteiras, com o apoio do Movimento 

Curador e da Luz do Partejar.  O projeto “Adote uma parteira” possibilitará o cuidado, 

apoio e empoderamento de meninas e mulheres acerca dos seus direitos sexuais e 

reprodutivos.   

O conhecimento da vegetação adquirido pelas parteiras envolve elementos 

místicos e religiosos. Elas conduzem o parto com a utilização de chás, ervas, rezas, 

movimentos corporais e puxações para acelerar o parto, conforme narrativa da parteira 

Dona A: “quando eu cheguei na casa da mulher, ela estava com aquela dorzinha fria, fiz 

um chá para a dor de ganhar o bebê aumentar, quando ela tomou o chá, o trem 

apimentou. Aí ela subiu para cima da cama, e fiz o parto dela”.  

Dona B explica que “cada parteira sabe de um jeito, eu fazia o parto porque 

Deus me deu a sabedoria para fazer o parto. Eu faço o parto, corto o umbigo, entrego ele 

pra mãe limpinho, curo o umbigo do menino com azeite”. Sobre o ofício de partejar, 

Mascelani (2002), em trabalho realizado com as parteiras que atuam nas margens dos 

rios e igarapés da região amazônica de Caxiuanã e Melgaço (PA), explica que, além do 

parto, envolve o cuidado com as mulheres assistidas desde o período gestacional e se 

estende aos cuidados com o recém-nascido.  

Saccaro (2009), em pesquisa realizada sobre os aspectos da humanização dos 

partos realizados pelas parteiras tradicionais, explica que é preciso: 

 

confessar um encantamento com a possibilidade de encontrar mulheres que 

cuidam de outras mulheres, sem a obrigatoriedade de receber algo em troca, 

pobres, vivendo no isolamento geográfico e enfrentando as dificuldades desse 

isolamento para ajudar outras mulheres (SACCARO, 2009, p. 28). 
 

Ainda sobre o trabalho de cuidado nas comunidades da zona rural, o cuidado 

com a saúde, expresso na prática de benzeção, na utilização de plantas medicinais, no 
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tratamento de enfermidades e no ofício de partejar, é uma prática de resistência e 

enfrentamento, pois, quando não existe assistência médico-hospitalar na comunidade 

local, o atendimento do pré-natal, o parto e os cuidados neonatais são realizados pelas 

raizeiras, parteiras e benzedeiras.  

 

4) Religiosidade/misticismo 

 

Dona C afirma que “pela providência divina nunca aconteceu nada em um 

parto”. As parteiras relataram o cuidado de fazer uma oração antes de começar o parto; 

elas rezam em nome de algumas Santas conhecidas no catolicismo popular, como Santa 

Margarida, Nossa Senhora da Conceição, Santa Maria de Nazaré e Nossa Senhora do 

Bom Parto. Elas não fazem o parto sem a permissão divina. A parteira Dona D revela 

que “a nossa rainha é a Nossa Senhora do Bom Parto, ela é a rainha do parto, mas 

primeiramente eu peço proteção a Deus”.  

A religiosidade38 está presente nas práticas cotidianas das raizeiras, parteiras e 

benzedeiras oriundas das comunidades tradicionais de matriz africana. Para elas, a 

planta possui propriedades terapêuticas e espirituais, assim como acreditam no poder de 

Deus para dar o livramento de morte. Em suas práticas cotidianas, estão presentes o 

conhecimento empírico, o cuidado e a escuta das pessoas que as procuram para resolver 

as enfermidades físicas e espirituais. A religiosidade também as orienta para a decisão 

de qual tipo de planta utilizar para as diferenciadas enfermidades. Algumas delas 

afirmam que só fazem o remédio com a permissão divina.  

A parteira Dona A relata que “quando eu entro na sala de um parto, eu já vou 

com Deus na frente”, e que “eu não faço remédio sem a permissão divina do Senhor lá 

do céu, então eu peço a permissão para que o Senhor me ilumina para pegar as ervas 

para fazer o remédio para a pessoa tomar”.   

As práticas cotidianas das raizeiras, parteiras e benzedeiras não são remuneradas 

economicamente, mas são permeadas de simbologia cultural e religiosa. 

Particularmente, a benzeção e o ofício de partejar são considerados como “dom divino” 

e revelam a influência do catolicismo popular no movimento entre doença e cura, 

relação de fé e confiança que se estabelece entre a parteira e a parturiente, entre a 

benzedeira e a pessoa benzida. A benzeção parte do princípio da necessidade de curar 

                                                           
38 Entende-se a religiosidade como “crença na existência de força ou forças sobrenaturais; Manifestação 

de tal crença por doutrina e rituais próprios; Devoção” (FERREIRA, 2010, p. 654). 
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um mal físico ou espiritual com a utilização do ramo e da reza, assim como da 

invocação do nome de Deus e de Santos da Igreja Católica. As práticas de benzeção não 

são exclusivas do catolicismo popular, porque há uma série de elementos dos povos 

indígenas e africanos, tais como o conhecimento das ervas, amor e respeito pela 

natureza (SILVA, 2009; FLORESTA, 2016; TAVARES, 2016). 

 

5) Gratuidade do cuidado 

 

Dona A relata que “eu faço o parto e não peço nada em troca, só peço a graça e a 

proteção divina”, e Dona B diz: “eu nunca cobrei de uma mulher para fazer um parto, já 

fiz muitos, que não sei nem contar quantos já fiz, se me der eu recebo, mas não cobro”. 

Percebe-se, no relato das parteiras, que elas realizam o parto sem nenhum interesse 

financeiro, mas esperam reconhecimento por parte das mães, e isso fica evidente na fala 

da parteira Dona C: “nós não vamos vender o nosso dom, não precisa de dinheiro de 

parto, mas o pai e a mãe que quer dá um presente, me tenha consideração, saiba que eu 

existo, que leve a criança para eu conhecer”. 

Ao exercer o cuidado, as raizeiras, parteiras e benzedeiras não recebem 

recompensas financeiras, caracterizando a gratuidade das práticas de cuidar da saúde da 

comunidade. Mas, no entanto, usufruem de prestígio social por meio do respeito, 

solidariedade e generosidade nas relações estabelecidas com pessoas de dentro e de fora 

da comunidade. Ocorre, então, o processo de empoderamento, que se dá no real sentido 

e significado da gratuidade do cuidado.  

Em pesquisa realizada no Peru sobre a estimativa do valor econômico do 

trabalho não remunerado, Velazco e Velazco (2016, p. 146) defendem que esse tipo de 

trabalho pode ser transformado em equivalente monetário a partir da utilização do 

método do custo de generalista, que consiste em “valorar o trabalho doméstico, 

adotando como referência o custo no qual se incorreria caso fosse contratado um serviço 

para a realização das tarefas domésticas em tempo integral”. Seguindo a mesma linha de 

raciocínio, há o ofício de partejar, realizado pelas parteiras tradicionais, que representa 

um trabalho de cuidado com valor intangível, mas que pode ser mensurado, tomando 

como base os custos dos partos realizados no âmbito do SUS. 

Entringer et al. (2018, p. 5), em estudo desenvolvido sobre o custo-efetividade 

do parto vaginal espontâneo e as cesarianas eletivas no âmbito do SUS, explicam que, 

no ano de 2016, o custo total do parto para mulheres de risco habitual primíparas foi de 
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R$ 2.245,86 para a cesariana eletiva, e R$ 1.709,58 para o parto vaginal espontâneo. 

Então, considerando-se apenas a estimativa de 30039 partos realizados por uma única 

parteira tradicional, percebe-se uma economia de R$ 512.874,00 aos cofres públicos. 

 

6) Custos de tempo e os benefícios do trabalho de cuidados não remunerado  

 

As narrativas das parteiras revelam que elas estão sempre prontas para realizar 

os partos em domicílio que, muitas vezes, não têm hora certa, podendo acontecer no 

meio da madrugada. Os meios de transporte não importam, podendo ser a pé, a cavalo, 

de carro. Para elas, o mais importante é chegar até a parturiente a tempo de fazer o 

parto. Isto, fundamentalmente, é atender ao chamado à vida, ofertando cuidados às 

mulheres que necessitam de ajuda, em um momento tão essencial, que é o nascimento 

de um filho. 

Nascimento et al. (2009), em pesquisa realizada sobre o trabalho de cuidado das 

parteiras de Envira (AM), apontam para a importância do trabalho das mulheres, em 

especial, das parteiras tradicionais da região Norte do Brasil. Esta região é carente de 

assistência médico-hospitalar, e a única opção para as mulheres grávidas é o parto 

domiciliar realizado pelas parteiras tradicionais.  

Essa situação também abrange as comunidades da zona rural da Chapada dos 

Veadeiros. As parteiras deixam os afazeres domésticos e a família para atender ao 

chamado das parturientes, que muitas vezes são mulheres conhecidas na região, outras 

vezes são apenas desconhecidas que precisam da gratuidade do cuidado. As parteiras 

estão ali, sempre prontas para o ofício de partejar, que representa uma missão espiritual 

e, por esse caráter divino, não são cobrados os custos de tempo e os benefícios do 

trabalho de cuidados não remunerado. Todavia, elas são reconhecidas socialmente.  

Mesmo assim é necessário que haja uma retratação pública e indenização por 

parte do estado pelo trabalho de cuidado exercido pelas parteiras tradicionais, de forma 

que se valore monetariamente o oficio de partejar, a partir das notificações dos partos 

naturais e do recadastramento de novas parteiras pela Secretaria de Saúde dos 

municípios. 

 

 

                                                           
39 Flor do Moinho - Documentário completo em: https://www.youtube.com/watch?v=LZOmtBp3J2U. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho era compreender as motivações das raizeiras, parteiras 

e benzedeiras a se tornarem protagonistas no cuidado com a saúde da comunidade. 

Pode-se compreender tal protagonismo a partir da trajetória de vida dessas mulheres, 

marcada pela proximidade do parque, pela vivência com as mulheres de comunidades 

quilombola e indígena e pela apropriação do conhecimento sobre as plantas do cerrado, 

os rituais do parto e a benzeção.  

Acredita-se que o protagonismo das raizeiras, parteiras e benzedeiras está 

presente na transmissão geracional, na apropriação e no uso do meio ambiente, a partir 

do conhecimento acumulado sobre a biodiversidade do cerrado. A transmissão 

geracional possibilita a autonomia financeira para os seus descendentes com a 

comercialização das garrafadas, das mudas de ervas medicinais e dos fitoterápicos. 

 Elas tornaram-se protagonistas do cuidado com a saúde da comunidade, pois a 

prática de rezar, benzer e partejar se dá no real sentido e significado do respeito, da 

solidariedade e da generosidade nas relações estabelecidas com pessoas de dentro e de 

fora da comunidade. Estas procuram naquelas não só a cura de enfermidades, mas um 

conhecimento carregado de sentimento e de cuidado no uso adequado das ervas 

medicinais, nas benzeções e na realização do parto natural. Por meio do ofício de 

partejar, tornaram-se profundas conhecedoras do sagrado feminino que, no 

ecofeminismo, se explica a partir da observação e da interação dessas mulheres com a 

natureza.   

Ademais, essas mulheres residiram em uma região de difícil acesso aos médicos, 

aos remédios e aos serviços oficiais de saúde pública. O enfrentamento das dificuldades 

impostas pela pobreza e pelo isolamento geográfico despertou nelas a vontade de 

conhecer a vegetação do cerrado e de assumir o cuidado com a saúde da comunidade, 

por meio das práticas cotidianas com as ervas e raízes que promovem a cura de 

enfermidades e a realização de partos. O cuidado com a saúde, a partir das práticas 

cotidianas, é considerado elemento fundamental para garantir a sustentabilidade da vida 

na Chapada dos Veadeiros. 

Nesse contexto, elas não estão preocupadas com o ganho financeiro, porque 

usufruem do reconhecimento simbólico por parte dos familiares e conquistaram um 

espaço de prestígio social perante a comunidade local e pessoas de várias localidades do 



57 
 

Brasil e do exterior. Elas se reconhecem como referência no cuidado com a saúde das 

mulheres, das crianças, dos enfermos e dos idosos da região da Chapada dos Veadeiros.  

Pode-se concluir que o conhecimento adquirido, ao longo dos anos, possibilitou 

uma quantidade de partos, remédios manipulados e benzeções, que não foram 

mensurados nem contabilizados monetariamente, representando uma perda para a 

economia local. Entende-se que, se tivesse ocorrido a valoração desse trabalho de 

cuidado, possivelmente se teria gerado benefício econômico tanto para elas quanto para 

a comunidade local.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, M. G. (Org.). O território e a comunidade Kalunga: quilombolas em 

diversos olhares. Goiânia: GRÁFICA UFG, 2015. 329 p. 

 

ALVES, E. da C.; ALMEIDA, M. G. de.; AUGUSTO JUNIOR, R. da S. Geopoesia e 

território: a constituição das identidades kalunga em Mimoso – TO. Revista 

GeoNordeste, São Cristóvão, Ano XXXI, n. 1, p. 93-110, jan./jun. 2020. Disponível 

em: https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/13683. Acesso em: 19 nov. 

2020. 

 

AVELAR FILHO, J. N. Uma visão ecolinguística da folia da roça de Formosa (GO). 

2015. 156 p. Tese (Doutorado em Linguística) –  Programa de Pós-Graduação em 

Letras e Linguística, Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO. 
 

BEHR, M. V. Berço das Águas do Novo Milênio: Chapada dos Veadeiros – Goiás, 

Brasil. Brasília: Ed. UnB; Ed. IBAMA, 2001. 173 p. 

 

BOMFIM, A. O ambiente conflituoso do ecoturismo na chapada dos veadeiros. 

Encontro do ANPPAS, Número: II Indaiatuba, SP maio/2004. Disponível em:  

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT15/altino_bonfim.pdf. 

Acesso em: 11 maio 2017. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em:  

http://www.brasil.gov.br/editoria/saude/2016/06/uso-de-plantas-medicinais-e-

fitoterapicos-sobe-161. Acesso em: 19 jun. 2018. 

 

BRASIL. Decreto de 05 de julho de 2017. Amplia o Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/dsn/Dsn14471.htm. Acesso em: 20 out. 2017. 

 

BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: FDT, 2007. 

 

CARRASCO, C. O paradoxo do cuidado: necessário, porém invisível. In: JÁCOME, M. 

L.; VILLELA, S. (Orgs.). Orçamentos sensíveis a gênero: conceitos. Brasília: ONU 

Mulheres, 2012. 332p. Disponível em: http://onumulheres.org.br/wp-

content/themes/vibecom_onu/pdfs/orcamentos-conceitos.pdf. Acesso em: 23 ago. 2019. 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT15/altino_bonfim.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/dsn/Dsn14471.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/dsn/Dsn14471.htm
http://onumulheres.org.br/wp-content/themes/vibecom_onu/pdfs/orcamentos-conceitos.pdf
http://onumulheres.org.br/wp-content/themes/vibecom_onu/pdfs/orcamentos-conceitos.pdf


58 
 

COSTA, Juliana de Almeida. Mulheres Rurais e Plantas Medicinais: Saberes, 

Socialidades e Autonomia Feminina. 2019. 147 p. Dissertação (Mestrado em Extensão 

Rural) - Centro de Ciências Rurais, Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS. 

 

DOMICIANO, C. S. Valores ambientais e desenvolvimento: um estudo de caso do 

Distrito de São Jorge e do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 2014. 203 f. 

Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3819. Acesso em: 8 fev. 2016. 

 

ENTRINGER, A. P.; PINTO, M.; DIAS, M. A. B.; GOMES, M. A. de S. M. Análise de 

custo-efetividade do parto vaginal espontâneo e da cesariana eletiva para gestantes de 

risco habitual no Sistema Único de Saúde. Caderno de Saúde Pública: Maio-2018. 

Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00022517. Acesso em: 15 out. 2020. 

 

ESQUIVEL, V. A economia do cuidado: um percurso conceitual. In: JÁCOME, M. L.; 

VILELA, S. (Orgs.). Orçamentos sensíveis a gênero: conceitos. Brasília: ONU 

Mulheres, 2012. 332p. Disponível em: http://onumulheres.org.br/wp-

content/themes/vibecom_onu/pdfs/orcamentos-conceitos.pdf. Acesso em: 23 ago. 2019. 

 

FARIA, A. S. Elaboração Cartográfica. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<sheila.rezende@ifgoiano.edu.br> em 11 nov. 2017. 

 

FERREIRA, A. B. de H. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. 8. ed. 

Curitiba: Positivo, 2010. 960p. 

 

FLEISCHER, S. Doulas como “amortecedores afetivos”. Ciências Sociais Unisinos,  v.  

41, n. 1, p. 11-22, janeiro/abril 2005. Disponível em:  

http://www.repositorio.unb.br/bitstream/10482/11650/1/ARTIGO_DoulasComoAmorte

cedores.pdf. Acesso em: 13 out. 2017. 

 

FLORESTA, S. R. As benzedeiras do Oeste Goiano: resgatando uma história. 

