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Epígrafe
Como se fosse um prefácio
“O cerrado é milagre
(e também é pedaço do Planeta
que desaparece)
abraço meu irmão pequizeiro.
Ando de mãos dadas
Com minha irmã sucupira.
Meu pai jatobá sorri.
Mãe peroba não diz nada,
Apenas sente.
Minhas amigas abelhas
são filhas das flores.
Agora prepare seu coração:
Correntão vai passar e levar tudo:
Ninho de passarinho rasteiro também.
Depois do correntão
Brotou o que tinha que brotar,
Mas já era tarde.
Faca fina cortou raiz pela raiz.
Aí não brotou mais nada.
Aliás, brotou coisa melhor:
Soja, verdinha, verdinha
Que beleza, diziam.
Olhe bem os cerrados
da próxima vez.
Rastejar por entre cupins
E capins
E sentir o cheiro do anoitecer.
Antes de terminar pergunto:
Quem vai pagar a conta
De tanta destruição?
“tudo bem, daqui a 100 anos
estaremos todos mortos”
disse alguém.
Certo, estaremos todos mortos.
Mas nossos netos não.
O cerrado é milagre,
Minha gente”
Nikolaus Von Behr.

RESUMO
Este trabalho busca descobrir as diferentes perspectivas de como o Cerrado é enunciado e
construído em diferentes saberes na Feira do Cerrado. Compreendendo como o Cerrado é
visto e divulgado pelos visitantes e feirantes da Feira do Cerrado. Investigando quais são as
Políticas Públicas que colaboram para a preservação do Cerrado. Entendendo como a Feira do
Cerrado contribui para o desenvolvimento local e sustentável. Nesta pesquisa, durante o
trabalho de campo, foram realizadas entrevistas com os expositores da Feira do Cerrado, os
dados também foram registrados em fotos e vídeos. Esses métodos e técnicas permitiram
descobrir e conhecer diversas perspectivas sobre como pensar o Cerrado.
PALAVRAS - CHAVES: Feira do Cerrado, Enunciação, Antropologia, Políticas Públicas.

ABSTRACT
This work seeks to discover the different perspectives of how the Cerrado is enunciated and
built on different knowledge in the Cerrado Fair. Understanding how the Cerrado is seen and
disseminated by the visitors and fairgrounds of the Cerrado Fair. Investigating which are the
Public Policies that collaborate for the preservation of the Cerrado. Understanding how the
Cerrado Fair contributes to local and sustainable development. In this research, during the
fieldwork, interviews were conducted with exhibitors from the Cerrado Fair, data were also
recorded in photos and videos. These methods and techniques allowed to discover and to
know diverse perspectives on how to think the Cerrado.
KEYWORDS: Cerrado Fair, Enunciation, Anthropology, Public Policies.
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1.

Introdução
Essa investigação faz parte de um projeto maior intitulado “Por uma antropologia do

cerrado”, que visa pensar os enunciados e relações que produzem diferentes Cerrados e sua
diversidade em interconexão direta com os povos que o constituíram e se constituem ali1.
Esta pesquisa propõe contribuir para esse projeto tendo a Feira do Cerrado como objeto
de pesquisa, mas inserindo também políticas públicas por ser a área de formação do autor.
Esse trabalho foi realizado em duas partes: a primeira parte, o pré-projeto aconteceu entre os
meses de agosto e dezembro de 2017 e a segunda parte, a pesquisa aconteceu entre os meses
de agosto e dezembro de 2018.
A Feira do Cerrado é uma feira que acontece aos domingos de manhã, próximo ao
Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás, Brasil. No site da Feira do Cerrado, a feira afirma
que seus objetivos são “divulgar e comercializar os produtos, feitos por artistas de todos os
ramos de nosso Estado. Fortalecendo a nossa cultura e nossas tradições. Aqui você encontrará
informações sobre expositores, seus produtos e um pouco mais sobre nosso Cerrado”. (Site da
Feira do Cerrado, 2017) 2. Afirma-se também que sua missão é "contribuir para o
desenvolvimento sustentável do artesanato, culinária saudável, fazendo a inclusão social dos
artesãos na economia formal, trazendo lazer diferenciado a toda população.” (Site da Feira do
Cerrado, 2017).
Conforme mostram Tuma, Marques e Mesquita (2017), a Feira do Cerrado iniciou-se
em abril de 2004, com o objetivo de manter o Parque da Criança, que na época era sustentado
pela Fundação Pró-Cerrado. Criar uma feira de artesanatos era uma opção economicamente e
culturalmente viável. Como a Feira acontecia somente uma vez por mês, o público foi
diminuindo, até que foi criado um Conselho permanente da Feira do Cerrado, depois dessa
organização desse conselho, surgiu a necessidade da administração da Feira e dos 200
Feirantes. Portanto, foi criada a Associação Cultural Feira do Cerrado cujos objetivos são:

a. Contribuir para a revitalização do Parque da Criança; Expor e comercializar
produtos derivados de conceitos presentes na cultura popular de Goiânia;
b. Resgatar, preservar e promover a divulgação da cultura dos povos do Cerrado;
c. Promover a educação ambiental e incentivar a preservação do meio ambiente;
d. Estimular a qualificação profissional e pessoal de seus expositores, através de
associações com o poder público, a iniciativa privada e as Organizações Sociais
Civis (OSC) nacionais ou internacionais; por exemplo, Fornecer oportunidades de
trabalho a novos artistas;
1

Esse projeto é coordenado pelos professores da UFG-Universidade Federal de Goiás, Dr. Luis Felipe Kojima
Hirano (orientador desta pesquisa), Dr. Alessandro Oliveira, Dra. Camila Mainardi, Dr. Pedro Vasconcelos.
2
Disponível em: <www.feiradocerrado.com.br>. Acesso em: 23 de Setembro de 2017.
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f. Propor uma recreação saudável e educacional para todas as famílias de Goiânia;
g. Promover a iniciativa privada;
h. Representar os conceitos já mencionados nas exposições e comercialização de
produtos e em eventos realizados fora do Parque da Criança, por ocasião de Feiras,
Congressos e similares (FEIRA, s.d.).

No artigo 4 do Regimento Interno da Feira do Cerrado, também especifica quais são as
características que os produtos/serviços comercializadas devem possuir:

a) Origem artesanal, ou seja, resultante de trabalho manual;
b) Afinidade com a Arte e a Cultura Popular, conceitos que devem estar presentes na
concepção e execução de todo produto em exposição ou comercialização, seja ele
artesanato, alimentação, atração artístico-cultural, oficinas, cursos etc;
c) Preocupação com a preservação ambiental e com os conceitos de sustentabilidade.
(FEIRA, s.d.).

Esse trabalho foi direcionado pelas seguintes questões problemas: Como os feirantes
enunciam o Cerrado através de suas falas e produtos? Quais informações sobre o Cerrado são
divulgadas? Existem políticas públicas para esses feirantes e para a venda de produtos do
cerrado?
Com base nos objetivos da criação da Associação Cultural Feira do Cerrado, também
foram avaliadas as seguintes questões: Como é feito o resgate, preservação e promoção da
cultura dos povos do Cerrado? Como é promovida a educação ambiental e o incentivo a
preservação do meio ambiente? Como está sendo estimulada a qualificação profissional e
pessoal dos expositores?
A primeira perspectiva que temos quando falamos do Cerrado é enquanto ambiente
natural. Como nos mostram Anjos e Silva (2005) contando a sua formação original, o Cerrado
tinha mais de dois milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo maior bioma do
Brasil, com abrangência nas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. O Cerrado é
considerado o segundo maior bioma do Brasil e é também, um dos ecossistemas que mais está
sendo destruído pela ação do ser humano.
Essa pesquisa é importante justamente para pensar antropologicamente essa relação
humano/natureza (Bruno Latour, “Jamais Fomos Modernos”

3

e Tim Ingold “Estar vivo”4),

em especial humano/Cerrado, principalmente no âmbito social trazendo o Cerrado como parte
da Cultura e da Tradição de determinados grupos e na maneira em que estes grupos enunciam
3

LATOUR, Bruno. 1994 [1991]. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro:
Editora 34.
4
FONTGALAND, Arthur. 2017. "Estar Vivo". In: Enciclopédia de Antropologia. São Paulo: Universidade de
São Paulo, Departamento de Antropologia. Disponível em: <http://ea.fflch.usp.br/obra/estar-vivo>
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o Cerrado. A hipótese maior do projeto foi que o Cerrado é uma construção, fruto de diversas
enunciações seja produzido pelas pesquisas científicas, pelas políticas públicas, como também
pelas pessoas que o habitam.
Em uma breve consulta ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES - Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior foi encontrada 9745 resultados para
"Cerrado", contudo, nenhuma dessas Dissertações e Teses era da grande área de
conhecimento das Ciências Humanas. No entanto, na obra Cerrado: perspectivas e olhares
(2010), organizada por Denis Castilho e Maria Pelá, vários autores apresentaram diversas
visões do Cerrado, que foram além da perspectiva do Cerrado enquanto Bioma, como mostra
Almeida (2005) “Para uns, Cerrado é ecossistema, para outros é capital. Há aqueles que
defendem o Cerrado pela beleza de suas paisagens, o sacralizam, ufanam-se de um entorno
em equilíbrio que outros já consideram caóticos”. (ALMEIDA, 2005).
Essas outras perspectivas serviram para que consigamos refletir sobre o que é o
Cerrado para os Expositores da Feira do Cerrado, o objeto de estudo dessa pesquisa.
Como mencionado anteriormente, o Cerrado possui uma grande extensão, adentrando
em quatro das cinco regiões Brasileiras. Portanto, recorremos a Castilho e Chaveiro (2010)
para entender o Cerrado enquanto território. Os autores nos mostram que o Estado,
juntamente com as empresas e o capital moderno influenciaram fortemente na lógica
territorial do Cerrado. Sendo que:

Grandes áreas do Cerrado passaram a ser urbanas; sinônimo de alta produção; lugar
da ação de mercadorias; da reprodução e da circulação de capital. E isso só foi
possível a partir da constituição dos meios de produção. Podemos citar a
infraestrutura, as ferrovias, as rodovias, a urbanização dos ambientes. (CASTILHO
& CHAVEIRO, 2010, pag. 46).

Os autores complementam que “o Cerrado, além de ambiente transformado, também é
um ambiente onde os movimentos sociais se contrapõem ao modelo econômico implantado”
(CASTILHO & CHAVEIRO, 2010, pag.47). Mostrando, portanto, que o Cerrado pode ser
visto como campo da disputa política.
Essa abordagem também é trabalhada por Pelá & Mendonça (2010), que afirmam que
a ação política no Cerrado foi firmada pelos elementos socioculturais. Os autores apontam os
processos de luta pelos territórios da vida. Tais como:

Na luta pela permanência na terra, na luta pela Reforma Agrária, na luta contra a
construção desenfreada e injustificada dos empreendimentos hidrelétricos que
expulsam milhares de famílias de seus lugares de existências, na luta pela água,
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entre outras ações de natureza política que possuem como fundante as relações de
pertencimento. (PELÁ & MENDONÇA, 2010, pag. 55).

Dos territórios passamos a abordar as identidades territoriais, ou seja, dos povos do
Cerrado. Como no caso do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural e das identidades territoriais
dos Kalungas, um povo remanescente das comunidades dos quilombos, que sofre pelos
conflitos do uso das terras e o turismo emergente.
Os Kalungas, conforme mostram Pelá & Mendonça (2010) possuem em seu território
“um legado cultural pela sua história e todo o conjunto de elementos simbólicos que ajudam a
configurar a identidade cultural dos quilombolas naquele território no qual se acham
legitimados socialmente”. (PELÁ e MENDONÇA, 2010, pag. 121-122).
A relação dos povos do Cerrado com essa pesquisa está no fato de que a Feira do
Cerrado representa aspectos do artesanato, culinária, cultura e entre outras praticas da vida
social desses povos. No entanto, há pouco referencial teórico aplicado à Feira do Cerrado, o
objeto de estudo desta pesquisa e também, por ser uma importante feira de artesanatos da
Região Centro Oeste do Brasil.
Esta pesquisa também visou identificar quais políticas públicas beneficiam os artesãos
que expõem o seu trabalho na feira, verificando se estão sendo inseridos na economia formal,
e também, como essas políticas públicas corroboram para a preservação do Cerrado.
A principal hipótese que salientou essa pesquisa foi a de que a Feira do Cerrado faz uso
da palavra “Cerrado” mais como um atrativo turístico e comercial, sem o amparo de políticas
públicas, que podem ser compreendidas, segundo Rua (2012),como “o conjunto das decisões
e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo bens públicos” (RUA, 2012
pag.19). E ainda, sem o aporte de projetos da iniciativa privada que objetivam, de fato, a
preservação ambiental e/ou e promoção de produtores que visam preservar tal bioma e povos
tradicionais da região compreendida, enquanto cerrado. Sendo assim, a hipótese girou em
torno de que o tema "Cerrado" foi utilizado, portanto, como um valor agregado para
caracterizar a Feira do Cerrado como uma feira especial diferenciando-a das outras feiras
livres da Cidade de Goiânia.
Este trabalho teve como objetivos descobrir as diferentes perspectivas de como o
Cerrado foi enunciado e construído em diferentes saberes na Feira do Cerrado. Mais
especificamente, buscou-se compreender como o Cerrado foi visto e divulgado pelos
visitantes e feirantes da Feira do Cerrado; também foram investigadas quais foram as Políticas
Públicas que colaboraram para a preservação do Cerrado; E entendido como a Feira do
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Cerrado contribui para o desenvolvimento local e sustentável. Além deste capítulo
introdutório, este trabalho foi dividido em “As formas de enunciação do Cerrado” e “Políticas
Públicas na Feira do Cerrado”.
Para pensar na Feira do Cerrado foi preciso pensar em conceitos como: cidade, feira,
desenvolvimento (em especial o desenvolvimento local e sustentabilidade) e participação
social. Estes conceitos estão diretamente ligados ao objeto deste estudo.
No artigo "As metamorfoses do conceito de cidade”, publicado em 2015, o autor Pedro
de Almeida Vasconcelos apresenta as definições etimológica da cidade, na visão de diversos
autores, sendo que, a primeira definição de cidade é proposta por Marx & Engels, no livro a
Ideologia Alemã (1846) como “a realidade da concentração da população, dos instrumentos
da produção, do capital, dos prazeres, das necessidades [...]” (Apud VASCONCELOS, 2015.
Pag. 1). Outro autor que define cidade como mercado é Max Weber, que traz a definição de
“Comunidade urbana”, “que deveria ter um caráter industrial e comercial predominante”
(Apud VASCONCELOS, 2015. Pag. 3), o autor complementa dizendo que essas
comunidades urbanas deveriam ter como características: “fortificações; um mercado; um
tribunal próprio; formas de associação correspondentes e autonomia pelo menos parcial, o que
seria um fenômeno especifico do Ocidente, não sendo encontrado nem na Antiguidade, nem
nas cidades orientais” (Apud VASCONCELOS, 2015. Pag. 1).
Essa relação de mercado é justamente a causa da origem das feiras como mostra
Gonçalves (2016). "A feira, enquanto forma de comércio, tem sua origem na Idade Média,
especificamente, no período do renascimento do comércio, com o aumento da circulação de
mercadorias entre as cidades e o campo" (GONÇALVES, 2016, pág 32). A autora Maria
Salete de Sousa complementa (2004):