Congresso Internacional de História, UFG, 2016. Disponível em:  

http://www.congresso2016.congressohistoriajatai.org/resources/anais/6/1477881427_A

RQUIVO_ArtigoCongressoInternacionaldeJatai2016SuzanaR.Floresta.pdf. Acesso em: 

23 maio 2017. 

 

HIRATA, H. Teorias e práticas do care: estado sucinto da arte, dados de pesquisa e 

pontos em debate. In: FARIA, N.; MORENO, R. (Orgs.). Cuidado, trabalho e 

autonomia das mulheres. São Paulo: SOF, 2010. 80p. (Coleção Cadernos Sempreviva. 

Série Economia e Feminismo, 2). Disponível em: 

http://www.sof.org.br/2010/11/11/cuidado-trabalho-e-autonomia-das-mulheres. Acesso 

em: 20 maio 2018. 

 

IPEA. Economia dos cuidados: marco teórico-conceitual. Relatório de Pesquisa, 2016. 

Disponível em:  

 http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/20161107_relator

io_economiadoscuidados.pdf. Acesso em: 31 jan. 2018. 

 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3819
https://doi.org/10.1590/0102-311X00022517
http://onumulheres.org.br/wp-content/themes/vibecom_onu/pdfs/orcamentos-conceitos.pdf
http://onumulheres.org.br/wp-content/themes/vibecom_onu/pdfs/orcamentos-conceitos.pdf
mailto:sheila.rezende@ifgoiano.edu.br
http://www.repositorio.unb.br/bitstream/10482/11650/1/ARTIGO_DoulasComoAmortecedores.pdf
http://www.repositorio.unb.br/bitstream/10482/11650/1/ARTIGO_DoulasComoAmortecedores.pdf
http://www.sof.org.br/2010/11/11/cuidado-trabalho-e-autonomia-das-mulheres.
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/20161107_relatorio_economiadoscuidados.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/20161107_relatorio_economiadoscuidados.pdf


59 
 

LIMA, I. B. de.; KUMBLE, P. Intervenções etnoterritoriais e sociais: os avanços no 

desenvolvimento comunitário kalunga com o (eco)turismo. In: GERALDA, M. A. 

(Org.). O território e a comunidade Kalunga: quilombolas em diversos olhares. 

Goiânia: GRÁFICA UFG, 2015. 329 p. 

  

MARÇAL, K. O lado invisível da economia: uma visão feminista. São Paulo: Alaúde 

Editorial, 2017. 215p.  

 

MELO, R. V. A. de A. Aqui, quem segura a onda é a mulher - Vila São Jorge, o 

turismo e a atividade feminina, uma percepção de gênero. 1996. 51f. Monografia 

(Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Antropologia, Instituto de 

Ciências Sociais, Universidade de Brasília, Brasília/DF.  

 

MELO, H. P de. ; CONSIDERA, C. M.; DI SABBATO, A. Dez anos de mensuração 

dos afazeres domésticos no Brasil. In: FONTOURA, N.; ARAÚJO, C.; BARAJAS, M. 

de la P. L. (Orgs.). Uso do tempo e gênero. Rio de Janeiro: UERJ Mulheres, 2016. 

268p. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-

content/uploads/2016/04/uso_do_tempo_e_genero.pdf. Acesso em: 23 ago. 2019. 

 

NASCIMENTO, K. C.; SANTOS, E. K. A.; ERDMANN, A. L.; NASCIMENTO 

JÚNIOR, H. J.; CARVALHO, J. N. Experiência de cuidado das parteiras de Envira. Esc 

Anna Nery Rev Enferm, abr./jun. 2009, v. 13, n. 2, p. 319-27. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a12.pdf. Acesso em: 7 ago.2018.   

 

OLIVEIRA, I. J. de. Cartografia turística para a fruição do patrimônio natural da 

Chapada dos Veadeiros (GO). 2007. 201f. Tese (Doutorado em Geografia) – 

Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-30072008-111734/pt-br.php. 

Acesso em: 8 fev. 2016. 

 

OLIVEIRA, J. R. de. História dos Garimpos de Cristal da Chapada dos Veadeiros. 

Goiânia: Kelps, 2005. 108p. 

 

REIGOTA, M.; PRADO, B. H. (Orgs.). Educação Ambiental: utopia e práxis. São 

Paulo: Cortez, 2008. (Coleção cultura, memória e currículo; v. 8). 206p. 

 

SACCARO, E. A. A vida pede passagem: o parto e as parteiras tradicionais. Relatório 

Técnico de Projeto Experimental. Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita 

Filho. Bauru, 2009. Disponível em:  

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/120909/saccaro_ea_tcc_bauru.pdf?s

equence=1. Acesso em: 15 nov. 2017. 

 

SARAIVA, R. C. F. Tradição e sustentabilidade: um estudo dos saberes tradicionais 

do cerrado na Chapada dos Veadeiros – Vila São Jorge – GO. 2006. 234p. Tese 

(Doutorado em Desenvolvimento Sustentável, Política e Gestão Ambiental) – Centro de 

Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília/DF. Disponível em:  

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5169/1/2006_Regina%20Coelly%20Fernande

s%20Saraiva.pdf. Acesso em: 29 maio 2018. 

 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/uso_do_tempo_e_genero.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/uso_do_tempo_e_genero.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a12.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-30072008-111734/pt-br.php
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5169/1/2006_Regina%20Coelly%20Fernandes%20Saraiva.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5169/1/2006_Regina%20Coelly%20Fernandes%20Saraiva.pdf


60 
 

SARAIVA, R. C. F. Saberes, fazeres e natureza nas vozes de mulheres da Chapada dos 

Veadeiros-Goiás. Revista História Oral, v. 1, n. 15. p. 209-229, jan/jun. 2012. 

Disponível em: 

http://revista.historiaoral.org.br/indez.php?journal=rho&page=article&op=view&part%

5b%5d=248&parth%5%5d=283. Acesso em: 13 maio 2016. 

 

SCHARDONG, R. M. F.; CERVI, A. C. Estudos etnobotânicos das plantas de uso 

medicinal e místico na comunidade de São Benedito, Bairro São Francisco, Campo 

Grande, MS, Brasil. Acta Biológica Paranaense, v. 29, n. 2, p. 187-217, Curitiba, 

2000. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/acta/article/download/591/483. Acesso em: 

14 abr. 2018. 

 

SCHILDBERG, C. Uma economia para o cuidado e a sustentabilidade. Nota 

conceitual a partir de uma perspectiva feminista. Análise 2. Agosto de 2015. Disponível 

em: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/11531.pdf. Acesso em: 12 maio 

2020. 

 

SILIPRANDI, E. Mulheres e agroecologia: a construção de novos sujeitos políticos na 

agricultura familiar. 2009. 291f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) – 

Universidade de Brasília, Brasília/DF. Disponível em: 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/5591. Acesso em: 3 maio 2017. 

 

SILVA, C. S. da. Rezadeiras: guardiãs da memória. V ENECULT – Encontro de 

Estudos Multidisciplinares em Cultura. Faculdade de Comunicação, UFBA, 2009. 

Disponível em: http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19161.pdf. Acesso em: 10 jun. 

2017.  

 

SILVA, G. S. da. Um cotidiano partilhado – Entre práticas e representações de 

bezendeiros e raizeiros – (Remanescentes de Quilombo de Santana da Caatinga – MG / 

1999-2007). 2007. 186p. Dissertação (Mestrado em História) – Pós-Graduação em 

História, Universidade de Brasília (UnB), 2007. Disponível em:  

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/1387/1/Dissertacao_2007_GiseldaSilva.pdf. 

Acesso em: 19 jun. 2018.  

 

SILVA, R. L. R. de A. O protagonismo das mulheres nas famílias contemporâneas. 

2011. 238f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Universidade Estadual Paulista, 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca, 2011.  

SILVA, R. de L.; LIMA, M. D. de. Entre raízes, corpo e fé: poetnografias dançadas 

Revista Moringa – Arte do espetáculo, v. 5, n. 2, jul./dez. 2014. João Pessoa. 

Disponível em: 

http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/moringa/article/view/22452. Acesso em: 

10 maio 2017. 

 

SOUZA, D. R. et al. Raizeiros de Alto Paraíso: saberes ameaçados. Fundo de Arte e 

Cultura do Estado de Goiás, SEDUCE, 2017.  

 

TAVARES, F. R. G. Curas religiosas, questões de crença e os limites da pesquisa. 

Horizonte, Belo Horizonte, v. 14, n. 41, p. 173-184, jan./mar. 2016. Disponível em: 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-

5841.2016v14n41p173/9382. Acesso em: 10 jun. 2017.  

http://revista.historiaoral.org.br/indez.php?journal=rho&page=article&op=view&part%5B%5D=248&parth%255%5D=283
http://revista.historiaoral.org.br/indez.php?journal=rho&page=article&op=view&part%5B%5D=248&parth%255%5D=283
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/11531.pdf
http://repositorio.unb.br/handle/10482/5591
http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19161.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/1387/1/Dissertacao_2007_GiseldaSilva.pdf


61 
 

 

TEIXEIRA, F. M. P.; TOTINI, M. E. História Econômica e Administrativa do 

Brasil. 2. ed. São Paulo: Editora Ática S.A, 1991. 288p.  

 

VELAZCO, J.; VELAZCO, J. Estimativa do valor econômico do trabalho não 

remunerado: uma aplicação para o Peru. In: FONTOURA, N.; ARAÚJO, C.; 

BARAJAS, M. DE LA P. L. (Orgs.). Uso do tempo e gênero. Rio de Janeiro: UERJ 

Mulheres, 2016. 268 p. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-

content/uploads/2016/04/uso_do_tempo_e_genero.pdf. Acesso em: 23 ago. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

AS EMPREENDEDORAS DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS NO DISTRITO DE 

SÃO JORGE: EMPREENDER TAMBÉM É COISA DE MULHER40 

 

RESUMO 

 

Com a criação do PNCV, as mulheres do Distrito de São Jorge assistiram à reprodução 

do discurso da divisão sexual do trabalho por parte do Ibama, que priorizou o serviço de 

condução de visitantes aos homens. O objetivo do artigo é entender o caminho 

percorrido pelas mulheres até se tornarem empreendedoras dos serviços turísticos no 

Distrito de São Jorge (GO) e suas implicações nas relações sociais e econômicas 

estabelecidas na comunidade local. Os caminhos metodológicos percorridos para se 

alcançar o objetivo proposto neste artigo foi a pesquisa qualitativa, que requer um 

estudo interpretativo das narrativas de 23 mulheres entrevistadas selecionadas a partir 

do processo Bola de Neve. Os homens, no exercício da função de condutores de 

visitantes, levavam os turistas até a sua residência e ofereciam um café, um lanche antes 

e/ou depois da visitação, e as mulheres que estavam ali no meio dos afazeres domésticos 

começaram então a oferecer alimentação, surgindo a ideia dos primeiros restaurantes e 

lanchonetes. Pode-se concluir que, até aqui, elas são empreendedoras dos serviços 

turísticos, porque boa parte dos estabelecimentos comerciais está sob o comando das 

mulheres. Elas são sujeitos de transformação social e, ao mesmo tempo, estão em 

constante transformação pessoal, pois desempenham papéis de “donas de casa” a 

provedoras do lar e da liderança comunitária.  

 

Palavras-chave: Divisão sexual do trabalho. Empreendedoras. Serviços turísticos. 

Distrito de São Jorge. 

 

ABSTRACT 

 

With the establishment of the National Park of Chapada dos Veadeiros (PNCV), the 

women of the District of São Jorge watched the reproduction of the gender division of 

labor by the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources 

(Ibama), that prioritized the guiding of visitors to men. The goal of this paper is to 

understand the path that these women took to become entrepreneurs on tourism services 

in District of São Jorge (GO) and their implications in social and economic relations 

established in the local community. The methodological path traced to reach the goal 

proposed in this paper was a qualitative research, which requires an interpretative study 

of the narratives of 23 women selected to be interviewed in Snowball sampling. The 

men, exercising the role of tour guides, took tourists to their residence and offered some 

coffee, a snack before and after visitation, and the women that were there in the middle 

of domestic housework began to offer food, bootstrapping the idea of the first 

restaurants and diners. It can be concluded that, so far, they are tourist services 

entrepreneurs, because a good chunk of the commercial establishments is under female 

control. They are subjects of social transformation and, at the same time, are in constant 

                                                           
40 As discussões aqui apresentadas compõem a tese de doutorado intitulada “O papel das mulheres da 

Chapada dos Veadeiros, Distrito de São Jorge (GO): entre a memória do garimpo, o saber tradicional e o 

empreendedorismo nos serviços turísticos”, pela perspectiva econômica, ao contextualizar o papel das 

mulheres frente aos empreendimentos turísticos. 

 



63 
 

personal transformation, since they go from housewives to house providers to 

community leaders. 

 

Keywords: Gender division of labor. Tourism services. Female entrepreneurs. District 

of São Jorge. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a criação do PNCV, as mulheres do Distrito de São Jorge assistiram à 

reprodução do discurso da divisão sexual do trabalho por parte do Ibama, que priorizou 

o serviço de condução de visitantes aos homens. Essa prioridade está fundamentada na 

diferenciação entre o que é considerado trabalho de homem e de mulher. Kergoat (2009) 

explica que se trata da divisão sexual do trabalho, da sistematização hierárquica da 

distribuição das atividades destinadas a homens e mulheres, tanto no mercado de 

trabalho quanto no âmbito doméstico. A partir dessa hierarquização, há distinção entre o 

rendimento médio, as horas destinadas ao cuidado de pessoas e/ou aos afazeres 

domésticos, a representação política e os cargos gerenciais entre homens e mulheres.  

A divisão sexual do trabalho está pautada na desigualdade entre os sexos. 

Contudo, o papel desempenhado pelas mulheres está além de um destino biológico que, 

ao longo da história, determinou a missão social e cultural desenvolvida por homens e 

mulheres. Não cabe mais espaço para que características, como a força, a 

intelectualidade, a racionalidade, a objetividade – consideradas características 

masculinas –, a obediência, a procriação, a subjetividade, o coração, o sentimento e o 

corpo – características femininas – sejam determinantes na divisão sexual do trabalho 

(BIROLI, 2018).  

Diante do debate sobre a divisão sexual do trabalho ainda fundamentada no 

sexismo, questiona-se: Como as mulheres do Distrito de São Jorge (GO), uma antiga 

corrutela no meio da Chapada dos Veadeiros, saíram de uma posição de subordinação, 

presente no contexto histórico e social do garimpo, para uma posição de empreendedora 

do turismo, com autonomia financeira de “donas de casa” a “donas do seu próprio 

negócio”?  

Pressupõe-se que as mulheres se reinventaram como empreendedoras do turismo 

– a partir do papel de apoio aos maridos –, guias das expedições de turistas, ao 

improvisar os primeiros serviços de hospedagem e alimentação aos visitantes do PNCV. 

Assim, tornaram-se protagonistas na geração de emprego e renda, nos arranjos 

familiares e na promoção do desenvolvimento do turismo no Distrito de São Jorge. 
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O objetivo do artigo é entender o caminho percorrido pelas mulheres até se 

tornarem empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge (GO) e suas 

implicações nas relações sociais e econômicas estabelecidas na comunidade local.  

Para tanto, abordou-se a divisão sexual do trabalho, que é uma questão de 

gênero. O ato de cozinhar, cuidar dos filhos e limpar a casa são exemplos de trabalhos 

definidos pela gratuidade e exercidos, na maioria das vezes, por mulheres (MARÇAL, 

2017). Estes, mesmo quando exercidos de maneira remunerada, guardam registros da 

gratuidade e do trabalho feminino (BIROLI, 2018). Os serviços turísticos de 

hospedagem e alimentação podem ser equiparados ao trabalho doméstico e de cuidados, 

no entanto, são remunerados. 

Este artigo está organizado em três partes, relacionadas entre si. Na primeira, 

será abordado o empreendedorismo da mulher pela perspectiva da divisão sexual do 

trabalho, pois empreender também é coisa de mulher. Na segunda, apresentam-se os 

caminhos teórico-metodológicos que contemplam a história do Distrito de São Jorge e a 

caracterização das mulheres empreendedoras dos serviços turísticos. Na terceira, serão 

apresentados os resultados e as discussões, com a trajetória de vida das mulheres 

marcada por conflitos e tensões no âmbito da criação do PNCV. E, por fim, a conclusão 

sobre o protagonismo das mulheres, que possibilitou prestígio social e autonomia 

financeira, outrora, pertencentes aos homens. 