o intercâmbio das mercadorias se deu pelas necessidades de uns e o que sobrava de
outros, ocorrendo, inicialmente, entre grupos e posteriormente em lugares, onde se
poderiam encontrar as mercadorias que se necessitava, ou mesmo que não se
pudesse produzir, primeiramente em espécie (mercadorias por mercadorias) e depois
com a utilização de dinheiro (mercadoria por dinheiro). (SOUSA, 2004, pag. 194).

A Feira, portanto, passou a promover oportunidades de intercâmbio nos âmbitos
social, econômico, cultural e espacial. Além de intercâmbios, as feiras também promovem o
desenvolvimento local. Tuma, Marques e Mesquita (2017) referindo-se à Feira do Cerrado
afirmam que: “uma feira como essa, fortalece a cultura, a tradição da cidade, oferece
recreação a comunidade, além de proporcionar benefícios à economia formal por meio da
inclusão social dos artesãos” (TUMA, MARQUES e MESQUITA, 2017, pag. 193).
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Além do aspecto econômico, quando se pensa no conceito de desenvolvimento, Souza
(1999) define como "um processo de superação dos problemas sociais, nos quais a sociedade
se torna, para seus membros, mais justa e legítima” (SOUZA, 1999, p.18). A autora
complementa, afirmando que o desenvolvimento “exige a consideração simultânea de
diversas dimensões constituintes das relações sociais (cultura, economia, políticas) e,
demais, do espaço natural e social” (SOUZA, 1999, p.18).
No âmbito do desenvolvimento local, outros elementos devem ser levados em
consideração e colocados como objetivos tais como: “a identidade cultural, geração de
atividades produtivas e de renda, desenvolvimento participativo, em linhas gerais, é
necessário distinguir a preservação de conservação, para decidir sobre uso do espaço”
(TUMA, MARQUES e MESQUITA, 2017, pag. 3). Portanto, todas as decisões devem ser
tomadas preocupando-se sempre com as comunidades locais que estão sendo afetadas, para
que possa ser garantida a sobrevivência tanto do grupo atual, quanto das gerações futuras.
Benevides

(1999) apresenta os

fatores

do desenvolvimento local

incluindo

a

sustentabilidade:

1. Manutenção da identidade cultural dos lugares; 2. Construção de um caminho
democrático para o desenvolvimento das localidades, com a participação ativa da
população na condução desse processo; 3. Estabelecimento de pequenas escalas de
operação e efeitos poucos impactantes de investimentos locais e sem transformação
adicional desses espaços, o que seria subordinado aos parâmetros da conservação do
meio ambiente e "Rusticidade local", em um processo de avaliação sem
transformação dos elementos naturais da paisagem e dos traços culturais das
populações nativas. (BENEVIDES, 1999)

Outro ponto importante de ser abordado trata-se da sustentabilidade do
desenvolvimento. Para Tuma, Marques e Mesquita (2017) “um dos critérios a considerar
desenvolvimento como sustentável é o alcance dos objetivos propostos em relação com a não
deterioração dos recursos natural e cultural, como forma de manutenção da vida em todas suas
formas e extensões”. (TUMA, MARQUES e MESQUITA, 2017, pag. 195).
O desenvolvimento local deve ser integrado e sustentável, ponto de vista defendido
por Brito, Caron e Nascimento (2005) que apontam que deve haver “uma maior preocupação
com a distribuição de renda, a sustentabilidade ambiental, a melhoria na qualidade de vida da
população, a melhoria nas relações de trabalho, bem como a satisfação das necessidades
básicas”. (BRITO, CARON e NASCIMENTO, 2005, p.260).
Esse equilíbrio conceitual sobre o tema do desenvolvimento não pode se restringir ao
campo teórico. Para Tuma, Marques e Mesquita (2017), na prática, o desenvolvimento deve
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ser planificado para que, de fato, aconteça a participação social, transformando em
possibilidade de extensão de acesso para os setores populares na perspectiva de desenvolver a
sociedade civil e fortalecimento de mecanismos democráticos, bem como reforçar a execução
do programa social no contexto das políticas de ajustamento estrutural.

2.

As formas de enunciação do Cerrado na Feira do Cerrado
Nessa pesquisa etnográfica foi realizado um trabalho de campo na Feira do Cerrado.

Na Etnografia, segundo Malinowski (1978), o pesquisador ao mesmo tempo em que é o autor,
também é o seu próprio cronista e historiador, e se por um lado, há um fácil acesso às fontes,
por outro, essas fontes podem ser dúbias e complexas, já que não estão congeladas em
materiais fixos e concretos, mas sim no comportamento e na memória de seres humanos
vivos. Para Malinowski (1978), o trabalho etnográfico pode ser agrupado em três itens
principais:

Em primeiro lugar, como é óbvio, o investigador deve guiar-se por objetivos
verdadeiramente científicos, e conhecer as normas e critérios da etnografia moderna;
em segundo lugar, deve providenciar boas condições para o seu trabalho, o que
significa, em termos gerais, viver efetivamente entre os nativos, longe de outros
homens brancos; finalmente, deve recorrer a certo número de métodos especiais de
recolha, manipulando e registrando as suas provas. (MALINOWSKI, 1978, pag. 21)

Seguindo estes três pilares do trabalho de campo, o pesquisador conseguirá percorrer o
caminho que o levará a alcançar a primeira meta do trabalho de campo etnográfico que
segundo Malinowski (1978) “é fornecer um esquema claro e firme da constituição social, bem
como destacar as leis e normas de todos os fenômenos culturais, libertando-os dos aspectos
irrelevantes”. (MALINOWSKI, 1978, pag. 24 e 25). Esse esquema, também chamado de
“mapa astral” por Malinowski (1978) “deve ser transformado em algo de concreto,
materializado num diagrama, num plano ou numa tabela sinóptica exaustiva dos casos
verificados”. (MALINOWSKI, 1976, pag. 27). Malinowski (1978) afirma que essa
observação exaustiva do cotidiano do grupo pesquisado é fundamental porque muitos
fenômenos importantes só podem ser verificados enquanto acontecem e, portanto, essa
verificação não é possível de ser feita através de questionários e de análise de documentos.
Os autores da atualidade Magnani (2009) e Peirano (2014) apontam outras discussões
a respeito da etnografia que também são importantes ser colocados em pauta. E essas novas
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considerações estão voltadas em olhar a etnografia não apenas como um método, porque ela é
geradora de novas teorias, na visão de Magnani (2009):

Etnografia é uma forma especial de operar em que o pesquisador entra em contato
com o universo dos pesquisados e compartilha seu horizonte, não para permanecer
lá ou mesmo para atestar a lógica de sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até
onde seja possível, numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias teorias
com as deles e assim tentar sair com um modelo novo de entendimento ou, ao
menos, com uma pista nova, não prevista anteriormente. (MAGNANI, 2009,

pag.135).
O autor também destaque que a condição necessária para o exercício pleno tanto da
prática continuada quanto da experiência etnográfica (MAGNANI, 2009) “é a vinculação a
escolhas teóricas, o que implica não poder ser destacada como conjunto de técnicas
(observação participante, aplicação de entrevistas, etc.) empregadas independentemente de
uma discussão conceitual.” (MAGNANI, 2009, pag. 136).
Complementando a ideia de Magnani, de que a etnografia também pode produzir
ciência, a autora Mariza Peirano (2014) destaca que Etnografia não é método, porque toda boa
etnografia terá também a sua contribuição teórica. Contudo, a autora destaque que, as
etnografias para serem consideradas boas, elas precisam cumprir pelo menos três condições:
“i) consideram a comunicação no contexto da situação (cf. Malinowski); ii) transformam, de
maneira feliz, para a linguagem escrita o que foi vivo e intenso na pesquisa de campo,
transformando experiência em texto; e iii) detectam a eficácia social das ações de forma
analítica” (PEIRANO, 2014, pag. 386). A partir da contribuição desses autores podemos ter
uma reflexão sobre a abordagem etnográfica.
Para completar as observações da etnografia, foram realizadas entrevistas com os
expositores e visitantes da Feira do Cerrado. Essas entrevistas foram parcialmente
estruturadas, essa modalidade de entrevista segundo Laville e Dionne (1999) são aquelas
“cujos temas são particularizados e as questões (abertas) preparadas antecipadamente. Mas
com plena liberdade quanto à retirada eventual de algumas perguntas, à ordem em que essas
perguntas estão colocadas e ao acréscimo de perguntas improvisadas" (LAVILLE e DIONNE,
1999. pag. 188).
Entre as vantagens desse tipo de abordagem, Laville e Dionne (1999) citam a
possibilidade de explicar algumas questões no curso da entrevista e reformulá-las para atender
às necessidades do entrevistado. Contudo, por outro lado, devido à flexibilidade deste tipo de
entrevista, haverá uma falta de uniformidade tanto nas perguntas, quanto nas respostas, além
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da aparelhagem estatística se tornar mais difícil a sua análise. Em compensação, Laville e
Dionne (1999) apontam que “essa flexibilidade também possibilita um contato mais íntimo
entre o entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploração em profundidade de
seus saberes, bem como de suas representações, de suas crenças e valores”. (LAVILLE e
DIONNE, 1999. pag. 189).
Inicialmente, essas entrevistas foram realizadas com o apoio de um questionário físico
em que eu anotava as respostas a caneta, este questionário era composto por questões abertas
e fechadas que perguntavam aos entrevistados, se na opinião deles a Associação Feira do
Cerrado estava cumprindo os objetivos previstos no estatuto. No entanto, devido ao contexto
da Feira, sua aplicação não gerou os resultados esperados, surgiram diversos problemas no
campo. Embora os entrevistados houvessem marcado sim para a maioria, mostrando que os
objetivos estavam sendo cumpridos, muitos sinalizaram que as ações para a realização eram
quase inexistentes. Uma das perguntas do questionário era se a Feira do Cerrado promovia a
iniciativa privada? Essa questão gerou muitas dúvidas em relação ao próprio termo iniciativa
privada e tenho a hipótese de que isso contribuiu para que essa pergunta sobre os objetivos da
Feira estarem sendo cumpridos ou não, tenha sido a única cujo a opção “não”, ou seja, não
estava sendo cumprido.
Vale ressaltar que a Feira do Cerrado é uma feira formada por feirantes autônomos e
cada banca pode ser considerada uma empresa, além que o poder público não está presente na
organização da feira, algumas pessoas relataram que os próprios feirantes roçavam o local e
que a feira possuía apenas permissão de uso do Parque da Criança que é um parque estadual, e
que essa permissão poderia ser retirada a qualquer momento, o tema políticas públicas na
Feira do Cerrado será tratado no próximo capítulo.
No mais, a maior dificuldade para obtenção das respostas foi por causa da pergunta do
“porque”, presente em cada questão, onde a primeira parte da pergunta a pessoa tinha que
responder “sim ou não” e na segunda parte tinha que responder o “porque” daquela resposta.
Nessa segunda parte, os entrevistados demoravam um tempo considerável para justificar as
suas respostas, por conta disso, cada aplicação de questionário durou entorno de 10 a 30
minutos para ser executada, além que as respostas estavam sendo transcritas por mim e eu
também demorava um tempo nessa operação, e por vez ou outra, perdia alguma informação
relevante. Decidi então mudar a forma de colher os dados, e passei a usar o gravador do
celular, essa foi uma atitude feliz para a operação de documentar os dados, mas a qualidade
das respostas continuava superficial e com poucas informações relevantes.