 

2 DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO: EMPREENDER TAMBÉM É COISA 

DE MULHER 

 

A discussão da divisão sexual do trabalho está relacionada com o avanço das 

conquistas das mulheres inseridas no contexto do movimento feminista, gestadas em um 

ambiente marcado por grandes lutas e reivindicações por direitos civis, políticos e 

sociais. Estas conquistas representam: direito ao voto; direito de frequentar instituições 

de ensino superior; acesso ao mercado de trabalho; reconhecimento da igualdade de 

direitos entre homens e mulheres no âmbito das Nações Unidas; emancipação das 

mulheres que viviam sob a tutela dos maridos; direito de se divorciar; liberação sexual; 

controle da taxa de natalidade com o uso de anticoncepcionais, até o direito de dirigir e 

de viajar sozinha, conquistados recentemente pelas mulheres do Oriente Médio (SILVA, 

2011; SILVA, 2016).  
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Para Schrupp (2019), no livro Uma breve história do feminismo no contexto 

euro-americano, algumas dessas conquistas são comemoradas, mesmo não sendo 

universais, visto que os feminismos britânico, americano e latino não possuem o mesmo 

alcance, e sua efetividade não ocorre de forma homogênea tanto em relação à 

espacialização – ocidente, oriente, norte e sul – quanto à estratificação social – 

burguesas/ricas/brancas e proletárias/pobres/negras. A ausência de homogeneização da 

espacialização e estratificação social das conquistas das mulheres permite que a divisão 

sexual do trabalho ainda aconteça nos moldes da cultura do patriarcado que, 

historicamente, representa o domínio exercido pelo homem sobre a natureza, as 

mulheres e sobre os povos estrangeiros.   

Para Zirbel (2007), Garcia (2015) e Hooks (2019), em pesquisas desenvolvidas 

sobre os estudos feministas e os estudos de gênero no Brasil, os povos veem seus 

territórios, seus corpos e instrumentos de trabalho controlados pelo patriarcado, sendo 

este entendido como o sexismo institucionalizado sistêmico, e este, por sua vez, como 

uma atitude de discriminação fundamentada no sexo. Na prática cotidiana, tanto o 

patriarcado quanto o sexismo representam a crença de que o sexo masculino é superior 

ao sexo feminino.  

O patriarcado é um sistema de supremacia masculina que abrange as esferas 

política, econômica e cultural, posteriormente, apropriado pelo sistema capitalista. O 

capitalismo reforçou a ideia da distinção dos papéis estreitamente ligada à relação 

desigual dos sexos, assim como determinou a produção da vida como função do homem 

e a reprodução da vida como tarefa exclusiva da mulher (BADINTER, 1986).  

Nogueira (2001), em pesquisa realizada sobre o feminismo no âmbito da 

Psicologia Social, explica que, ao longo da história, e em diferentes espaços temporais, 

as mulheres se articularam e organizaram um movimento social emancipatório que 

defende direitos igualitários entre homens e mulheres nos campos político, social e 

econômico. Esse movimento representa autonomia e emancipação das mulheres e é uma 

luta constante para superar o patriarcado, os padrões da divisão sexual do trabalho e as 

desigualdades de gênero. Isso ocorre porque as mulheres continuam na luta para dividir 

a responsabilidade sobre o cuidado no âmbito familiar, com seus companheiros, que 

ainda detêm os privilégios de maior tempo livre de lazer (GARCIA, 2015).   

Schefler (2013), em pesquisa desenvolvida sobre o processo de empoderamento 

e autonomia econômica das mulheres, explica que, até a década de 1970, a mulher não 

era reconhecida como ator social capaz de promover desenvolvimento econômico. As 
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políticas de desenvolvimento se pautavam em valores de uma ordem patriarcal e na 

ausência do reconhecimento do papel da mulher na esfera privada, por parte das 

instituições governamentais.  

A partir da década de 1970, foi incorporada ao debate sobre desenvolvimento 

econômico a compreensão da posição do sujeito no contexto social. No caso da mulher, 

ela é o sujeito em processo de libertação, de transformação e de autonomia, em busca de 

protagonizar a sua própria história e promover a luta pelos direitos em diversos campos, 

pela preservação da biodiversidade e pelo engajamento em causas como a da exclusão 

social, por meio das políticas públicas direcionadas aos grupos sociais historicamente 

oprimidos, tais como: os índios, negros, homossexuais, idosos, dentre outros, todos 

excluídos por estarem enquadrados em uma das categorias analíticas de raça, classe e 

gênero (FREIRE, 2013; BIROLI, 2018). 

Ainda no início da década de 1970, o debate sobre as questões relacionadas a 

gênero ganhava escopo na academia e centralidade na terceira onda do movimento 

feminista41. O objetivo era evidenciar as diferenças dos papéis sociais pautadas no 

sexismo e reivindicar igualdade de direitos e deveres na esfera privada, em que as 

tarefas domésticas e o cuidado prestado às crianças e aos idosos eram de 

responsabilidade da mulher, com inexpressiva participação do homem na realização 

dessas atividades. E, por fim, para problematizar questões da vida privada no âmbito 

político (NOGUEIRA, 2001; KERGOAT, 2009).  

                                                           
41 O marco histórico do movimento feminista é identificado nas quatro ondas: a primeira, na metade do 

século XIX; a segunda, no período do pós-2ª Guerra Mundial; a terceira, no final do século XX, e a quarta 

onda, no início do século XXI.  

Na primeira onda, conhecida como sufragista, o movimento foi encabeçado por mulheres brancas e de 

classe média, que reivindicaram essencialmente o acesso à educação superior e o direito de pensar 

filosoficamente. Também exigiram mais espaço na sociedade, tal como o direito de exercer a cidadania 

por meio do voto e da participação em debates sobre as políticas públicas elaboradas por homens e para 

homens.  

Na segunda onda, motivadas pelo cenário da 2ª Guerra Mundial, as mulheres reivindicaram igualdade 

salarial. O pós-2ª Guerra Mundial é marcado pelo ativismo social no interior do movimento estudantil da 

década de 1960 e por inovações tecnológicas, tais como o advento da pílula anticoncepcional, que 

possibilitou o controle sobre a maternidade. Em paralelo, surgiram críticas à família como instituição 

imutável e movimentos pró-divórcio.  

A terceira onda trouxe a discussão das relações de gênero para dentro da academia. Também é marcada 

pela reivindicação das mulheres por igualdade de direitos e deveres na esfera privada. Verifica-se que as 

tarefas domésticas e o cuidado prestado às crianças e aos idosos são de responsabilidade da mulher, visto 

que a participação do homem na realização dessas atividades ainda é muito tímida (NOGUEIRA, 2001). 

A quarta onda é conhecida como a “interseccionalidade do feminismo”, ou seja, não existe um único 

feminismo. O movimento feminista não é exclusivo de mulheres brancas e de classe média, mas ele 

contempla a diversidade, “independente de sexo, raça, classe social ou até mesmo a orientação sexual da 

pessoa” (HOOKS, p. 2019, p. 136).  
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Cinquenta anos se passaram desde a inclusão do debate sobre as questões 

relacionadas a gênero. Apesar disso, pouco se avançou na distribuição dos afazeres 

domésticos e no cuidado com as pessoas, ainda muito restritos às mulheres. É por isso 

que, ao percorrer as ruas do Distrito de São Jorge, pode-se perceber o movimento dos 

homens na praça, jogando dama e dominó ou tomando cachaça, enquanto as mulheres 

estão trabalhando. Permanece-se, então, a ideia de que pousada e restaurante são 

trabalhos para as mulheres, e não para os homens, porque envolvem o trabalho de 

cuidados, uma vez que mantêm vínculo com o cotidiano doméstico de cozinhar, arrumar 

a cama e limpar banheiros.  

 

3 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

O caminho metodológico percorrido para alcançar o objetivo proposto neste 

artigo foi a pesquisa qualitativa, que requer um estudo interpretativo das narrativas de 

23 mulheres entrevistadas selecionadas a partir do processo Bola de Neve. Este, de 

acordo com Vinuto (2014), é um tipo de amostragem não probabilística, em que o 

pesquisador utiliza cadeias de referências construídas a partir de um informante-chave, 

responsável por indicar os sujeitos da pesquisa que possuem o perfil necessário. 

Para atender a regulamentação do CEP da UFG, elaborou-se um roteiro de 

entrevistas semiestruturado e direcionado às mulheres que estão no comando das 

pousadas, hostels, campings, chalés, bares, restaurantes, pizzarias, café, sorveterias, 

tapiocarias, agências de viagem, lojas de artesanatos e lojas de souvenir. 

O roteiro de entrevistas semiestruturado apresentado ao CEP era bastante 

extenso e, por isso, foi readaptado em roteiro de entrevistas, com perguntas abertas, que 

permitiram às mulheres entrevistadas discorrerem sobre alguns temas de forma a 

expressarem seus sentimentos e opiniões. Para isso, levou-se em consideração que as 

trajetórias de vida dessas mulheres precisam ser recontadas para se entender como elas 

chegaram até aqui e se tornaram empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de 

São Jorge. 

Para Muylaert et al. (2014, p. 197), as entrevistas narrativas “são mais 

apropriadas para captar histórias detalhadas, experiências de vida de um sujeito ou de 

poucos sujeitos”. As entrevistas foram conduzidas de acordo com a categorização 

realizada em “Nativas” e “Chegantes”, tendo como objetivo caracterizar, identificar e 

contar a história dessas mulheres. 
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Além disso, buscou-se um levantamento da história econômica do Distrito de 

São Jorge, a partir das narrativas das mulheres entrevistadas, que estão no comando dos 

empreendimentos turísticos. Também foram levadas em consideração pesquisas 

realizadas no Distrito de São Jorge, como o trabalho desenvolvido, na década de 1990, 

intitulado “Aqui quem segura a onda é a mulher. Vila de São Jorge: o Turismo e a 

atividade feminina, uma percepção de gênero”, de autoria da professora e pesquisadora 

Virgínia Rosa que, na época, era uma jovem estudante do curso de antropologia 

(MELO, 1996).  

Depois de 24 anos, a trajetória das mulheres que assumiram os serviços de 

alimentação e hospedagem no Distrito de São Jorge é recontada, a partir da capacidade 

de permanência no espaço doméstico e da capacidade de se reinventar como 

empreendedora do turismo. Entende-se que a permanência e o empreendedorismo estão 

associados com a trajetória de vida, desde a época do garimpo, e com as relações 

estabelecidas com a natureza, família, comunidade local, os turistas e chegantes.  

 

3.1 HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO JORGE 

 

São Jorge é distrito do município de Alto Paraíso de Goiás, onde estão 

localizados a sede administrativa e o portão de entrada do PNCV, que é um parque 

nacional com importante papel na conservação da biodiversidade da fauna e flora do 

bioma cerrado, berço das águas no novo milênio. O povoamento da região ocorreu por 

volta do século XVII, com as incursões dos bandeirantes paulistas, que desenvolveram a 

atividade da mineração aurífera e que, por sua vez, deram origem às primeiras fazendas, 

com a criação de gado e o cultivo de policulturas em terras altas da Chapada (BEHR, 

2001; NOVAES, 2002). Desde o início dos anos 2000, vem ocorrendo o processo de 

“apoderamento” do espaço territorial pelo agronegócio, com o avanço da monocultura 

da soja e do eucalipto sobre o bioma cerrado, alterando-se significativamente a 

paisagem no entorno das rodovias que dão acesso ao município de Alto Paraíso de 

Goiás.  

Desde o povoamento da região da Chapada dos Veadeiros até a década de 1960, 

com a criação do PNCV, a história econômica do Distrito de São Jorge esteve pautada 

na agricultura de subsistência, na pecuária extensiva e no garimpo de quartzo hialino ou 

cristal de rocha (SARAIVA, 2006). A expansão e o auge da exploração garimpeira, em 

1941, estão relacionados com a utilização do quartzo hialino, em larga escala, pela 
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indústria bélica na fabricação de sonares, transmissores de rádio, telegrafia e telefonia, 

no início da década de 1930, até o final da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), e pela 

Guerra da Coréia, no início da década de 1950 (BEHR, 2001). Tanto a criação da UC 

quanto as oscilações de preço do quartzo hialino no mercado internacional contribuíram 

para o processo de decadência da atividade extrativista na década de 1960, impactando a 

comercialização das lascas de cristais realizada pelos atravessadores42 (DOMICIANO, 

2014). 

O povoamento do Distrito de São Jorge ocorreu em função da exploração das 

jazidas de cristal da rocha, com os acampamentos, chamados de corrutelas. Os 

primeiros moradores migraram da Bahia em busca das jazidas de cristal. Eles passaram 

primeiro pelo Povoado Moinho e, por onde andavam, plantavam e ficavam em torno de 

um a dois anos, até chegarem ao povoamento da Baixa dos Veadeiros, elevado à 

categoria de município, com a denominação de Alto Paraíso de Goiás, no ano de 1963 

(BEHR, 2001).  

A primeira jazida de quartzo hialino foi descoberta em 1912, denominada 

Garimpão e, mais tarde, deu início à Vila de Garimpeiros, que hoje dá acesso aos 

principais pontos de visitação do parque. Em pesquisa realizada sobre o impacto 

cultural de um projeto ecológico na Chapada dos Veadeiros, Silveira (1997, p. 6) 

explica que o PNCV “guarda uma parte do universo simbólico e dos produtos da 

sobrevivência daqueles moradores”. No parque, tem-se o turismo ecológico e cultural. 

Na década de 1950, o Garimpão foi renomeado para Vila de São Jorge e elevado 

à categoria de Distrito de São Jorge, por meio da Lei municipal n° 499, de 6 de 

dezembro de 1996 (Figura 1, ver p.70).  

Os núcleos familiares participaram diretamente da atividade garimpeira. 

Paralelamente aos núcleos familiares, havia a presença de “mulheres da vida”, que 

trabalhavam no cabaré. Oliveira (2005, p. 25), em pesquisa sobre a história dos 

garimpos de cristal da Chapada dos Veadeiros, revela que “os garimpeiros e mulheres 

da vida fazem boas festas. A farra é tinindo, muito divertimento, muita alegria, briga, 

pancada, tiro de revólver”. As festas aconteciam aos sábados, depois de uma semana de 

muito trabalho no garimpo. Sobre a dinâmica da atividade garimpeira, os homens eram 

responsáveis pelas escavações, as mulheres garimpavam as lascas de cristais, e as 

crianças auxiliavam na lapidação manual para ajudarem na renda familiar.  

                                                           
42 “Os atravessadores eram reconhecidos pelos moradores de São Jorge como os que mais se 

beneficiavam com a exploração do garimpo na região” (SARAIVA, 2006, p. 133). 
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Em estudo realizado sobre a valoração ambiental no PNCV, Domiciano (2014, 

p.11) explica que os garimpeiros mantinham uma relação de exploração com o meio 

ambiente, baseada na "visão utilitária, de ganho imediato, sem a preocupação em 

preservar aquele meio, visto que a atividade era altamente depredatória". Com a criação 

da UC, a comunidade local ficou proibida de explorar qualquer recurso natural nas 

fronteiras do PNCV. A proibição da atividade garimpeira gerou conflitos sociais e 

econômicos e culminou no fechamento de 34 jazidas na área do parque (OLIVEIRA, 

2005).  

Figura 1 – Distrito de São Jorge, município de Alto Paraíso de Goiás, 2018. 

 

              Fonte: IBGE (2017);  ICMBio (2017). 

Elaboração cartográfica: FARIA (2018). 

 

Entre a criação do parque, na década de 1960, e o turismo, como a principal 

fonte de geração de emprego e renda para a comunidade local, na década de 1980, 

houve um período de abandono por parte do estado. Este, representado pelo Ibama, não 

demonstrou interesse em dialogar com a comunidade local, tendo em vista que o papel 

da administração do parque era “de resguardar somente as paisagens naturais de grande 

valor estético, não levando em consideração a presença das pessoas nas UC e suas 

imediações” (DOMICIANO, 2014, p. 84). As UC foram submetidas a diferentes regras 

de ocupação e de exploração, de acordo com a presença humana e o uso econômico dos 

seus recursos.  

Esse período de abandono perdurou até o ano de 1979, com a implantação, por 

parte do estado de Goiás, de um plano de desenvolvimento para a região intitulado 
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“Projeto Alto Paraíso”, possibilitando melhorias na infraestrutura, como a abertura da 

GO-239. Isto facilitou o acesso ao PNCV, que é uma das áreas mais importantes de 

conservação do Planalto Central do Brasil (BRASIL, 2009).  

Com o Projeto Alto Paraíso, o turismo ganhou expressão na região. A crescente 

demanda pelo Ecoturismo em Parques Nacionais ocasionou a estruturação de 

comunidades vizinhas para receber e desenvolver o turismo nas zonas de 

amortecimento43. Mudanças significativas ocorreram no Distrito de São Jorge, como 

uma antiga vila de garimpeiros, que se transformou em um destino turístico. Entre a 

renda do garimpo e do turismo, os moradores constituíram seus roçados com a criação 

de animais, plantação de milho, feijão, arroz e mandioca e o cultivo de frutas e 

hortaliças. A roça traz a ideia de uma prática campesina, diferente da visão do 

garimpeiro, interessado em bamburrar. A roça revela o vínculo com o lugar e com a 

participação da mão de obra familiar (MELO, 1996; SARAIVA, 2006). 