18
Parti então para a técnica bola de neve (VINUTO, 2014), “uma forma de amostra não
probabilística, que utiliza cadeias de referência”. Conversei com o Senhor Mário – Presidente
da Associação Feira do Cerrado, ele me passou uma lista de pessoas que seria interessante
entrevistar por conta da experiência na feira e no assunto Cerrado. Anotei a lista no meu bloco
e fui buscar essas pessoas. Nesse meu primeiro dia de campo, pontualmente às 09h00, eu tive
a oportunidade de acompanhar a abertura da Feira, que acontece todos os domingos, com a
Dona Francisca realizando uma oração e na sequência, toca-se o Hino Nacional Brasil. Neste
dia eu entrevistei pessoas indicadas pelo Senhor Mário (presidente da Associação Feira do
Cerrado), outros feirantes e visitantes de passagem.
A busca de informações para este trabalho também aconteceu por meio de pesquisas
com base documental, porque como mostram Laville e Dionne (1999) “os documentos
aportam informação diretamente: os dados estão lá, resta fazer sua triagem, criticá-los, isto é,
julgar sua qualidade em função das necessidades da pesquisa, codificá-los ou categorizá-los"
(LAVILLE e DIONNE, 1999, pag. 169). Foram feitas consultas aos documentos relacionados
à Feira do Cerrado, como regimento interno, sitio eletrônico e outros.
Durante o campo, foram gravados áudios, vídeos e fotos como formas de registro dos
dados e para tentarmos identificar como de que maneira os expositores enunciavam o Cerrado
dentro das diferentes técnicas.
A Feira do Cerrado possui 160 bancas, mas por questão de limitação de tempo, eu
decidi focar este trabalho em nove expositores que enunciam o Cerrado de perspectivas
diferentes, são eles: Maria do Cerrado, as colaboradoras da Coorperativa Bordana, Dita, Seu
Eustáquio, Dona Francisca, Antônia, as Irmãs Noleto, Messias e Reinaldo.
Começaremos com a feirante Maria da Silva, popularmente conhecida como Maria do
Cerrado, ela produz e comercializa artesanatos confeccionados com frutos secos do cerrado
como colares, brincos, luminárias, porta guardanapo (veja na Foto 1. Produtos Maria do
Cerrado), ela também ministra oficinas de reaproveitamento do Cerrado, ensinando a fazer
animais como: Ema, Tatu, Siriema, etc.
Para criar os seus produtos, Maria utiliza como matérias primas: pau terno, guatambu,
peroba rosa, frutos secos, madeira seca etc. Esse material é recolhido no próprio quintal de
casa, nas ruas de Goiânia e em fazendas da região. Vale a observação que os artesanatos
criados por Maria do Cerrado são feitos com cores alegres e vibrantes contrastando com a
imagem do Cerrado seco e sem vida, que é muitas vezes difundida pelo senso comum.
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(Foto 1. Produtos Maria do Cerrado . Fonte: Autor, 2018)

Maria foi uma das indicações de Mário de pessoas a serem entrevistadas, sua banca
está localizada em frente a banca dele. Ela foi uma das feirantes que ajudou a escrever o
estatuto da Associação Cultural Feira do Cerrado, e de fato, ao entrevistá-la, pude notar que
ela tem bastante conhecimento sobre o assunto, e inclusive, Maria era uma das principais
referências para mim sobre artesãs que trabalhavam com o Cerrado, eu tive diversas
oportunidades de expor e presentear com os produtos dela em eventos em outros estados e
países.
Perguntei para Maria qual foi a trajetória de vida até chegar a Feira do Cerrado, e ela
me informou que sempre gostou de desenhar, gostou de arte e sempre morou no Cerrado,
sempre foi defensora do Cerrado, até brigava com o seu pai quando ele cortava alguma
árvore. Quando o seu filho nasceu e começou a desenhar, ela começou a trabalhar essa ideia
da arte com ele até conhecer pessoas que trabalhavam com artesanatos e que te inspirou, ela
citou nomes como Guará, Waldira, Elder, Lourenço e Gabriel Machado que são artesãos da
região de Goiânia. Maria se apaixonou pela prática de fazer artesanato e começou a fazer
também.
Na época ela ficou desempregada, então comprou um chaveiro (banca de chaves), ela
conta que foi uma das primeiras pessoas do sexo feminino nessa função em Goiânia. Como

20
ela ficava ociosa por muito tempo no chaveiro, então ela aproveitava para fazer bijuterias e
esculturas em cerâmica, mas como quebrava muito porque ela tinha que transportar de moto,
ela decidiu mudar de matéria prima para trabalhar e foi quando ela começou a trabalhar com
os frutos do Cerrado, quase ninguém trabalhava com essa temática, nem os hippies, como
afirma ela.
Esse nome “Maria do Cerrado” (ver Foto 2. Maria do Cerrado na sua banca) surgiu
porque um dia ela estava conversando com amigos e um disse para ela “-Ah, você é a Maria
do Cerrado, né!?”. Maria me disse que ficou com aquilo na cabeça, e decidiu usar esse
pseudônimo, isso foi por volta dos anos 2000 e foi super aceito porque ela só trabalhava com
o Cerrado e queria mostrar a importância dele, ela começou a buscar mais frutos do Cerrado
para fazer as bijuterias.

(Foto 2. Maria do Cerrado na sua banca. Fonte: Autor, 2018)

Hoje em dia, ela cria todas as suas peças, a maioria são peças únicas, ela busca criar
um colar para cada pessoa para poder não ter repetido, nas palavras dela “cada peça carrega
uma energia, é algo personalizado”. Como vimos na foto acima (Foto 2. Maria do Cerrado na
sua banca), ela possui uma grande variedade de colares, pulseiras e brincos.
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Atualmente, Maria trabalha somente na Feira do Cerrado e esporadicamente, participa
de eventos divulgando o seu trabalho. Ela conta que o foco dela é buscar esses frutos em
lugares mais longes como Goiás Velho, Pirenópolis e Chapadão do Céu (cidades localizadas
em Goiás), ela só recolhe as sementes das árvores, quando a pedem, e citou o Memorial do
Cerrado5, da PUC Goiás como sendo uma das instituições no qual ela doa. Maria faz todo
processo seletivo: colhimento, tratamento, tingimento, o processo de conservação etc.
Ao questioná-la sobre a sua percepção sobre o Cerrado, ela me respondeu que “ele é o
bioma mais importante no país, ele guarda a água e joga para cima, as árvores armazenam no
subsolo”. Durante nossas conversas, ela me informou que o artesanato é da cultura popular, e
o bordado, por exemplo, está sendo discutido para ser transformado em patrimônio brasileiro
e me indicou para entrevistar as mulheres da Coorperativa Bordana. Maria acredita que a feira
promove a educação ambiental e incentiva a preservação do meio ambiente através de
oficinas e distribuição de mudas no Dia do Ambiente e no cotidiano, quando o artesão
comercializa os seus produtos, ele explica a função da matéria prima e a importância dela.
Seguindo a indicação da Maria do Cerrado, fui entrevistar “as Bordanas” (maneira
como Maria do Cerrado se refere as mulheres da Cooperativa Bordana), que é a Cooperativa
de Bordadeiras do Cerrado Goiano, busquei mais informações sobre a instituição na internet e
encontrei o blog da Cooperativa, onde elas se definem como:

A Bordana é um empreendimento social, que por meio de um trabalho
solidário e cooperativo está gerando renda, melhorando a autoestima e
promovendo a inclusão social e econômica de dezenas de mulheres,
através do resgate e da produção do bordado manual, uma tradição
artesanal que revela toda a delicadeza da alma feminina. Nosso
trabalho é 100% artesanal, com desenhos e bordados exclusivos, feitos
um a um, com muito carinho pelas mãos habilidosas das nossas
bordadeiras, costureiras e ilustradores. Inspirados nas riquezas do
Bioma Cerrado, cada produto Bordana carrega em si, o melhor de
todas nós. (Bordana, Blog, 2010)

Nas minhas visitas de campo, eu pude entrevistar três colaboradoras da Bordana, a
Márcia, a professora aposentada Nélia Stecca, e a Ana Maria, elas me contaram como surgiu a
instituição e como é o trabalho que elas realizam, como mostra a foto 3. (Colaboradora

5

O Memorial do Cerrado reúne espaços que representam as diversas formas de ocupação do Cerrado e os
modelos de relacionamento com a natureza e a sociedade. São eles: Museu de História Natural, Vila Cenográfica
de Santa Luzia, Aldeia indígena, Quilombo, Espaço de Educação Ambiental Dalila Coelho Barbosa, Trilhas
Ecológicas. Disponível em < http://www.pucgoias.edu.br/ucg/institutos/its/site/home/secao.asp?id_secao=123>
Acesso em 26 de Novembro de 2018,
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Bordana vendendo), elas bordam desde chaveiros, marca páginas, porta lixo para carro até
pano de prato e almofadas.

(Foto 3. Colaboradora Bordana vendendo. Fonte: Autor, 2018)

Ana Maria me disse que o projeto começou quando Celma perdeu a sua filha Ana
Carolina ainda criança, vítima da doença de Leucemia, ao organizar o quarto da filha após a
sua morte, ela encontrou muitos desenhos de roupas criados pela própria Ana Carolina, que
também fazia roupas para manequim, criava bijuterias e falava que quando crescesse e tivesse
21 anos, que ela já estaria formada como estilista e iria criar roupas ecológicas e a cada dez
peças vendidas, a renda de quatro iria para doação.
Ana Maria que é tia da Ana Carolina comentou “ela jamais imaginaria que isso seria
uma forma de empoderar mulheres”. Daí, a família pensou em alguma maneira de
homenagear a memória da garota, na época a família praticava Badminton e antes mesmo da
morte da Ana Carolina, eles já pensavam em realizar algum tipo de trabalho social, ensinando
o esporte para as crianças carentes do bairro.
Quando Ana Carolina faleceu, sua mãe Celma montou o instituto Ana Carol e
começou a trabalhar com escolas públicas e projetos sociais.
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Ana Maria não soube dizer muito bem como começaram a trabalhar com a temática do
Cerrado, mas lembra de que sua irmã Selma era Geógrafa e cita também o professor
Romualdo, que ministrava matérias de geopolítica e se recorda que a maioria das pessoas que
começaram no projeto tinha alguma afinidade com o Cerrado, mas ela lembra-se que a
primeira vez que trouxeram essa temática, foi ao bordar as imagens de um livro que falava
sobre o Cerrado. Em 2013, elas lançaram a primeira coleção, intitulada de “O voo do Bem Te
Vi”, que era contando uma história como se a Ana Carolina fosse um pássaro que estivesse
voando pelas cidades do interior de Goiás. Depois elas tiveram a oportunidade de realizar um
desfile em um shopping de Goiânia, com as roupas bordadas por elas.
Em 2016, elas lançaram o catalogo “Arranjo Produtivo – Um sonho bordado à mão”,
que trouxe como tema as flores do cerrado, a coleção foi desenvolvida por meio do apoio do
Sistema O Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCBGO) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-GO). Para
desenvolvimento, o designer da coleção Renato Imbroisi propôs as 27 cooperadas, o exercício
do desenho de observação de flores no próprio Cerrado.
Conforme mostra a foto 4. (foto 4. Produto Bordana), abaixo da imagem bordada tem
uma legenda informando o nome daquela imagem. Essa é uma maneira de enunciar o
Cerrado, apresentando sua fauna e flora e compartilhando esse tipo de conhecimento com
quem tem acesso aos produtos.
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(Foto 4. Produto Bordana. Fonte: Autor, 2018)

As peças são confeccionadas de maneira totalmente ecológica, com tecido
reaproveitado e preenchidas com 100% algodão adquiridos através do movimento “Sou de
Algodão”, que segundo o Site Institucional6 “une e fortalece e une os principais agentes da
cadeia produtiva em torno de um bem comum: promover a sustentabilidade e o consumo
consciente na moda, transformando uma commodity em um produto com alto valor
agregado”.
Na foto 5 (Foto 5. Etiqueta do produto da Bordana), podemos ver a etiqueta que
acompanha cada produto, onde a Bordana explica o projeto com o texto “Parabéns, você
acaba de adquirir um produto artesanal, feito com muito carinho por mulheres da
Cooperativa de Bordadeiras - Bordana, que através da autogestão do comércio justo e
solidário, promove a inclusão social e econômica, dignidade e empoderamento. Produtos
únicos e exclusivos, inspirados nas riquezas do Bioma Cerrado! Fundada em 2009, a
BORDANA surgiu a partir de uma iniciativa do INSTITUTO ANA CAROL. Esta peça foi
bordada por [Nome da Bordadeira] que dedicou [número de horas] horas de trabalho para
produzi-la. O desenho foi criado por [Nome da Criadora] especialmente para esse produto.

6

O movimento da fibra do Brasil. Site Institucional Sou Algodão. Disponível em: <
http://soudealgodao.com.br/movimento/> Acesso em 27 de Outubro de 2018>
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(Foto 5. Etiqueta do produto da Bordana. Fonte: Autor, 2018)

Ana Maria conta que no grupo das bordadeiras, haviam muitas mulheres com diversos
problemas emocionais e que muitas até tomavam antidepressivos quando começaram a bordar
e que hoje em dia, esse artifício se tornou uma terapia, que além de trazer benefícios para a
saúde, também promove uma complementação de renda, as bordadeiras chegam a arrecadar
um salário mínimo por pessoa, no catalogo da Bordana, elas afirmam que “é um sonho
traduzido em flores desenhadas e bordadas por cada uma: valorizar e profissionalizar nosso
trabalho artesanal, gerando renda sem perder o prazer de criar e produzir em grupo”.
Ela afirma que no local todos convivem juntos e em paz, compartilhando os custos e o
respeito mútuo entre todos os membros. No local onde funciona a Bordana, também é a
Associação de Moradores do Conjunto Caiçara, lá tem sala de costura, grupo de idosos, aulas
de ginástica ofertadas pela Prefeitura de Goiânia. O trabalho da Cooperativa de Bordadeiras
Bordana já rendeu diversas premiações como o “Top 100 no artesanato nacional” pelo
SEBRAE e no “Acolher”, do Movimento Natura.
Outra feirante que de certa forma usa a costura para transmitir a sua arte é a Benedita
ou Dita, como é carinhosamente chamada, faz parte do projeto “Nóis qui faiz Arte”, ela me
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contou que o projeto começou como um estudo de “resgate” (nas palavras dela), proposto
durante um curso ministrado pelo SEBRAE, a instituição pediu aos artesãos que fizessem
algo relacionado ao Cerrado e a cultura de Goiás.
Alguns artesãos trabalhavam com a argila e a Dita trabalhava com biscuit, então
decidiram realizar uma fusão e pensaram no que seria mais cultural para ser representado e
então decidiram recriar as fiandeiras de Goiás, que podemos observar na mão de Dita, na foto
6 (Foto 6.Dita na sua banca).
Assim, o pessoal do “Nóis qui faiz Arte” iniciou esse trabalho voltado para relembrar
os antepassados como avós e bisavós. Daí o projeto cresceu, expandiu para o estrangeiro, e
hoje em dia, eles fazem parte do Top 100 do Brasil, que são os 100 melhores artesanatos do
país. Atualmente Dita trabalha exclusivamente com esse projeto.