O turismo representa o movimento de pessoas que visitam o parque em busca do 

ecoturismo, do turismo de lazer, do turismo alternativo e do esoterismo. Os turistas 

procuram uma relação mais próxima com a natureza, objetivando alcançar uma vida 

mais saudável, além do autoconhecimento por meio da meditação ou, simplesmente, 

procuram usufruir da beleza natural e da quietude do lugar.  

A região também atrai pessoas interessadas na biodiversidade do cerrado, em 

fazer uso das plantas medicinais e conhecer o trabalho desenvolvido pelos mestres dos 

saberes e fazeres tradicionais do cerrado. Como exemplo, temos a participação dos 

turistas no Encontro de Culturas. Neste, os visitantes vão a uma aldeia multiétnica, onde 

compartilham o modo de vida, a cultura e os ritos da comunidade indígena; também 

participam das rodas de prosa com os mestres, que contam “causos” por meio da prosa, 

e, na Casa de Cultura Cavaleiro de São Jorge, os visitantes prestigiam a apresentação 

das mais diversas manifestações culturais da região: a Sussa da Comunidade Kalunga, o 

Terno de Congo de Niquelândia, a Caçada da Rainha de Colinas do Sul e a Catira de 

São João D’Aliança44.  

                                                           
43 Entende-se por zona de amortecimento a região do "entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 

impactos negativos sobre a unidade" (BRASIL, 2000).  
44 “A dança da sussa feita pelo homem e a mulher. É uma espécie de desafio. A mulher avança em 

direção ao homem e vice-versa, de forma que as ‘forças’ se equilibrem na dança, há o avanço e o recuo, o 

avanço e o recuo e assim sucessivamente” (SIQUEIRA, 2006, p. 94). A sussa (Súcia) ou tambor é o ritmo 

que domina as festas calungas. Pela tradição, é considerada uma dança sagrada para pagar promessas e 

como pedido para que a lavoura seja próspera. As congadas são uma manifestação artística popular com 

elementos de usos e costumes tribais do Congo – país que é um dos portadores da cultura tradicional afro-
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Os visitantes ainda têm a oportunidade de participar de oficinas de música, 

dança e artesanato. Durante o encontro, ainda acontece a Feira de Experiência 

Sustentável, espaço reservado para a comercialização dos produtos feitos por 

comunidades tradicionais. Na agenda do evento, ainda há espaço para a discussão de 

políticas públicas direcionadas aos povos tradicionais, com a liderança quilombola do 

estado de Goiás. Roriz (2019), em um dos estudos mais recentes sobre o turismo no 

Distrito de São Jorge, explica que esse tipo de evento possibilita ao turista experiências 

criativas. 

 

3.2 AS MULHERES EMPREENDEDORAS DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS  

 

A princípio, as mulheres entrevistadas foram categorizadas em nativas e 

chegantes. Mas, após a realização da pesquisa de campo, observou-se a necessidade de 

subdividir as duas categorias iniciais em N1, N2, C1 e C2 (Quadro 1). Essa subdivisão 

ocorreu a partir da trajetória de vida e do olhar diferenciado que elas possuem sobre o 

desenvolvimento do turismo no Distrito de São Jorge.  

Quadro 1 – Nativas e chegantes. 

Subdivisão das categorias Descrição 

N1 As nativas estão desde a época do garimpo, mas 

que nunca saíram do Distrito. 

N2 As nativas tiveram oportunidade de estudar em 

outras localidades, mas que depois retornaram e 

montaram seu próprio negócio. 

C1 As chegantes migraram para o Distrito, fixaram 

residência e mantêm relação de afetividade com a 

localidade. 

C2 As chegantes montaram negócio, mas 

permaneceram no local de origem (Brasília) e 

mantêm relação econômica com a localidade. 

Fonte: pesquisa de campo, junho/2018. 

Organização dos dados pela autora.  

 

A categoria N1 é o grupo de mulheres composto pelas filhas e netas de tropeiros 

e de garimpeiros que permaneceram no espaço doméstico. É diferente da categoria N2, 

                                                                                                                                                                          
brasileira. Elas se organizam na forma de autos, teatralmente, ao som de melodias executadas por viola, 

reco-reco, bumbo e sanfona. Caçada da Rainha é uma festa ritualística que traz ritmos populares como o 

batuque e o lundu.  A peregrinação passa de casa em casa oferecendo serviços religiosos: benção da 

bandeira acompanhada do sapateado e das palmas da catira e da curraleira. A catira é uma dança 

tradicional praticada há muitos anos pelos moradores de São João da Aliança. Faz-se presente o som da 

viola, acompanhado de diversos enredos e versos de improviso, em compasso com as palmas e o 

sapateado da catira (www.cavaleirodejorge.com.br).  
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que consiste no grupo de mulheres composto pelas filhas e netas que temporariamente 

residiram em outras localidades, mas que depois de certo tempo retornaram ao Distrito 

de São Jorge. Assim como N1, são pioneiras como empreendedoras no ramo de 

hospedagem e alimentação, pois trazem consigo elementos de zelo, cuidado, remédios 

caseiros, comida no fogão a lenha e prosa entre os compadres na porta de casa. Foram 

elas que abriram caminho para que as chegantes empreendessem também.  

Desde o início da década de 1980, o Distrito de São Jorge tem recebido um 

número cada vez maior de turistas nos finais de semana e feriados. A prestação de 

serviços de hospedagem e alimentação é realizada pela comunidade local e por outros 

agentes econômicos conhecidos como chegantes, que representam as pessoas de outras 

localidades com poder aquisitivo e interesse em investir no turismo, possibilitando ao 

capital transpor as barreiras geográficas e se territorializar. Para a comunidade local o 

turismo representa a possibilidade de melhorar o padrão de vida e promover mudanças 

econômicas e de infraestrutura, como é o caso da “energia elétrica que só foi instalada 

em meados de 1990” (DOMICIANO, 2004, p. 92).  

A divisão das chegantes em C1 e C2 ocorreu a partir da ideia de “fixar 

residência”. A categoria C1 representa as que desenvolveram relação afetiva com a 

comunidade. Além de um espírito aberto para se apropriar da cultura das comunidades 

tradicionais no entorno do parque, elas possuem um estilo neo-hippies. Demonstram 

preocupação com questões que vão além dos interesses econômicos que permeiam o 

turismo no Distrito de São Jorge (GO) e com a mudança da paisagem do lugar.  

 

O Distrito está passando por um momento que precisa se organizar. 

Conceitualmente, eu tenho um pouco de medo de perder o charme, de perder 

o que é o Distrito por conta desse progresso, de todo mundo começar a fazer, 

e fazendo sem pensar em uma estética que já existe aqui. Tem pessoas que 

não entendem o Distrito. Não entende o chão batido que na época de chuva, a 

água vai rasgando o chão e deixando à mostra lascas de cristal no chão (N1, 

maio/2018)45.  

 

A categoria C2 é composta pelo grupo de proprietárias dos estabelecimentos 

comerciais, como as pousadas, que adotam o sistema “tudo incluído”46. São mulheres 

mais "urbanas", liberais e empreendedoras. Boa parte dessas mulheres reside no Distrito 

                                                           
45 Pergunta: Qual a importância do turismo para o Distrito de São Jorge? 
46 Como nos Resorts All Inclusive, os hóspedes não precisam se preocupar, pois a pousada dispõe de 

estacionamento próprio, restaurante, lojas de souvenir, espaço para massagem terapêutica e aromaterapia 

e serviço de condutores de visitantes. Normalmente, essas pousadas estão mais afastadas da principal rua 

do Distrito, para garantir tranquilidade e conforto aos turistas.  
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Federal e, por isso, terceiriza o gerenciamento dos estabelecimentos comerciais. As 

visitas ao Distrito de São Jorge acontecem em datas programadas ou em situações 

emergenciais de ordem gerencial. Elas não mantêm laços de afetividade com o lugar e 

consideram o Distrito de São Jorge apenas como um lugar “de negócio”. Mas mesmo 

não residindo na comunidade local, observa-se que elas exercem influência na 

construção da vida e mentalidade da comunidade, além de atrair um perfil diferenciado 

de turista para a região da Chapada dos Veadeiros. 

Além da categorização, foi traçado o perfil socioeconômico das 23 mulheres 

entrevistadas (Quadro 2), levando-se em consideração algumas variáveis analíticas, 

como: idade, nível de escolaridade, tempo que mora no Distrito e  composição da renda. 

Também foi questionado sobre a quantidade de pessoas que moram na residência, o 

estado civil e a renda aproximada da família em termos de salário mínimo. 

Quadro 2 – Perfil socioeconômico das 23 mulheres entrevistadas47. 

 

               Fonte: pesquisa de campo, junho/2018. 

               Organização dos dados elaborada pela autora. 

 

Trata-se de mulheres com faixa etária entre os 27 e 74 anos. As categorias N2 e 

C1 são mulheres com curso superior e pós-graduação, enquanto que N1 são mulheres 

com ensino fundamental e ensino médio completo. Algumas mulheres das categorias 

N1 são filhas e netas dos garimpeiros, enquanto que as C1 são originárias de estados 

como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do Distrito Federal. No grupo das 

                                                           
47 Mulheres entrevistadas: 13 nativas e 10 chegantes. 
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C1, há mulheres que residem no Distrito de São Jorge desde a década de 1980. A 

categorização ressoou na fala de uma das mulheres entrevistadas. 

 

Temos que acabar com a história de quem é daqui e de quem é de fora. Todos 

são de fora. Quem é o seu bisavô? Ele veio da Bahia para trabalhar no 

garimpo. Quem é o dono da pousada ali? É de Brasília. Mas os Brasilienses 

são de vários lugares do Brasil. É preciso diminuir as fronteiras entre os 

daqui e os de fora (C1, maio-2018). 

 

Isso significa que, mesmo classificada como chegante, ela se considera como 

nativa, pois possui um sentimento de pertencimento48 que se manifesta na apropriação, 

no uso e nos costumes próprios da comunidade local. 

           A prestação de serviços de alimentação e hospedagem é considerada a principal 

fonte de emprego e renda no Distrito de São Jorge (Figura 2).  

Figura 2 – Fotos de empreendimentos turísticos no município de São Jorge (2018). 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

Em alguns casos, a renda familiar é complementada com a aposentadoria e os 

serviços realizados pelos cônjuges, como guiagem, fretagem, manutenção e serviços 

gerais. A renda familiar das nativas varia entre dois a cinco salários mínimos, mas, das 

23 entrevistadas, apenas cinco se sentiram confortáveis em responder. No ano de 2017, 

o salário médio mensal do município Alto Paraíso de Goiás era de 1,7 salário mínimo 

                                                           
48 Pertencimento, necessidade de pertencer, de ser parte de uma comunidade linguística, cultural e 

territorial, que compartilha uma mesma memória coletiva e um patrimônio de experiência histórico-

artística e religiosa (MARQUES, 2015, p. 602). 
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(IBGE, 2020).  Infelizmente, com os dados obtidos, não é possível inferir se a renda do 

Distrito de São Jorge é compatível com a realidade da região.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para entender o caminho percorrido pelas mulheres até se tornarem 

empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge (GO) e suas 

implicações nas relações sociais e econômicas estabelecidas na comunidade local, faz-

se necessário responder três questões: Quando elas iniciaram esses serviços? Como elas 

conduziram esses serviços? Que papel elas foram assumindo no decorrer do tempo? 

Também é preciso demarcar três momentos de conflitos e tensões com a criação do 

parque.  

No primeiro momento, geraram-se conflitos fundiários com garimpeiros, 

posseiros e fazendeiros, devido à delimitação da área do parque que envolvia áreas de 

garimpo, posses e antigas fazendas (SARAIVA, 2006). Sobre esse ambiente de 

conflitos e tensões, as famílias remanescentes do garimpo vislumbraram no turismo 

uma fonte de emprego e renda. Aos poucos, os homens foram se envolvendo com a 

atividade de condutores de visitantes, criando um espaço de diálogo com o Ibama, que 

representava os interesses do Estado e promoveu treinamento aos ex-garimpeiros para a 

realização do serviço de condução de visitantes dentro do parque.  

A princípio, a divisão sexual do trabalho foi estabelecida da seguinte forma: a 

prioridade do serviço de condução de visitantes foi dada aos homens, que eram 

considerados o esteio da família, e as mulheres continuaram em casa, exercendo o 

cuidado com a família e a comunidade, mantendo uma relação com a natureza, devido à 

proximidade com o parque.  

Oliveira Júnior (2003, p. 210), em pesquisa realizada sobre o ecoturismo na 

região da Chapada dos Veadeiros, explica que o objetivo da parceria entre o Ibama e a 

comunidade local era minimizar os conflitos sociais e assegurar tanto o emprego e a 

renda aos homens da comunidade local quanto “a manutenção e fiscalização de parte 

significativa do importante bioma do Cerrado, através do Parque Nacional da Chapada 

dos Veadeiros”. Essa parceria se consolidou no decorrer da década de 1990 e se 

manteve até o início do ano de 2012, com a determinação do governo da “não 

obrigatoriedade” da contratação de condutores de visitantes dentro do parque. 
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O serviço de condução de visitante, quando realizado por ex-garimpeiro, 

proporcionava ao turista algumas paradas ao longo da trilha para o reconhecimento das 

espécies da vegetação do cerrado e das catas – sinais deixados pela garimpagem 

(DOMICIANO, 2014). Isto porque os ex-garimpeiros conhecem a história da região, 

desde a constituição do garimpo até a criação do parque, além de conhecerem as trilhas, 

os sinais da natureza, a fauna e a flora do cerrado, os usos e costumes das populações 

tradicionais, como os kalungas, que vivem no entorno do parque.  

Esses homens se tornaram profundos conhecedores da vegetação do cerrado, 

como o Seu Dedé, Seu Joaquim, Seu Miguel e o mais conhecido raizeiro da região, 

Tom das Ervas, que migrou para Alto Paraíso de Goiás no ano de 1988 e, desde então, 

troca saberes com outros raizeiros da Chapada dos Veadeiros (SOUZA et al., 2017). Os 

condutores de visitantes também são responsáveis por orientarem os visitantes sobre os 

perigos da cabeça d’água49 e os cuidados para não se perderem dentro do parque, 

porque a prestação de socorro de turistas que desaparecem nas trilhas dentro do parque 

faz parte do trabalho de condução de visitante.  

A contratação dos serviços de condução de visitante possui três aspectos: da 

segurança, porque, mesmo o parque estando bem sinalizado, ainda existe o perigo 

iminente do turista se perder em alguma trilha; da cultura, com a riqueza de informações 

obtidas sobre a história da região da Chapada dos Veadeiros, as características 

geológicas do solo, a paisagem, as plantas medicinais, os frutos do cerrado e a beleza 

dos rios e das cachoeiras que compõem os atrativos turísticos ao redor do parque; e do 

fomento da economia local, pois os turistas têm a oportunidade de contribuir com a 

geração de emprego e renda, uma vez que parte dos gastos realizados pelos visitantes, 

como o pagamento do serviço de condução de visitantes, é revertida, de alguma forma, 

para a comunidade local. 

Os homens, no exercício da função de condutores de visitantes, levavam os 

turistas até a sua residência e ofereciam um café, um lanche antes e/ou depois da 

visitação, e as mulheres que estavam ali no meio dos afazeres domésticos começaram 

então a oferecer alimentação, surgindo a ideia dos primeiros restaurantes e lanchonetes.  

                                                           
49 “A cabeça d’água ocorre quando um grande volume de chuva cai em partes superiores do curso d’água. 

Isto causa o aumento rápido e repentino do nível de um rio corrente ou cheio, devido a chuvas nas 

cabeceiras ou em trechos mais altos de seu percurso. Dessa forma, após algum tempo, se observa um 

aumento repentino do nível nas áreas mais baixas, mesmo que longe de onde ocorreu a chuva”. 

Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/voce-sabe-a-diferenca-entre-cabeca-e-tromba-dagua/ Acesso 

em: 14 jan. 2019. 

http://www.inea.rj.gov.br/voce-sabe-a-diferenca-entre-cabeca-e-tromba-dagua/
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Carvalho (2019), em pesquisa realizada sobre os efeitos da implantação do 

PNCV na vida dos moradores do Distrito de São Jorge, destaca a ressignificação do 

trabalho doméstico realizado pelas mulheres para atender a crescente demanda do 

ecoturismo na região da Chapada dos Veadeiros. Desta forma, as mulheres 

improvisaram os primeiros serviços de hospedagem e alimentação para atender um 

número crescente de turistas em busca do Ecoturismo no parque.  

Esse processo possibilitou às mulheres desenvolverem o empreendedorismo e a 

geração de renda sem sair de casa, pois, aos poucos, esse cuidado com o turista foi 

ganhando forma com os empreendimentos familiares. Domiciano (2014, p. 91) afirma 

que “as pessoas improvisavam parte de suas residências para ofertar um tipo de serviço, 

por exemplo, o de restauração (alimentação), que era oferecido utilizando-se uma 

cozinha domiciliar e uma área externa da casa”.  O dinheiro investido na construção dos 

primeiros dormitórios era do casal, mas, enquanto os homens desenvolviam o serviço da 

condução de visitante, as mulheres ficaram responsáveis pela arrumação dos quartos e 

pelo preparo da comida quentinha (MELO, 1996).  