(Foto 6.Dita na sua banca. Fonte: Autor, 2018)

Perguntei o que era o Cerrado para Dita, ela me respondeu “o Cerrado pra mim ele é
muito importante, ele é o nosso bioma, ele faz parte da nossa cultura, aqui no Goiás, o nosso
bioma é o Cerrado”.
Ela conta que decidiu fazer as miniaturas das fiandeiras porque retrata muito bem, o
essa cultura, ela nos trás essa lembrança das senhoras do interior, das fazendas, onde o
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costume era muito mais acentuado do que é hoje e do que era na cidade. Como é possível ver
na Foto 7 (Foto 7. Miniatura de Fiandeira feita por Dita), nas miniaturas são trabalhas vários
detalhes, desde a roupa da fiandeira, o cabelo amarrado em coqui, um tipo de penteado muito
comum entre as mulheres que já são avós, o vestido estampado e colorido. Dita conta que
resolveu fazer para retratar mesmo a nossa cultura e é uma homenagem a elas, que tiveram
essa oportunidade de fazer parte dessa cultura.
Fazendo um breve parêntese, essa miniatura lembra a minha própria avó, que nasceu
no interior de Minas Gerais, na divisa com Goiás, se mudou para o interior Goiano e que a
vida inteira costurou igual a fiandeira representada na Foto 7 (Foto 7. Miniatura de Fiandeira
feita por Dita) , inclusive os jogos de cama da minha casa.

(Foto 7. Miniatura de Fiandeira feita por Dita. Fonte: Autor, 2018)

Ao lado da banca de Dita está localizada a banca do Seu Eustáquio, um simpático
senhor que tem uma banca onde comercializa um variado mix de produtos caseiros artesanais
e naturais como: Geleias, Pé de Moleque com Rapadura, Castanha de Baru, Doces (Buriti,
Ambrosia, Jaca, Goiabada etc), Oléo e Conserva de Pequi, Licores (Tamarindo, Cana, Jatobá,
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Jabuticaba), Cachaça de Alambique etc. Alguns produtos ele mesmo que fabrica como os
licores e outros, como as conservas de Pequi, ele compra de fornecedores pelo interior de
Goiás.
Numa das nossas conversas, ele me explicou que para fazer o Óleo de Pequi, que
podemos ver na foto 8. (Foto 8. Óleos e Conservas do Seu Eustáquio) gasta-se cerca de três
litros da poupa do fruto para ser feito e que ele é um excelente expectorante.

(Foto 8. Óleos e Conservas do Seu Eustáquio. Fonte: Autor, 2018)

A história do Seu Eustáquio com a feira começa quando um dia cedo, ele recebeu a
visita de uma sobrinha, que chegou dizendo “- Tio, hoje eu vim aqui fazer duas coisas: a
primeira é tomar café com o senhor e a segunda é te levar na Feira do Cerrado”. Ele conta que
ela sempre o chamava para ir à feira, mas que ele nunca se interessava, até que nesse dia,
aceitou o convite para ir conhecer, mesmo que forçado. Ele conta que não sabia que a feira era
tão bonita e foi assim que ele se apaixonou pela feira.
Então Seu Estáquio procurou o pessoal que organizava a feira do Cerrado, que na
época era a Fundação Pró-Cerrado, que arrumou uma banca para ele, essa banca está
localizada no mesmo lugar até hoje.
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Nas oportunidades que tive de conversar com o Seu Eustáquio, ele estava sempre
muito contente, contando casos da sua vida e da feira e assim era com todos que passavam por
sua banca, como podemos ver na Foto 9 ( Foto 9. Seu Eustáquio atendendo a clientes).

(Foto 9. Seu Eustáquio atendendo a clientes. Fonte: Autor, 2018)

Ele relembra que não tinha o produto, nem sabia que o que ia vender, mas sua
vontade era está lá. Ele conta das dificuldades no inicio da feira, porque poucas pessoas
acreditavam nela, então faltava muita coisa. Na banca dele tinha muita coisa, porque tudo que
ele achava que era interessante de levar para a feira, ele levava para que o cliente não ficasse
sem, um dos produtos era o mel, mas outro feirante também começou a comercializar e ele
parou de vender, mas continuou vendendo outros produtos que ele fazia questão de vender,
como o Licor.
Com o tempo, ele passou a convidar pessoas que tinham produtos que ele achava que
poderiam ser interessantes de serem vendidos na feira, ele cita a Dita, como uma dessas
pessoas, recordando que já fazem 13 anos que ela está na feira. Seu Estáquio lembra ainda
que na época, não havia a mesma quantidade de bancas que tem hoje, era bem menos, que
plantar a ideia da Feira do Cerrado foram uns cinco anos, porque é muito difícil plantar uma
ideia, avalia ele. Ele aponta que a Feira do Cerrado hoje é uma realidade, ela é reconhecida
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pelo país inteiro, e a prova disso, é que todos os domingos eles recebem turistas na feira,
inclusive do exterior. Ele lamenta que é uma pena que não tenha mais produtos, como por
exemplo o Doce da Mangaba, que ele já não consegue comprar pra revender.
Eu lhe perguntei qual era a importância da Feira do Cerrado para Goiânia, para o
estado de Goiás e para a preservação do Cerrado? Seu Eustáquio me respondeu que a Feira do
Cerrado porque divulga Goiás pro Brasil inteiro e para o estrangeiro, e aponta para uma
conserva de Pequi e afirma: - “Esse Pequi aqui, meu amigo, eu falei para o Antônio que é
quem produz... esse Pequi já foi pro mundo todo, já foi pra Estônia, Polônia, Rússia,
Alemanha, ela divulga o nome de Goiás, o produto goiano para todo planeta”. Ele continua
dizendo que a Feira do Cerrado é muito importante não só para quem está trabalhando e
ganhando alguma “coisinha”, porque lá não se ganha muita coisa (referindo-se a ganhar
dinheiro), mas a alegria de está lá com aquele público, e ter conseguido fazer a semente
germinar é o maior orgulho deles.
Na opinião de Seu Eustáquio, a Feira do Cerrado é importante também para quem
visita (apontando para uma criança de aproximadamente 7 anos que estava brincando perto)
complementando que a criança poderia ir em qualquer banca, que não veria nada que
atentasse contra a moral dela. Ela vai ver cultura, que qualquer criança poderia chegarem
qualquer umas 160 bancas da feira do Cerrado, que nenhum teria nada que atentasse contra
moral. Ele continua dizendo que quando a Associação Feira do Cerrado descobre qualquer
“coisinha”, eles expulsam o expositor da Feira, ele afirma “Não tem ameaça não, a gente tira.
Já entra pra feira sabendo que se sair do estatuto, é retirado da feira”.
Seu Eustáquio conta que um dos motivos cabíveis de expulsão é quando uma pessoa
compra o ágio da banca, já que o ágio da banca é da associação e quando o expositor não
quiser mais a banca, ele tem que devolver para a associação, que por sua vez, repassa para um
novo expositor, na opinião dele é a única forma de manter mais ou menos sério. Ele ressalta
que nunca tiveram uma discussão na feira, e ressalva que ele vende licores e cachaças, mas as
garrafas são vendidas lacradas para serem levadas para o cliente consumir em casa ou dar
como presente e não para serem consumidas no local, porque lá não é permitido o consumo
de bebidas alcoólicas, cerveja e cigarro, por exemplo, não são vendidos de maneira nenhuma
na feira. Ele cita outros produtos que também não entram na feira para serem comercializados
como revistinhas (referindo-se a revistas pornográficas), CD’s e DVD’s.
Seu Eustáquio também relembra um caso de um expositor que levou borboletas de
papel para ser vendido, ele passou pela avaliação que a Associação Feira do Cerrado realiza
com os interessados em expor os seus produtos na feira e foi aprovado. Daí um dia, Seu