Algumas narrativas retratam o início da trajetória das nativas, como 

empreendedoras do turismo50. 

 

Algumas mulheres começaram a fazer bolo, doce e pão, outras começaram a 

servir comida para os turistas, outras alugavam o quintal para os turistas 

montarem suas barracas. Tudo para ganhar dinheiro com o turismo (N1, 

maio-2018). 

 

Comecei oferecendo lanche para os turistas levarem nos passeios no parque e 

depois com a construção das pousadas, fiz parceria para oferecer o café da 

manhã para os hóspedes (N1, maio-2018). 

 

 

Por meio dos resultados da pesquisa de campo, foi possível perceber que a 

decisão de empreender foi tomada no âmbito familiar. As famílias idealizaram o tipo de 

negócio para atender a demanda dos turistas.  

 

Quando o turismo chegou, as mulheres tomaram a frente. Naquela época, as 

pessoas daqui não tinham dinheiro nem para comer quanto mais para montar 

um negócio (N1, maio-218).  
 

Tínhamos um quintal espaçoso, daí montamos uma área de camping, fomos 

juntando dinheiro, e construímos essa pousadinha aqui. A cada ano, a gente 

vai fazendo pequenas melhorias (N1, maio-2018). 

 

                                                           
50 Respostas para: Conta um pouco da sua história até abrir o próprio negócio. 
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Com o passar do tempo, algumas mulheres recorreram a empréstimo bancário, 

às economias da guiagem e de outros serviços realizados pelos maridos. A renda da 

guiagem contribuiu com a ampliação, melhorias e diversificação das pousadas, hostels, 

campings, restaurantes e bares. 

Durante a trajetória das mulheres nativas, como empreendedoras da oferta dos 

serviços de alimentação e hospedagem, ocorreu um movimento de migração das 

chegantes: “Depois de um período, começaram a chegar pessoas de outras localidades 

para montarem seus empreendimentos” (N1, maio-218)51. 

Com a presença dos turistas e das chegantes, iniciou-se o segundo momento de 

conflitos e tensões, de ordem social e cultural. Para Melo (2019), muito tempo se 

passou, porém, para além da questão histórica, algo permanece no que diz respeito à 

moral que, do ponto de vista nativo, opõe ser nativo, chegante e turista.  

A migração das chegantes ocorreu em dois momentos distintos. No primeiro, 

encantadas com o estilo de vida, a rusticidade do lugar e com o acolhimento da 

comunidade local, elas foram ficando e se estabeleceram como moradoras do Distrito de 

São Jorge. Como fontes de renda, elas investiram em empreendimentos de pequeno 

porte, como as casas de aromaterapia e de massagem terapêutica, os bistrôs, as 

cafeterias, as sorveterias, as tapiocarias, as lojas de artesanatos e de souvenir.  

O segundo momento é marcado por um processo estritamente econômico. As 

chegantes C2, atraídas pelo potencial econômico do turismo no Distrito de São Jorge, 

investiram um volume considerável de capital financeiro em empreendimentos de 

grande porte, com a construção de pousadas, chalés e restaurantes.  

Como exemplo, tem-se a Pousada Cristal da Terra, que foi a primeira pousada 

construída no Distrito de São Jorge por uma mulher que não pertencia à comunidade 

local. Aos poucos, foram chegando novos investidores no segmento hoteleiro, enquanto 

a comunidade local foi se adaptando às mudanças na paisagem local, com o surgimento 

de “uma estrutura de apoio ao turismo, com a chegada e investimento em infraestrutura 

de pessoas de outras localidades” (DOMICIANO, 2014, p. 91). 

As chegantes C2 trouxeram uma concepção diferenciada de empreendimento 

turístico, valorizando o perfil do turista interessado em conhecer novos lugares e 

aprender sobre outras culturas, atraídos pela comodidade do asfalto da GO-239 e pela 

facilidade da reserva de hospedagem nos sites de viagens.  

                                                           
51 Respostas para: Estabeleça um paralelo entre o Distrito de São Jorge, antes e depois do 

desenvolvimento do turismo. 
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Mas a chegada desses novos empreendimentos turísticos tem modificado o 

modo de vida da comunidade. Como consequência do volume de investimentos 

realizados por esses novos empreendimentos turísticos, o Distrito de São Jorge tem 

vivenciado “a intensificação da especulação imobiliária, a concentração de renda e a 

elevação do custo de vida” (RORIZ, 2019, p. 115). Isto contrapõe a trajetória de vida 

das mulheres nativas, marcada pela ausência de capacidade financeira para investir em 

melhorias das instalações físicas.   

 

Então eu vejo que a história vai se repetindo. Atualmente não temos o apoio 

do governo local, e mais pessoas estão chegando com um volume maior de 

investimento e se a gente não se profissionalizar, vamos perder a renda da 

atividade turística para os “chegantes”. Se não temos dinheiro para 

ampliação, temos que investir em treinamento e capacitação, que o 

atendimento seja o nosso diferencial (N1, maio-218)52. 
 

As nativas têm resistido à concorrência dos empreendimentos das chegantes por 

meio da profissionalização dos serviços de hospedagem e alimentação. O investimento 

em treinamento e capacitação é considerado um instrumento de formação, luta e 

resistência para garantir o espaço conquistado por elas, que são as primeiras 

empreendedoras do turismo.  

Outra consequência do avanço do capital imobiliário é a mudança no 

comportamento das pessoas da comunidade. Foi possível perceber que as mulheres 

estão mais preocupadas em prestar um serviço de qualidade, alterando 

significativamente a dinâmica do tempo de trabalho dedicado aos serviços turísticos: 

“Todos na comunidade estão trabalhando mais. Todos estão mais preocupados com as 

contas a pagar. Para nós que paga aluguel, temos que trabalhar mais, porque tem 

aumentado o preço de tudo por aqui” (C1, maio-2018)53. 

Essa mudança no comportamento tem como objetivo garantir a renda familiar e 

o poder de compra, ora comprometido com a elevação do custo de vida, tão 

característico de lugares considerados como destinos turísticos.  

A trajetória das mulheres nativas também é marcada pela influência exercida 

pelos turistas sobre o modo de pensar e de agir da comunidade local, que está desde a 

época do garimpo. Algumas delas afirmam que a presença dos turistas promove a 

                                                           
52 Respostas para: Estabeleça um paralelo entre o Distrito de São Jorge, antes e depois do 

desenvolvimento do turismo. 
53 Respostas para: Estabeleça um paralelo entre o Distrito de São Jorge, antes e depois do 

desenvolvimento do turismo. 
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criação de uma rede de contatos. Marujo (2016), em estudo sociológico sobre o turismo, 

afirma que: 

  

quando os turistas visitam um país, região ou localidade não só levam o seu 

poder de compra como, também, levam consigo um tipo de comportamento 

que pode provocar uma transformação profunda nos hábitos sociais locais ao 

modificarem as normas estabelecidas da população anfitriã (MARUJO, 2016, 

p. 23). 

 

Os estudos sistemáticos do turismo pela Sociologia data dos anos 1960 e buscam 

debater sobre as relações sociais desenvolvidas entre a comunidade local e os turistas, 

assim como sobre os impactos ambientais ocasionados pela expansão do turismo sem a 

adoção de políticas públicas para o setor hoteleiro. 

Os turistas que visitam a Chapada dos Veadeiros estão em um contínuo processo 

de ir e vir. Esse movimento de chegada e partida promove o consumo da cultura local, 

do clima, da natureza, da transformação da paisagem do lugar, assim como a mudança 

na mentalidade da comunidade local.  

De acordo com pesquisa realizada por Roriz (2019, p. 117), no ano de 2018, 

“dos 62 turistas entrevistados, 96,77% são brasileiros, vindos do Distrito Federal 

(30,65%), do Estado de São Paulo (22,58%) e de Goiás (16,13%)”. Sobre o perfil dos 

turistas54, a nativa relatou que:  

 

O perfil do turista mudou muito. A facilidade de acesso aumentou o fluxo de 

turistas no Distrito. Atualmente tem todo tipo de turista. Tem o pobre, o rico, 

o educado, o mal-educado, tem uns que gostam de um lance mais 

transcendental. O turismo não é só questão de ganhar dinheiro (N2, maio-

2018). 

 

Ao longo da sua trajetória, as mulheres foram assumindo os serviços de 

acolhimento aos turistas, mas continuam preocupadas em atrair o público interessado 

em interagir com a natureza e a comunidade local: “Mudou o perfil do turista, mas a 

Chapada dos Veadeiros continua atraindo um público interessado em ter contato com a 

natureza” (N1, maio-2018). 

De certa forma, as mulheres assumiram a responsabilidade de despertar no 

turista o respeito pelo modo de vida próprio da comunidade local: “O lugar que vai 

moldando o turista. Da mesma forma, vai vim turista que gosta de calçamento que não 

gosta de poeira. Turista com mais poder aquisitivo. Turista que gosta de interagir com a 

comunidade” (C1, maio-2018). 

                                                           
54 Pergunta: Qual sua visão do turista e do turismo para o Distrito de São Jorge? 
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Nas visitas ao Distrito de São Jorge, foi possível perceber que a comunidade 

possui um modo de vida peculiar. Os idosos sentam na porta de casa, contam os 

“causos”, assim como muitos animais de pequeno porte que transitam pelas ruas e 

carro-pipa utilizado para molhar ruas empoeiradas (Figura 3). 

Figura 3 – Fotos das ruas do Distrito de São Jorge (2017). 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

 

As mulheres também assumiram importante papel na liderança comunitária. 

Sobre isso, foi possível perceber a mobilização delas com as autoridades competentes 

para que estas promovam melhorias na infraestrutura e no fornecimento de serviços 

essenciais, como a energia elétrica e o abastecimento de água, visando a atender o tipo 

de turista que hoje é atraído pelo Distrito de São Jorge. 

Carvalho (2013), em pesquisa realizada sobre as práticas do turismo rural e seus 

impactos sociais sobre os papéis das mulheres no espaço rural, concluiu que a cozinha, 

espaço privado, passou a ser espaço público, agora tão valorizado quanto a área de 

produção agrícola ou a criação de gado. As mulheres no espaço rural são protagonistas 

desta nova forma econômica e social de relação entre campo e cidade, rural e urbano, 

reinventando a hospitalidade e se reinventando socialmente. 

A construção do protagonismo das mulheres decorreu, em parte, a partir do ano 

de 2012, quando os moradores do Distrito de São Jorge foram surpreendidos com a 

determinação do governo da “não obrigatoriedade” da contratação de condutores de 

visitantes dentro do parque, respeitando um princípio estabelecido na Instrução 
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Normativa no 08, de 18 de setembro de 200855. Esta normativa regulamenta a visitação 

nas UC federais, que é um princípio da gestão do uso público no Sistema Federal da 

UC, entendendo que não é razoável obrigar ao visitante, seja cidadão brasileiro ou 

estrangeiro, a contratação do condutor de visitantes para entrar em UC onde a visitação 

é permitida. 

O terceiro momento de conflitos e tensões foi a respeito das questões de gênero. 

Com a determinação do governo da “não obrigatoriedade” da contratação de condutores 

de visitantes dentro do PNCV, provocou-se a queda na demanda deste serviço e, 

consequentemente, queda significativa na renda familiar, composta pela guiagem 

realizada pelos ex-garimpeiros. No ano de 2013, a renda da guiagem sofreu uma 

variação “de R$ 678,00 (valor do salário mínimo na época) até R$ 2.500,00; 

equivalendo a 25 conduções ao mês, entre a baixa e a alta temporadas” (DOMICIANO, 

2014, p. 89).   

A divisão sexual do trabalho vigente sofreu uma alteração. Diante de um 

conjunto de fatores, a atividade de condução de visitantes possibilitou aos homens, além 

do emprego e da renda, um lugar de prestígio como nos tempos do garimpo.  

Carvalho (2019), em um dos estudos mais recentes sobre os moradores do 

Distrito de São Jorge, concluiu que a ordem patriarcal estabelecida no Distrito de São 

Jorge, desde a época do garimpo, oportunizou o protagonismo feminino.  

Os homens ficaram sem renda. Neste contexto, alguns se deslocaram para outras 

localidades em busca de trabalho na lavoura e no garimpo porque não tinham como 

sustentar a família, e também porque não aceitaram perder o status social e econômico 

para suas mulheres. Outros homens decidiram ficar, mas amargaram a perda do 

prestígio social, pois, paralelamente a todos os acontecimentos desde a criação do 

parque, as mulheres foram conquistando um importante papel no desenvolvimento do 

turismo na região, alcançando prestígio social e autonomia financeira com o 

gerenciamento dos serviços turísticos, considerados como “trabalho de mulher”.  

Garcia (2009, p.11), no livro A breve história do feminismo, explica que a 

divisão sexual do trabalho “monopoliza uma cultura na qual o homem detém os 

privilégios do lazer, maior prestigio nas atividades e a paralela inferioridade às tarefas 

associadas à mulher, com menos prestígio social”. As mulheres assumiram a liderança 

dos negócios da comunidade local, promovendo o desenvolvimento do turismo na 

                                                           
55 Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-somos/in082008.pdf. 
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região a partir do trabalho de cozinhar, preparar a cama e limpar os banheiros. Estas são 

consideradas atividades inferiores, e, ao logo do tempo, as mulheres as transformaram 

em trabalho de pouco valor em oportunidade de negócio e passaram de invisíveis a 

empreendedoras dos serviços turísticos.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo do artigo era entender o caminho percorrido pelas mulheres até se 

tornarem empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge (GO) e suas 

implicações nas relações sociais e econômicas estabelecidas na comunidade local.  

Esse caminho permitiu que elas superassem o discurso da desigualdade entre os 

sexos e as relações desiguais de poder e também que elas alcançassem prestígio social, 

autonomia financeira e se tornassem protagonistas do desenvolvimento do turismo no 

Distrito de São Jorge. Tanto no povoamento da região quanto na criação do parque, a 

prioridade foi dada aos homens, primeiro, como garimpeiros de cristal de rocha e, 

depois, como condutores de visitantes do parque. Essas atividades econômicas 

conferiam prestígio, poder e hierarquia aos homens na comunidade local.  

O protagonismo das mulheres nativas aconteceu no âmbito privado, pois a sua 

relação com os turistas se deu no espaço doméstico. O movimento de “abrir a porta da 

casa” se revelou uma oportunidade de negócio com os serviços turísticos que, do ponto 

de vista da divisão sexual do trabalho, é considerado “coisa de mulher”. Isso porque 

envolve os afazeres domésticos como lavar, passar, cozinhar, como também o trabalho 

de gerenciamento das compras de alimento, vestuário, cama e mesa, entre outras 

necessidades para proporcionar o bem-estar da família.  

Ao longo do tempo, as mulheres nativas deixaram de ser apenas donas de casa e 

se constituíram donas do seu próprio negócio. Elas utilizaram o turismo como um meio 

econômico e estabeleceram relações sociais a partir do contexto da criação do PNCV. 

Tanto as nativas quanto as chegantes possuem um papel de destaque na condução do 

turismo, com a ampliação e diversificação dos serviços de hotelaria, alimentação, lazer, 

lojas de souvenir, supermercados e farmácia.  

O turismo no Distrito de São Jorge se manifesta na permanência das nativas no 

espaço doméstico, mas também revela o empreendedorismo, tanto delas quanto das 

chegantes, marcado por conflitos e tensões de ordem simbólica e espacial. Em parte, é 

devido à concorrência, ao volume de investimentos, à qualificação para o mercado e, 
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por outro lado, por causa do olhar diferenciado que cada uma possui sobre as mudanças 

ocorridas na paisagem do lugar, mas que ainda guardam a memória do garimpo. 

Pode-se concluir que, até aqui, elas são empreendedoras dos serviços turísticos, 

porque boa parte dos estabelecimentos comerciais está sob o comando das mulheres. 

Elas são sujeitos de transformação social e, ao mesmo tempo, estão em constante 

transformação pessoal, pois desempenham papéis de donas de casa a provedoras do lar e 

da liderança comunitária.  
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DO PRIVADO AO PÚBLICO: A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS 

ESPAÇOS COLETIVOS DO DISTRITO DE SÃO JORGE (GO)56 

 

RESUMO 

 

O Distrito de São Jorge, portal de entrada para o PNCV, tem sua origem na exploração 

das jazidas de cristal de rocha. Com o fim da atividade garimpeira, o turismo surgiu 

como alternativa para a permanência das famílias dos garimpeiros no Distrito de São 

Jorge. O objetivo do artigo é evidenciar o papel das mulheres nos espaços coletivos 

como sujeitos de transformação social e de liderança comunitária, a partir do seu lugar 

social como empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge. Adotou-se 

a pesquisa qualitativa pautada na revisão bibliográfica, na pesquisa documental e na 

pesquisa de campo. A reconfiguração territorial de uma simples vila de garimpeiros 

para um centro de ecoturismo na Chapada dos Veadeiros foi possível com a criação da 

associação de moradores, que tem o papel de aglutinar diferentes formas de se pensar as 

melhorias da qualidade de vida da população. Conclui-se que as mulheres assumiram 

tanto a liderança dos serviços turísticos quanto a liderança comunitária, ao unir esforços 

para tratar das demandas do Distrito de São Jorge com as autoridades competentes. 

 

Palavras-chave: Papel das mulheres. Espaços coletivos. Liderança comunitária. 

Distrito de São Jorge. 

 

ABSTRACT 

 

The District of São Jorge, gateway to the National Park of Chapada dos Veadeiros 

(PNCV), has its origin in the prospection of rock crystal ore. Because of the mining 

activity ending, tourism has arised as an alternative to the miners’ families to stay in the 

District of São Jorge. The goal of this paper is to focus on the role of women in 

collective spaces as the subjects of social transformation and community leadership, by 

looking at their social place as entrepreneurs of tourism services in the District of São 

Jorge. Qualitative research was adopted in literature review, document survey and field 

research. The territorial reconfiguration of a simple village of miners to a center for 

ecotourism in Chapada dos Veadeiros was possible with the creation of a neighbor’s 

association, that has the role of merging different ways of thinking in improvements of 

the population’s quality of life. It is concluded that women took leadership of both 

tourism services and of the community by joining efforts to handle the needs of District 

of São Jorge with the competent authorities. 

 

Palavras-chave: Social place of women. Collective spaces. Community leadership. 

District of São Jorge. 

 

1 INTRODUÇÃO 

                                                           
56 As discussões aqui apresentadas compõem a tese de doutorado intitulada “O papel das mulheres da 

Chapada dos Veadeiros, Distrito de São Jorge (GO): entre a memória do garimpo, o saber tradicional e o 

empreendedorismo nos serviços turísticos”, pela perspectiva da atuação das mulheres nos espaços 

coletivos, discutindo a saúde da comunidade, a qualificação e capacitação profissional das nativas para 

resistir ao avanço de novos empreendimentos hoteleiros sob a gestão das chegantes. As mulheres estão 

lutando por um conjunto de instituições que representem a comunidade local perante os órgãos de apoio 

municipal, estadual e federal.   
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O Distrito de São Jorge, portal de entrada para o PNCV, tem sua origem na 

exploração das jazidas de cristal de rocha e, desde o ano de 1912, a história dos 

garimpos de cristal da Chapada dos Veadeiros é contada e recontada a partir dos relatos 

de ex-garimpeiros e de seus familiares que vivenciaram a exploração mineral na região 

e tiveram suas vidas transformadas com a criação do parque. Em 1961, os moradores 

ficaram impossibilitados de garimpar o cristal de rocha, por tratar-se de uma atividade 

extrativista caracterizada pela “exploração indiscriminada de recursos naturais” 

(TAVARES, et al., 2007, p.112).  Com o fim da atividade garimpeira, o turismo surgiu 

como alternativa para a permanência das famílias dos garimpeiros no Distrito de São 

Jorge.  

Behr (2001, p. 123), no livro Berço das águas do novo milênio, apresenta a 

história, cultura e natureza no âmbito do PNCV. O autor explica que, antes dos turistas, 

a região atraiu “dois tipos de pessoas vindas dos mais diferentes pontos do país: o 

garimpeiro em busca de fortuna material e depois o místico atrás do conhecimento 

espiritual”. A criação do PNCV deu início ao processo de transformação da paisagem, 

de uma antiga vila de garimpeiros para um lugar turístico.  

Para a comunidade local, simboliza o fim do garimpo como atividade 

econômica, que se apresenta como um espaço masculino e, para os homens, a 

substituição do papel de garimpeiro pelo de condutor de visitante do parque. Os homens 

se constituíram conhecedores e defensores da natureza, pois eram os protetores do meio 

ambiente, os conhecedores das trilhas e dos perigos dentro do parque. Para as mulheres, 

simboliza a visibilização do seu papel em ofertar os primeiros serviços de alimentação e 

hospedagem sem sair do seu ambiente doméstico.  

As mulheres do Distrito de São Jorge se reinventaram como empreendedoras dos 

serviços turísticos. Irving (2018), em estudos sobre uma nova ética em projetos 

turísticos, explica que o turismo imprime a ideia de uma prática social, um fenômeno 

polissêmico e complexo, uma conquista da pós-modernidade. No caso de pequenas 

comunidades, como o Distrito de São Jorge, a construção do turismo foi baseada nas 

relações de confiança, pois as mulheres passaram a receber pessoas desconhecidas em 

sua casa, a partir da iniciativa dos seus companheiros de conduzirem os turistas até sua 

residência. O intuito era oferecer um pernoite, banho e alimento, de forma improvisada, 

mas com um toque de acolhimento ao turista.  
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Diante do papel desempenhado pelas mulheres como empreendedoras dos 

serviços turísticos no Distrito de São Jorge, questiona-se: Como as mulheres têm se 

apropriado dos espaços coletivos para fazer ouvir a sua voz?  

Fundamenta-se no pressuposto de que, a partir do papel de ofertar os primeiros 

serviços de alimentação e hospedagem sem sair do seu ambiente doméstico, as mulheres 

desenvolveram a capacidade de promover liderança social. Elas exerceram esta 

liderança como intermediadoras de conflitos e tensões no enfrentamento de desafios 

para melhorar a qualidade de vida da comunidade local, no contexto das mudanças 

ocorridas com a não obrigatoriedade do condutor de visitante no PNCV, no ano de 

2012. 

O objetivo do artigo é evidenciar o papel das mulheres nos espaços coletivos 

como sujeitos de transformação social e de liderança comunitária, a partir do seu lugar 

social como empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge.  

No presente artigo, serão abordados o lugar social da mulher e a possibilidade da 

sustentabilidade da vida. Na sequência, considerar-se-ão a metodologia utilizada para a 

realização da pesquisa, os resultados, as discussões e, por fim, a conclusão sobre a 

atuação das mulheres nos espaços coletivos como elemento fundamental na promoção 

do desenvolvimento do turismo na região.  

 

2 O LUGAR SOCIAL DAS MULHERES E A POSSIBILIDADE DA 

SUSTENTABLIDADE DA VIDA 

 

As mulheres do Distrito de São Jorge assumiram o lugar de gerentes de 

pousadas, hostels, campings, chalés, bares, restaurantes, pizzarias, café, sorveterias, 

tapiocarias, agências de viagem, lojas de artesanatos e lojas de souvenir. Desde então, 

elas têm ocupado um lugar de destaque na comunidade, anteriormente conferido aos 

homens ex-garimpeiros, condutores de visitantes e provedores do lar. 

Esse lugar social ocupado pelas mulheres do Distrito de São Jorge é 

caracterizado pela valorização dos costumes culturais, pela preservação da 

biodiversidade do seu território e pela relação que elas mantêm com os outros atores 

sociais. Simboliza, ainda, o resultado das conquistas ao longo da trajetória de vida e do 
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empoderamento57 feminino, que promove autonomia financeira, emancipação social e 

liderança comunitária. 

A autonomia das mulheres está relacionada com sua capacidade de tomar 

medidas sob três aspectos: físico, econômico e de decisões. No aspecto físico, as 

mulheres têm controle sobre o próprio corpo, e este aspecto abarca a sexualidade, a 

maternidade e a integridade física (GARCIA, 2015). No aspecto econômico, a então 

“invisibilidade” das mulheres remete ao equilíbrio do tempo entre o trabalho dentro e 

fora do lar (KERGOAT; HIRATA, 2007). Ambos, quando realizados pelas mulheres, 

são considerados como “ajuda”, pois, mesmo trabalhando fora de casa, a sociedade 

patriarcal atribui aos homens o papel de provedores do lar. Essa atribuição ocorre a 

partir de uma ótica sexista, da supremacia masculina sobre o feminino, da opressão, 

dominação e exploração de que as mulheres foram e são objetos por parte dos homens 

(HOOKS, 2019).  

Os estudos de Soares (2011) sobre a mulher, a autonomia e o trabalho definem a 

autonomia econômica das mulheres como a capacidade de obter renda com o trabalho 

fora do lar e de gerenciar os bens materiais e ativos financeiros da família. Em estudo 

similar, Schefler (2013) explica que a autonomia financeira, em certo momento, pode 

provocar o rompimento da hierarquia familiar e estrutural da sociedade. Nesta mesma 

perspectiva, Assis (2019), ao estudar as interseccionalidades58 do feminismo, explica 

que, no aspecto de decisões, há a conquista dos direitos da cidadania pelas mulheres e a 

construção do seu lugar de fala59.  

Isso ocorre porque as mulheres estão à frente de uma luta feminina em defesa de 

todas as questões que envolvem: a preservação e conservação do meio ambiente; a 

divisão das tarefas domésticas e de cuidados; a geração de emprego e renda; a igualdade 

de condições no mercado de trabalho e na política, e o fim da violência gratuita, porque 

elas ainda são assassinadas pelos companheiros, assediadas em transportes públicos e 

no ambiente de trabalho, ou até mesmo violentadas a caminho do trabalho ou nos campi 

                                                           
57 Empoderamento, do original inglês empowerment, é um conceito que surgiu nos Estados Unidos, na 

década de 1970, com a luta pelos direitos civis dos negros. O termo empoderamento é utilizado por 

diferentes perspectivas intelectuais, políticas e de intervenção na realidade, à medida que permite que as 

mudanças individuais promovam decisões coletivas (VASCONCELOS, 2003; BAQUERO, 2012).  
58 O conceito de interseccionalidade foi sistematizado pela feminista norte-americana Kimberlé Crenshaw 

e inaugurado por ela em artigo publicado em 1989, “Desmarginalizando a intersecção de raça e sexo: uma 

crítica feminista negra da doutrina antidiscriminação, teoria feminista e políticas antirracistas”. 

Interseccionalidade e lugar de fala são conceitos oriundos dos feminismos negros que tratam de enegrecer 

o feminismo e feminizar a raça (ASSIS, 2019, p. 19). 
59 Para Assis (2019, p. 43), é a garantia de um “espaço para que grupos que nunca antes tiveram 

oportunidade de falar sejam ouvidos”. 
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das universidades. As mulheres, ainda, são mortas e silenciadas em seu direito de ir e 

vir. 

Os estudos sobre desenvolvimento realizados no âmbito da CEPAL (2016) 

revelam uma maior participação das mulheres nas esferas social, política e econômica. 

A participação das mulheres nos espaços coletivos do Distrito de São Jorge se constitui 

em possibilidade da sustentabilidade.  

Marques (2015), no livro Capitalismo e Colapso ambiental, questiona se é 

possível um capitalismo sustentável. O autor defende a impossibilidade de um 

capitalismo sustentável, visto que o sistema capitalista está fundamentado na lei de 

acumulação de capital e na relação conflituosa entre as necessidades infinitas e os 

recursos escassos. Em decorrência disso, o século XXI é marcado pelo colapso 

ambiental e pelo desequilíbrio no cerne do sistema capitalista, entre oferta e demanda, 

uma vez que não consegue crescer infinitamente devido aos limites físicos de resiliência 

da biosfera.  

Diante da análise sobre a impossibilidade de um capitalismo sustentável, é 

possível um lugar como o Distrito de São Jorge, que deixou de ser uma antiga vila de 

garimpeiros para se tornar um roteiro do turismo ecológico e cultural, preservar o 

patrimônio biológico e conter o avanço do agronegócio no bioma Cerrado? É possível 

preservar o patrimônio cultural imaterial da Chapada dos Veadeiros, simbolizado pela 

presença dos povos tradicionais, e conter a especulação imobiliária e o processo de 

urbanização? É possível um diálogo entre a sustentabilidade da vida e o bem viver?  

Solón (2019), no livro Alternativas sistêmicas, define o bem viver como um 

estilo de vida dos povos andinos, uma perspectiva de decrescimento econômico, com 

adoção de alternativas sistêmicas para alcançar qualidade de vida dos homens e 

conservação dos elementos da natureza. Nesta mesma perspectiva, Faria e Nobre 

(2002), no campo de estudo da economia feminista, explicam que a proposta de 

sustentabilidade da vida defende: a divisão equitativa do trabalho doméstico e de 

cuidados entre os gêneros; o acesso ao mercado de trabalho com remuneração justa aos 

trabalhadores; o acesso à saúde, educação e transporte; a participação cidadã nas 

propostas de políticas públicas; a preservação e conservação dos recursos naturais e a 

garantia da soberania alimentar (FARIA; NOBRE, 2002). 

A partir da proposta da sustentabilidade da vida, a economia feminista promove 

profundos debates em torno do conceito de desenvolvimento econômico defendido pela 

economia neoliberal. Mueller (2012), no livro Os economistas e as relações entre o 
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sistema econômico e o meio ambiente, explica que o estilo de desenvolvimento 

determina a proporção dos impactos ambientais. Países com rápida expansão 

demográfica são responsáveis pelo aumento na demanda por alimentos e, 

consequentemente, pela alteração de habitats e perda da biodiversidade. A 

sustentabilidade da vida mantém diálogo com a educação ambiental ao propor um 

“novo estilo de vida”, pautado no consumo consciente, na redução da degradação 

ambiental, no enfrentamento da desigualdade social e no combate ao desperdício dos 

recursos naturais e produtivos (ISLA, et al., 2020).  

No Distrito de São Jorge, o diálogo entre a sustentabilidade da vida e o bem 

viver abarca a defesa da troca de conhecimento dos povos tradicionais, do 

fortalecimento do diálogo entre os proprietários dos estabelecimentos comerciais – 

objetivando minimizar os conflitos e tensões – e do desenvolvimento de parcerias entre 

nativas e chegantes em prol de melhorias para a comunidade. Tanto a sustentabilidade 

da vida quanto o bem viver são alternativas sistêmicas ao processo de reinvenção do 

espaço rural, de uma antiga vila de garimpeiros para um destino turístico, processo que 

envolve transformação simbólica da paisagem e da identidade social e cultural da 

comunidade local.  

 

4 ROTEIRO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

  

Adotou-se a pesquisa qualitativa pautada na revisão bibliográfica, na pesquisa 

documental e na pesquisa de campo. Esta última aconteceu: entre os dias 25 e 29 de 

junho de 2018; no período de 27 de julho a 3 de agosto, e nos dias 19 e 20 de outubro de 

2019. As entrevistas realizadas com 23 mulheres60 permitiram coletar informações para 

evidenciar o papel das mulheres nos espaços coletivos como sujeitos de transformação 

social e de liderança comunitária. Elaboraram-se perguntas abertas com o objetivo de 

evidenciar o protagonismo das mulheres da Chapada dos Veadeiros e do Distrito de São 

Jorge (Figura 1, ver p.95).61 Dentre elas, três mulheres entrevistadas possuem 

representatividade nos espaços coletivos, pois estão à frente da Casa de Cultura 

Cavaleiro de Jorge, da ASJOR e da organização do Evento Raízes.  

 

                                                           
60 As mulheres não foram tratadas pelo nome verdadeiro, mas pelo codinome de nativas e chegantes. 
61 A caracterização das mulheres e o perfil socioeconômico estão descritos no artigo intitulado 

“Empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge: empreender também é coisa de 

mulher”, que compõe a tese de doutorado. 
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Figura 1 – Vista aérea do Distrito de São Jorge: comparativo entre os anos de 1996 e 2019. 

 

Fonte: Behr (2001, p. 59); Google Earth (2019). 

 

A escrita do texto se desenvolveu no final do ano de 2019 e se estendeu pelos 

meses de 2020, um ano atípico na vida da população mundial, tendo em vista a 

pandemia de COVID-19, com adoção de medidas impositivas de isolamento social, 

restrições ao transporte e locomoção, suspensão de atividades da indústria, do comércio 

e do turismo. Esta situação afetou a vida da população mundial, assim como as 

atividades acadêmicas, impossibilitando a retomada da pesquisa de campo no Distrito 

de São Jorge. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com a criação, implantação, estruturação e transformações impostas pelo 

PNCV, como o fechamento do garimpo de cristais, a comunidade local teve que se 

adequar a uma nova realidade: deixar de ser uma vila de garimpeiros para se tornar uma 

vila que recebe pessoas de diversas localidades do Brasil e do mundo, interessadas no 

turismo ecológico e cultural. A reconfiguração territorial de uma simples vila de 

garimpeiros para um centro de ecoturismo na Chapada dos Veadeiros foi possível com a 

criação da associação de moradores, que tem o papel de aglutinar diferentes formas de 
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se pensar as melhorias da qualidade de vida da população. O depoimento da atual vice-

presidente da ASJOR retrata esta adequação. 

 

Por conta do PNCV, perdemos o nosso sustento e ficamos anos na vida 

morando sem renda, como se não existíssemos, quando você não tem 

condição financeira, você não tem poder nenhum, você não tem como 

barganhar. Então a associação foi um meio que encontramos na época por 

sugestão de outras pessoas que vinham e acharam que a gente poderia se 

desenvolver por meio de uma associação de moradores. A gente conversou, 

articulou e a gente fundou a associação de moradores (Proprietária de 

estabelecimento comercial, ex-presidente e atual vice-presidente da ASJOR, 

entrevista, julho/2018). 
 

Entende-se por espaços coletivos locais apropriados ao diálogo e à mediação dos 

conflitos de interesses em prol do desenvolvimento da comunidade. Alguns espaços 

coletivos, como as associações, possibilitam o diálogo com os órgãos governamentais 

para resolver as demandas coletivas, como as questões de infraestrutura, ações de 

promoção da saúde, educação, segurança e as demandas individuais. No Distrito de São 

Jorge, as demandas individuais estão relacionadas às estratégias para manter 

competitividade na oferta de equipamentos e serviços turísticos.  

Outros espaços, como o PNCV62 e a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, 

representam os interesses dos governos federal, estadual, municipal63 e da comunidade 

local para preservação do patrimônio biológico existente na região do cerrado e do 

patrimônio cultural imaterial da Chapada dos Veadeiros, por meio da realização de 

eventos, como o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros e o 

Grande Encontro de Raizeiras, Parteiras, Benzedeiras e Pajés da Chapada dos Veadeiros 

(Raízes). Esses locais são considerados espaços coletivos de atuação das mulheres como 

facilitadoras da promoção de melhoria das condições de vida da comunidade local.  

Ferreira Júnior, Nascimento e Figueiredo (2016), em pesquisa realizada sobre a 

inserção e os papéis atribuídos às mulheres no processo criativo dos brinquedos de 

Miriti de Abaetetuba (PA), apontam para uma intensa participação das mulheres em um 

                                                           
62 No dia 20 de dezembro de 2018, foi assinado o Termo de contrato de concessão nº 02/2018, firmado 

entre o ICMBio e a Concessionária SOCICAM Terminais Rodoviários e Representações Ltda., para 

prestação de serviços de apoio à visitação no PNCV. SEÇÃO I – DA CONCESSÃO Subseção I – Do 

Objeto da Concessão: 3.1.1. A concessão destina-se à implantação dos seguintes serviços: a) Venda de 

ingressos; b) Transporte interno; c) Da gestão do espaço de campismo das Sete Quedas; d) Da gestão da 

Loja de conveniência; e) Serviço de alimentação; f) Da gestão do Centro de Visitantes; g) Controle de 

acesso ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Disponível em: 

https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/edital/contrato_02_2018_socicam_chapada_veadeiros.p

df. Acesso em: 25 jan. 2020. 
63 ICMBio, Secretária de Turismo estadual e municipal e Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás. 

https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/edital/contrato_02_2018_socicam_chapada_veadeiros.pdf
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/edital/contrato_02_2018_socicam_chapada_veadeiros.pdf
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espaço majoritariamente masculino, e como elas se constituíram líderes sociais nas 

associações que reúnem os artesãos de miriti.  

A ASJOR64 teve como primeira gestora uma mulher que garantiu as condições 

necessárias para o funcionamento da associação. Desde então, tem lutado para fortalecer 

a associação no enfrentamento de diversas questões no Distrito de São Jorge, sendo a 

mais recente o processo de urbanização que traz consigo problemas sociais e 

ambientais, tais como: sobrecarga nos serviços de água e esgoto; especulação 

imobiliária; elevação do custo de vida; alteração da paisagem; perda da identidade 

cultural; aumento dos casos de criminalidade e questões típicas das cidades urbanizadas.   

A Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge representa um espaço coletivo que abriga 

o patrimônio cultural imaterial da Chapada dos Veadeiros, por meio da realização de 

eventos, como: a Festa de São Jorge, realizada no mês de abril; o Evento Raízes, que 

promove o Grande Encontro de Raizeiros, Parteiras, Benzedeiras e Pajés na Chapada 

dos Veadeiros, realizado no mês de maio; e o Encontro de Culturas Tradicionais da 

Chapada dos Veadeiros, realizado no mês de julho. Esses eventos são conduzidos por 

mulheres engajadas na preservação dos costumes culturais e do conjunto de áreas 

protegidas do bioma cerrado, que é fundamental para a manutenção de algumas 

amostras do seu patrimônio natural, em termos de biodiversidade do solo, geologia, 

água, fauna e flora. 

Vale destacar que a participação das mulheres nos espaços coletivos também 

está presente nos mutirões realizados para a limpeza das ruas do Distrito, nas hortas no 

fundo do quintal, assim como no papel das professoras nas práticas da educação 

ambiental não formal65. Na escola, as professoras desenvolvem projetos de reciclagem 

do lixo e são formadoras de opinião na comunidade local (pesquisa campo, maio-2018). 

Sobre as práticas educativas das mulheres do Distrito de São Jorge, Di Ciommo 

(1999), no livro Ecofeminismo e educação ambiental, explica que as relações de 

gênero têm interface com as questões ambientais, possibilitando a participação das 

mulheres na esfera pública, como trabalhadoras, cidadãs e ativistas sociais e políticas.  

Sobre isso, há a atuação de duas mulheres à frente do PNCV como chefes do 

parque, nos períodos de 1998 a 2003, e de 2013 a 2016. Essas mulheres caminharam 

                                                           
64 A ASJOR foi fundada no ano de 1988. Durante os 32 anos de existência, teve nove mandatos de 

presidentes da associação (Teia, Canela, Cesar Marques, Marcos, Teia, Juliano, Elizenia, Fabrício e 

Murilo). 
65 A Educação Ambiental não formal está inserida nas ações e boas práticas do dia a dia das comunidades 

tradicionais da Chapada dos Veadeiros, com a finalidade de sensibilizar a coletividade no enfrentamento 

das questões ambientais. 
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junto com a comunidade local e procuraram dar visibilidade à visitação, ampliação e 

diversificação do número de atividades passíveis de serem desenvolvidas no parque. 

Outro ponto relevante é que o turismo e a geração de renda na região estão diretamente 

relacionados com o bom funcionamento do parque e com o estabelecimento de uma 

comunicação eficaz. No entanto, nem sempre foi possível manter um diálogo, em 

virtude dos conflitos de interesse entre a comunidade local e a gestão do PNCV.  

É importante ainda citar a pesquisa realizada por Domiciano (2014, p. 86), que 

identificou a primeira associação fundada em 1986: “a Comissão Pró-Melhoramento de 

São Jorge (CPMSJ), em cuja ata de fundação constavam as prioridades da comunidade, 

tais como água, luz (energia), registro de terrenos e assistência médica”. Também há as 

pesquisas realizadas por Oliveira Júnior (2003) e Saraiva (2006), que apontaram outras 

formas de organização política, criadas na década de 1990, no âmbito do Projeto 

Veadeiros, desenvolvido pelo World Wide Fund for Nature (WWF). 

O objetivo do Projeto Veadeiros era promover a educação ambiental com a 

participação da comunidade local, a saber: 1) a Associação dos Condutores de 

Visitantes da Chapada dos Veadeiros (ACVCV), que congrega os guias locais e 

transmite conhecimentos de excursionismo de mínimo impacto, educação ambiental, 

flora e fauna, primeiros socorros, busca e resgate; 2) a Associação dos Pequenos 

Coletores de Flores da Chapada dos Veadeiros (ASFLO), que trabalha para proteger o 

cerrado através da valorização dos produtos de sua flora e promove a coleta de flores e 

frutos com manejo sustentável, comercializando uma linha variada de produtos 

artesanais, e 3) ASJOR, que se propõe a melhorar a qualidade de vida da população 

local (OLIVEIRA JUNIOR, 2003; SARAIVA, 2006). 

No entanto, a ACVCV, a ASFLO e a ASJOR não foram capazes de solucionar 

algumas demandas da comunidade. Um exemplo claro disso são os resultados obtidos 

na pesquisa de campo (maio-2018 e junho-2019) e na pesquisa realizada por Oliveira 

Junior (2003, p. 253), visto que permanecem os problemas com “o uso da água, que tem 

gerado grande tensão social, havendo falta desta nos feriados longos e nas férias [...], 

também há problemas de saneamento e de coleta de lixo”. Esses problemas são 

consequências da demanda por hospedagem e alimentação sem um prévio planejamento 

e da ausência de políticas públicas para o fomento do turismo no Distrito de São Jorge. 

Se, por um lado, com a criação do parque, o turismo tem se consolidado como fonte de 

emprego e renda e promove acesso à educação e saúde para a comunidade local, por 

outro lado tem estimulado o aumento da especulação imobiliária, o encarecimento do 
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custo de vida, a perda da identidade cultural e a poluição ambiental e sonora (RORIZ, 

2019). 

Os estudos de Lage e Milone (2001) sobre economia e turismo explicam que, a 

partir do momento em que uma localidade se transforma em um destino turístico, esta 

localidade adentra na lógica do mercado sob a perspectiva do crescimento econômico, 

provocando conflitos e rupturas nas esferas social, econômica, cultural e ambiental, que 

precisam ser mediadas pelas políticas públicas de apoio à cadeia produtiva do turismo.  

Dentro desse contexto, o processo de urbanização do Distrito de São Jorge está 

inserido na lógica do mercado e também no cerne dos conflitos e das tensões entre 

nativos e chegantes, que mantêm uma relação que se aproxima da dualidade entre o 

“mesmo’ e o “outro”. No pensamento de Simone de Beauvoir, “para os habitantes de 

certa aldeia, todas as pessoas que não pertencem ao mesmo lugar são os Outros, para os 

cidadãos de um país, as pessoas de outra nacionalidade são consideradas estrangeiras” 

(RIBEIRO, 2019, p. 35).  

Os nativos são os antigos garimpeiros que, por volta do ano de 1912, 

descobriram a primeira jazida de cristal de quartzo, conhecida por Garimpão. Também 

fazem parte desse grupo as descendentes dos garimpeiros e dos tropeiros, que são 

responsáveis pela oferta dos primeiros equipamentos e serviços turísticos no Distrito de 

São Jorge. Com a criação do PNCV, o garimpo deu lugar ao turismo ecológico, e os 

antigos garimpeiros se tornaram condutores de visitantes. Além de conduzir os turistas 

pelo parque, também os conduziam até as suas casas, onde as mulheres preparavam 

comida, banho e pouso em troca de dinheiro. Com o tempo, as nativas começaram a 

investir em reformas, ampliando a quantidade de leitos para atender a demanda turística 

(OLIVEIRA, 2005). 

As chegantes representam as mulheres que migraram para a região da Chapada 

dos Veadeiros, por volta da década de 1980, atraídas pela beleza cênica da região, pela 

história do garimpo, pelo misticismo e pelo potencial ecológico e turístico. Sobre o 

potencial turístico, há as “novas chegantes”, grupo de investidoras do setor hoteleiro na 

região da Chapada dos Veadeiros. Elas não residem na comunidade local, mas se fazem 

presentes na tomada de decisões de assuntos de interesse estritamente econômico. 

Também contribuem com a elevação do custo de vida local, inclusive promovendo a 

especulação imobiliária com o encarecimento dos terrenos66. 

                                                           
66 A população se ressente da sobrevalorização dos imóveis, que acarreta difícil acesso à moradia, 

aumento da segregação espacial e um relevante ambiente de especulação imobiliária, que assusta os 
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Sobre a relação das nativas e chegantes, tem-se que67: 

 

A relação nativa-chegante é uma relação sutil e bem delicada. Ainda há o 

lugar próprio das nativas. Eu percebo uma separação entre os dois grupos, 

principalmente quando se trata de melhorias para comunidade local 

(Chegante, proprietária de estabelecimento comercial, entrevista, maio-2018). 

 

Aqui funciona assim, as nativas querem, as chegantes não querem. Por isso 

que aqui tem essa história: os de fora e os de dentro (Chegante, proprietária 

de estabelecimento comercial, entrevista, maio-2018). 

 

Os conflitos e as tensões presentes na relação entre nativas e chegantes estão 

relacionados à melhoria da qualidade de vida, mas, com perspectivas diferenciadas, o 

que seria esse desenvolvimento local? 

No Distrito de São Jorge, há a ACVCV e a ASJOR. A parceria da ASJOR 

(Figura 2) com as mulheres “apoia e abriga o Projeto Turma Que Faz, trabalho social 

desenvolvido com crianças e adolescentes” (RORIZ, 2019, p. 116). As mulheres 

defendem a necessidade de organização social para realização de melhorias em prol da 

coletividade que, em parte, depende do grau de articulação entre as pessoas da 

comunidade.  

Figura 2 – ASJOR sediando o Encontro Raízes (2017). 

 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2017. 

 

Domiciano (2014) explica que: 

 

a comunidade organizou-se em torno de associações para a resolução de seus 

problemas. Foi por intermédio da organização da população que benefícios 

                                                                                                                                                                          
moradores locais, com o anúncio de venda de propriedade particular no valor de R$ 350.000,00 

(CARVALHO, 2019, p.116). 
67 Resposta para: Como é a sua relação com as pessoas da comunidade local?  
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como a captação e distribuição de água, energia elétrica, serviços de saúde e 

educação começaram a chegar ao Distrito (DOMICIANO, 2014, p. 86). 

 

Pode-se perceber que as formas de organização influenciam diretamente o bem-

estar da comunidade local. No ano de 2020, a ASJOR completou 32 anos de luta em 

prol do desenvolvimento comunitário. A implantação da ASJOR como um espaço de 

organização social foi um processo lento e gradual e contou com apoio jurídico para 

elaboração do estatuto. Alguns moradores se perceberam como parte do processo de 

mudança pelo qual a comunidade estava passando, com a chegada de pessoas vindas de 

outras localidades em busca de um modo de vida mais próximo da natureza, mas que, 

de alguma forma, possibilita ganho financeiro com o turismo. O “ecoturismo se firmou 

como atividade principal na região” (DOMICIANO, 2014, p. 87), mas, ao longo dos 

anos, ocorreu o esvaziamento da ASJOR, por causa dos interesses individuais, 

sobrepondo o princípio da coletividade. Primeiramente, com os problemas de 

comunicação entre os nativos e chegantes e, depois, com a diminuição do número de 

moradores interessados em participar das reuniões da ASJOR (pesquisa de campo, 

2018). 

 

O número de associados é algo em torno de 80 moradores. Quando 

considerado o número de contribuintes e de participantes ativos, esse número 

caí consideravelmente para menos da metade. As reuniões da ASJOR 

acontecem as terças-feiras e quintas-feiras (Nativa - proprietária de 

estabelecimento comercial, ex-presidente e atual vice-presidente da ASJOR, 

entrevista, julho/2018). 

 

Como uma das propostas da atual gestão para ampliar o espaço de atuação da 

associação, a vice-presidente da ASJOR relata que se estão promovendo encontros 

semanais com os nativos, chegantes e turistas interessados em uma boa prosa, para 

tomar um chá, trocar ideias e resgatar a proximidade. Trata-se de uma estratégia de 

melhorar a comunicação que, muitas vezes, é restrita às reuniões ordinárias da ASJOR e 

ao grupo de Whatsapp da comunidade. Pode-se perceber que a proposta objetiva 

reestabelecer o vínculo da amizade e o modo de vida orientado pela lógica da 

solidariedade, presente nos tempos de garimpo68.  

As mulheres, no âmbito dos espaços coletivos, têm desenvolvido trabalhos em 

várias frentes de trabalho, como asfalto da rodovia e calçamento das ruas, que são 

demandas da comunidade local em virtude do crescimento do turismo na região da 

                                                           
68 Um dos projetos da ASJOR é a construção de um museu que conte a história dos garimpos de cristal na 

Chapada dos Veadeiros. 
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Chapada dos Veadeiros. As mulheres entendem que se trata de uma demanda da 

comunidade em busca de qualidade de vida, de mobilidade urbana e de redução dos 

casos de doença respiratória em tempo de estiagem. 

Sobre o asfaltamento, este tem a ver com a facilidade no movimento “de ir e 

vir”, tornando o Distrito de São Jorge mais acessível. Isso contribui com a mudança no 

perfil do turista, mesmo representando um ganho na melhoria da qualidade de vida da 

comunidade, que antes enfrentava dificuldades de deslocamento em busca de 

atendimento médico-hospitalar e de serviços bancários nos municípios circunvizinhos.  

Ao mesmo tempo, veio à tona a imprudência dos motoristas com o aumento do 

número de animais atropelados na rodovia e o risco de acidentes, inclusive casos de 

acidentes com vítimas fatais (pesquisa de campo, 2018). Para tentar diminuir o número 

de acidentes, as mulheres se mobilizaram por meio da ASJOR e solicitaram à Agência 

Goiana de Transportes e Obras (Agetop) a instalação de redutor de velocidade, placas 

de sinalização e radares de fiscalização de velocidade ao longo da GO-239.  

Na visita de campo (2018), presenciou-se o início da obra de calçamento das 

ruas do Distrito de São Jorge, assim como o descontentamento e a divergência de 

opiniões entre nativas e chegantes. 

 

A gente chega aqui não querendo o progresso, os daqui querem o progresso. 

O progresso veio, mas com ele veio um monte de mazelas da cidade grande. 

O calçamento vai mudar a paisagem de São Jorge, quando você chegava aqui 

você encontrava cristal na rua, mas as coisas vão acontecendo e vai morrendo 

a história do lugar (Chegante - proprietária de estabelecimento comercial, 

entrevista, julho/2018). 

 

Eu sou totalmente contra o calçamento, também fui contra o asfaltamento da 

rodovia, mas não adianta. O que eu vejo é que o Distrito continua pequeno e 

o turismo cresceu demais. Daí falta água, falta luz, porque não comporta a 

quantidade de turistas (Nativa - proprietária de estabelecimento comercial, 

entrevista, julho/2018).  

 

Calçamento sem calçada? Ruas alargadas. Não pensaram na comunidade. 

Chão amarelo vai ficar cinza do asfalto. Derrubaram árvores. Muito atrasado 

a ideia de desenvolvimento (Chegante - proprietária de estabelecimento 

comercial, entrevista, julho/2018). 

 

Pode-se perceber que a empresa responsável pela execução da obra não 

considerou a preservação de árvores centenárias (Figura 3, ver p. 103) e a preservação 

da identidade do lugar e da história do garimpo na Chapada dos Veadeiros. Assim, 

perdeu-se de vista “a questão da sustentabilidade, preconizado pelo Projeto Veadeiros” 

(DOMICIANO, 2014, p. 87). 
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Figura 3 – Fotos das ruas do Distrito de São Jorge (2018). 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

Ao retornar ao Distrito de São Jorge, no mês de julho de 2019, verificou-se que 

o calçamento não foi concluído pela terceira vez. Na fala de algumas mulheres, ficou 

perceptível o total descaso da gestão municipal de Alto Paraíso de Goiás. Sobre essa 

questão de ordem política, Roriz (2019) explica que: 

 

Atualmente, a Vila tem um vereador; o administrador local é escolhido por 

indicação do prefeito e existem relatos de que houve uma tentativa sem 

sucesso de criar um conselho comunitário e complementam que embora 

possuam representação no Grupo e no Conselho de Turismo do município 

ainda não se sentem representados e atribuem à falta de comprometimento, à 

vaidade e à não defesa dos interesses da comunidade (RORIZ, 2019, p. 116). 

 

 

De fato, nas narrativas das mulheres, notam-se descontentamento e 

ressentimento da comunidade local em relação à postura adotada pela Secretaria de 

Turismo de Alto Paraíso de Goiás69. Sabe-se, por outro lado, que a expansão dos 

empreendimentos turísticos no Distrito de São Jorge contribui para o desenvolvimento 

do turismo em toda a região da Chapada dos Veadeiros.  

Outras duas frentes de trabalho das mulheres consistem na luta para viabilizar a 

construção do estacionamento comunitário – para evitar transtornos de veículos 

automotivos circulando em alta velocidade – e o congestionamento característico no 

período de férias, feriado prolongado e na época dos eventos Cultura e Raízes, além do 

problema do adensamento da terra em frente às pousadas e da destinação dos resíduos 

                                                           
69 Depois de várias tentativas, não foi possível entrevistar o Secretário de Turismo do município de Alto 

Paraíso de Goiás. O objetivo da entrevista era conhecer o plano de trabalho da Secretaria do Turismo 

relacionado ao desenvolvimento da atividade turística no Distrito de São Jorge. 
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sólidos. Mesmo tendo serviço de coleta de lixo, o Distrito vivencia sérios problemas 

com a destinação dos resíduos sólidos, principalmente quando o número de pessoas no 

Distrito passa de 1.000 para 3.000 pessoas transitando pelas ruas (Figura 4). 

Figura 4 – Fotos das ruas do Distrito de São Jorge (2019). 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2019. 

 

Além das frentes de trabalho relacionadas às questões de infraestrutura, firmou-

se parceria com o Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Arte-Educação e 

Tecnologias Sustentáveis (IPEARTES), da Secretaria de Estado da Educação de Goiás 

(SEDUCIPE), para realização de cursos técnicos de capacitação direcionados às boas 

práticas nos serviços turísticos de hotelaria e alimentação. Essa parceria visa ao 

enfrentamento do avanço dos estabelecimentos comerciais que adotam o serviço “tudo 

incluído70”. Isso porque é necessário garantir o ganho financeiro para as nativas que 

estão, desde o início do turismo, envolvidas nos afazeres domésticos, promovendo o 

acolhimento ao turista com o preparo de alimentos, do banho e da cama arrumados para 

o pernoite.  

Bengoa (2018), no estudo sobre a economia feminista no contexto do trabalho 

doméstico e da sustentabilidade da vida, questiona a insustentabilidade do sistema 

                                                           
70 Como nos Resorts All Inclusive, os hóspedes não precisam se preocupar, pois a pousada dispõe de 

estacionamento próprio, restaurante, lojas de souvenir, espaço para massagem terapêutica e aromaterapia 

e serviço de condutores de visitantes. Normalmente, essas pousadas estão mais afastadas da principal rua 

do Distrito, para garantir tranquilidade e conforto aos turistas.  
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capitalista, visivelmente depredador, que, para alcançar lucros extraordinários, coloca 

em perigo o planeta, as condições ambientais de vida e as relações sociais. 

Ao olhar para o Distrito de São Jorge, com o olhar de pesquisadora, questiona-

se: Como alcançar a sustentabilidade da vida em uma comunidade que enfrenta o 

avanço dos investidores interessados na construção de pousadas e hotéis de luxo? Como 

garantir a sustentabilidade da vida da comunidade local que enfrenta o encarecimento 

do custo de vida? Como unir dois segmentos tão distintos, um, engendrado na lógica do 

mercado, e o outro, na lógica da solidariedade?  

A sustentabilidade da vida traz a ideia: da arquitetura do reuso, do 

aproveitamento de materiais para reciclagem; de promover a produção local, 

contribuindo para criação de uma identidade local, e de fomentar a economia solidária, 

por meio da parceria entre as pousadas e os estabelecimentos que ofertam café da 

manhã (NOBRE, 2002). A promoção da produção local por meio do registro da matula 

“servida no Rancho do Seu Valdomiro, às margens da GO-239, é uma iguaria da 

Chapada dos Veadeiros que já foi a comida dos garimpeiros e dos tropeiros que vinham 

para a região”71 (RORIZ, 2019, p.167). Essa mesma sustentabilidade ainda traz a ideia 

do desenvolvimento do turismo de base comunitária (TBC), priorizando as necessidades 

da comunidade local. 

 

O turismo de base comunitária é compreendido como um modelo de 

desenvolvimento turístico, orientado pelos princípios da economia solidária, 

associativismo, valorização da cultura local, e principalmente, protagonizada 

pelas comunidades locais, visando à apropriação por parte dessas dos 

benefícios advindos da atividade turística (BRASIL, 2008, p. 1). 

 

Há, ainda, a ideia das mulheres como protagonistas da sua própria história 

enquanto empreendedoras do turismo no Distrito de São Jorge, e de resgatar os saberes 

tradicionais por meio da história de vida e da memória das raizeiras, parteiras e 

benzedeiras, com o uso das plantas medicinais no cuidado da saúde da comunidade.  

 

 

 

 

 

                                                           
71 É feita com feijão mulatinho, carne seca, linguiça, miúdos de porco e açafrão da terra, servida na folha 

de bananeira, acompanhada de arroz, carne de lata, abóbora e mandioca frita (RORIZ, 2019, p.167). 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo do artigo era evidenciar o protagonismo das mulheres nos espaços 

coletivos como sujeitos de transformação social e de liderança comunitária, a partir do 

seu lugar social como empreendedoras dos serviços turísticos no Distrito de São Jorge.  

As mulheres protagonizam um movimento empreendedor, estritamente 

econômico, mas que, ao mesmo tempo, tem preocupação com: a comunidade; os 

turistas; um modo de vida ligado à natureza; o cuidado com o outro, e uma luta 

feminina em defesa de questões de interesse da comunidade local. Essas questões são: 

calçamento das ruas; implantação de projeto de educação ambiental; instalação de caixa 

automático; criação do horto para o cultivo de plantas e implantação do policiamento 

comunitário. Estas envolvem a preservação e conservação do meio ambiente, a melhoria 

na qualidade de vida da comunidade, o resgate dos saberes tradicionais e, 

principalmente, têm a ver com a sustentabilidade da vida posta em risco, devido ao 

avanço do processo de urbanização que se intensificou nos últimos anos e que tem 

beneficiado os grandes investidores, promovendo a especulação imobiliária e a 

expropriação territorial da comunidade local. 

Conclui-se que as mulheres assumiram tanto a liderança dos serviços turísticos 

quanto a liderança comunitária, ao unir esforços para tratar das demandas do Distrito de 

São Jorge com as autoridades competentes. Para tanto, elas buscaram solucionar os 

entraves para o desenvolvimento do turismo no Distrito de São Jorge, relacionados à 

instabilidade do fornecimento de energia elétrica, qualidade do serviço de internet, falta 

de abastecimento de água e sobrecarga do sistema de saneamento básico nos finais de 

semana, feriados, alta temporada e nos períodos dos eventos Raízes e Culturas. Estes 

atraem turistas do Brasil e do exterior, em busca de conhecer a beleza cênica e os 

saberes e fazeres da Chapada dos Veadeiros. 
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CONCLUSÃO FINAL 

 

A proposta deste trabalho era entender como as mulheres assumiram o 

protagonismo do cuidado com a saúde e a recepção ao turista no Distrito de São Jorge 

(GO), a partir das trajetórias de vida e das inserções sociais. O trabalho tem como 

sujeitos da pesquisa dois grupos de mulheres.  

De um lado, têm-se as raizeiras, parteiras e benzedeiras, mulheres orientadas 

pela lógica da solidariedade com a transmissão do saber tradicional entre gerações e 

pela reprodução do modo de vida relacionado aos aspectos religiosos e culturais, 

aproveitando a proximidade com a natureza para a obtenção da cura por meio das 

plantas medicinais.  

Do outro, há as nativas e chegantes, mulheres orientadas pela lógica mercantil 

com os empreendimentos turísticos e pela reprodução de modo de vida, relacionado aos 

aspectos sociais e econômicos, aproveitando a proximidade com a natureza para a 

geração de emprego e renda com os serviços turísticos.  

Buscou-se compreender o protagonismo desses dois grupos de mulheres, 

levando-se em conta a existência de três dimensões: o cuidado com a saúde, o 

empreendedorismo e os espaços coletivos.  

Quanto à dimensão do cuidado com a saúde, o protagonismo das raizeiras, 

parteiras e benzedeiras na região da Chapada dos Veadeiros está relacionado com a 

trajetória de vida no quilombo, no garimpo, na lavoura e com o papel desempenhado na 

comunidade. A difusão e a divulgação do saber popular sobre o uso medicinal das 

plantas estão presentes no meio rural e nas comunidades indígenas e tradicionais. De 

forma gratuita, elas atendem tanto a comunidade local quanto pessoas de outras 

localidades, e essas plantas buscam as práticas de medicina alternativa para a cura de 

enfermidades. Essas práticas são transmitidas oralmente de mãe para filha e 

compartilhadas na roda de conversas. Os saberes e fazeres relacionados ao cuidado e ao 

uso das plantas medicinais proporcionam autonomia, soberania e acúmulo cultural e 

patrimonial, tanto para elas quanto para seus descendentes, que se apropriam desse 

conhecimento. 

Quanto à dimensão do empreendedorismo, os primeiros serviços de alimentação 

e hospedagem surgiram como estratégia de reprodução social das mulheres com a 

trajetória de vida no garimpo. O caminho percorrido pelas mulheres permitiu a 
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superação do discurso da desigualdade entre os sexos e das relações desiguais de poder. 

Também permitiu autonomia financeira, emancipação social e liderança comunitária. 

Quanto à dimensão dos espaços coletivos, as mulheres se reconhecem como 

sujeitos de direitos, tanto no ambiente familiar quanto na comunidade. O protagonismo 

das mulheres é caracterizado pela valorização dos costumes culturais, pela preservação 

da biodiversidade do seu território e pela relação que elas mantêm com os outros atores 

sociais, por meio da sua atuação nos espaços coletivos que lhes conferem visibilidade e 

prestígio social.  

Com o passar do tempo, os homens perderam representatividade, enquanto as 

mulheres passaram a ter maior autonomia financeira e prestígio social no Distrito de 

São Jorge. De tudo que restou desde o garimpo, há ainda: o lugar social das parteiras, 

benzedeiras e raizeiras, com o resgate dos saberes e fazeres dos povos tradicionais e do 

movimento de pessoas em busca de tratamento de saúde, a partir das plantas medicinais 

e da benzeção; o lugar social das nativas e chegantes, que continuam sendo as donas das 

pousadas e dos restaurantes, mesmo havendo certa segmentação entre elas. 

Pode-se concluir que as mulheres exercem importante papel na geração de 

emprego e renda, nos arranjos familiares, no cuidado com a saúde da comunidade e a 

promoção do desenvolvimento do turismo no Distrito de São Jorge. Elas se tornaram 

protagonistas tanto do cuidado com a saúde da comunidade quanto do desenvolvimento 

dos serviços de recepção aos turistas na região. 

A pesquisa permitiu que se elencassem questões e indagações para trabalhos 

futuros.  

Questões: 

a) Ao longo dos anos, as raizeiras, parteiras e benzedeiras, detentoras de um 

saber tradicional, têm resistido a algumas ameaças externas, como o avanço tecnológico 

e o acesso à assistência médico-hospitalar, e a ameaças internas, como a idade avançada 

e a ausência de sucessor hereditário para transmitir o saber tradicional. O processo de 

resistência se dá a partir da formação de redes de apoio com as ativistas sociais, 

pesquisadoras e Organizações Não Governamentais (ONGs).  

b) O Distrito de São Jorge não é mais uma comunidade tão pobre como nos 

tempos do garimpo; em parte, por causa da instalação dos grandes empreendimentos 

turísticos que possuem uma rentabilidade maior. Todavia, grande parte da renda do 

turismo é transferida para outras localidades, como para Brasília, ao invés dessa renda 
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circular dentro do Distrito de São Jorge e contribuir com a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade.  

c) As mulheres conquistaram o seu espaço a partir das oportunidades que 

surgiram ao longo da trajetória de vida, desde a época do garimpo até a consolidação do 

Distrito de São Jorge como um destino turístico. A princípio, manteve-se a lógica da 

divisão sexual do trabalho, pois, enquanto os homens exerciam o papel de condutores de 

visitantes, as mulheres exerciam o trabalho doméstico remunerado nas pousadas, nos 

hotéis e restaurantes. Mas, no ano de 2012, ocorreu uma ruptura: os homens perderam o 

direito de exercer a atividade de guiagem, enquanto as mulheres continuaram à frente 

dos empreendimentos turísticos.  

d) Houve o acirramento da relação conflituosa entre a gestão do PNCV e a 

comunidade local, com a assinatura do Termo de contrato de concessão nº 02/2018, 

firmado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e 

a Concessionária SOCICAM Terminais Rodoviários e Representações Ltda., para 

prestação de serviços de apoio à visitação no PNCV, tendo em vista a dependência 

econômica da comunidade em relação ao turismo ecológico e cultural na Chapada dos 

Veadeiros.   

e) As medidas impositivas para conter o avanço da contaminação por Covid-19 e 

as restrições de ir e vir provocaram queda no fluxo de turistas na região da Chapada dos 

Veadeiros, ampliando as reflexões sobre a liderança da mulher nos tempos pós-

pandemia. 

Indagações para trabalhos futuros:  

a) Avançar na valoração do trabalho de cuidado desenvolvido pelas raizeiras, 

parteiras e benzedeiras, para verificar monetariamente quanto poderia ter sido 

economizado ou investido pelo Governo Federal na saúde da região da Chapada dos 

Veadeiros, utilizando-se como base de cálculo uma estimativa da quantidade de partos, 

remédios manipulados e benzeções, calculada a partir do método do custo de 

generalista, desenvolvido pelo Ministério de Mulheres e Desenvolvimento Social do 

Peru e divulgado por meio da Pesquisa Nacional pelo Uso do Tempo.  

b) Avançar na discussão sobre o conflito de gênero que permanece até os dias 

atuais. A reprodução do discurso machista sobre a divisão sexual do trabalho se 

mantém, ao fazer distinção entre trabalho feminino e masculino, pois alguns homens se 

recusam a exercer funções de cozinheiro, camareiro e recepcionista, historicamente 

trabalhos relacionados ao cuidado da mulher com o ambiente doméstico. 
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c) Avançar na discussão da participação das mulheres nos espaços coletivos para 

fazer ouvir a sua voz, melhorar o diálogo com a gestão do PNCV e garantir a 

sustentabilidade da vida.  
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ANEXO A –  COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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