31
Eustáquio foi surpreendido por uma colaboradora do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas), um parceiro da Feira do Cerrado, que denunciou que esse
expositor estava vendendo borboletas em espécie, que ele pagava para capturá-las na natureza
e depois ele secava elas. Seu Eustáquio conta que na mesma hora foi lá e disse que só não
chamaria a polícia para esse expositor em respeito aos clientes presentes, mas que se ele
aparecesse outra vez na feira, que ele seria preso. O expositor nunca mais voltou à feira.
Conversando informalmente com o Seu Eustáquio, depois que já tinha realizado a
entrevista, ele me contou da sua trajetória de vida, que sempre lutou em movimentos sociais,
na luta contra a ditadura, anos rebeldes, que é isso companheiro? Depois disso ele foi muito
perseguido, não podia prestar concurso público, mas que ele sempre lutou por aquilo que
achava certo, entre as causas que ele lutou estão a luta pelo direito da mulher, do negro, do
índio, do homossexual, ele conta como exemplo que hoje em dia é normal uma mulher chegar
na feira do Cerrado e tomar uma dose de pinga, coisa que era inaceitável na sua juventude
O Cerrado foi retratado por quase todos os entrevistados como um bioma rico em
biodiversidade, tanto na fauna, quanto na flora, que inclusive, possuem uma vasta quantidade
de espécies de frutos e plantas que possuem propriedades medicinais. As duas expositoras
seguintes, apresentam duas perspectivas de enxergar o Cerrado como um meio de obter a
cura, a saúde e a beleza. A primeira será com a Dona Francisca e a segunda com a Antonia.
Dona Francisca é muito religiosa. Como vemos na foto 10 (Foto 10. Dona Francisca
na sua banca), ela traz a sua religiosidade desde a vestimenta com a camisa de São Francisco
de Assis, a bíblia aberta sobre e a mesa e também pela oração que ela realiza para abrir a Feira
do Cerrado todos os domingos, pontualmente às 09 horas manhã, na área central da feira. É
quando ela se mune do microfone para realizar uma prece, rezar o pai nosso e logo em
seguida tocar o Hino Nacional Brasileiro, nas palavras do Seu Eustáquio: “Desde o seu
primeiro dia, datado em 04 de Abril de 2004, a feira do Cerrado é aberta com uma oração do
Pai Nosso, seguido pelo Hino Nacional Brasileiro. Acho que é a única feira no Brasil, que
busca a Deus, a Pátria e ao meio ambiente”.
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(Foto 10. Dona Francisca na sua banca. Fonte: Autor, 2018)

Ela tem uma banca em que vende pomadas, capsulas e garrafadas medicinais feitas
com raízes como Salvia, Calêndula, Cavalinha e outras encontradas no Cerrado. (ver Foto 11.
Produtos Dona Francisca).
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(Foto 11. Produtos Dona Francisca. Fonte: Autor, 2018)

Eu perguntei para Dona Francisca como ela aprendeu fazer esses remédios, ela me
contou que aprendeu com sua avó, sua bisavó, sua mãe e pelas necessidades da vida. Ela
conta que, na sua juventude, quando ficava sozinha em casa os irmãos mais novos, que ela
começou a fazer chás para acalmá-los quando estavam muito agitados. Com o passar do
tempo, ela foi conhecendo as plantas, passou a ser rezadeira, benzedeira e parteira e utilizava
das plantas do Cerrado no seu oficio, daí ela foi “tomando gosto” de ver os resultados do seu
trabalho. Ela conta também que conheceu o Cerrado virgem que para ela era a coisa mais
linda que poderia existir e que ela havia convivido com ele, ela complementou “Quem cai no
Cerrado não morre de fome, nem de sede” e hoje em dia o que ela ver é a “destruição, a
ingratidão do homem e o pouco caso da bondade de Deus”. Ela continuou “por isso, eu vejo a
necessidade do povo pequeno, porque o grande não precisa disso aí, é só o povo pequeno, e
eu sou uma pequena que ver a necessidade do outro”.
Perguntei também como era o processo de fabricação e ela me informou que ela que
planta, que cuida e faz todo o processo, grande parte das plantas utilizadas são colhidas no
próprio quintal de casa. Dona Francisca então afirmou “Só quem tem uma vocação e um
grande amor pela humanidade, porque eu faço isso daqui não pelo dinheiro, eu peço uma taxa
para manter o trabalho”.
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Durante as entrevistas, ela me informou que sofreu muita perseguição da indústria
farmacêutica por conta das suas garrafadas, em uma das suas falas ela afirmou “porque você
não estudou, mas aprendeu com a vida, a maior escola que pode existir é a vida que você vevi,
apanha, sofre, é massacrado, é pisado, mas é gente, ser humano e tem que ser respeitado” (se
referindo a ela mesma). Hoje em dia, ela conta que já não sofre mais tanta perseguição e que
já viu muita gente curada com as suas garrafas, inclusive ela própria e seus familiares
próximos, além da cura para doenças, ela indica suas garrafadas para ajudar a casais com
estão tendo problemas de fertilização.
Seguindo com a próxima história, apresentarei a Antonia, ver Foto 12. (Foto 12.
Antônia na sua banca), que trabalha na Feira do Cerrado há 11 anos, ela produz e
comercializa sabonetes medicinais feitos a base de diversos exemplares da flora brasileira
como: Algas, Sucupira Preta, Barbatimão, Copaíba, Babaçu, Eucalipto, Aroeira etc.

(Foto 12. Antônia na sua banca. Fonte: Autor, 2018)

Ela também trabalha com embalagens voltadas para o meio ambiente para agregar aos
produtos, valorizando eles, como por exemplo, a caixa feita do Jatobá para colocar os
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sabonetes e a gamela feita de fibra de bananeira e outras árvores que pode ser vista na Foto
13.( Foto 13.Sabonetes produzidos por Antônia).

(Foto 13. Sabonetes produzidos por Antônia Fonte: Autor, 2018).

Ela morava no interior a atuava como esteticista, sua área de formação, ela veio para
Goiânia para cursar radiologia, e na época, conheceu alguém que lhe falou sobre a fabricação
de sabonetes, ela gostou da área e começou a trabalhar nessa área, então ela procurou uma
feira para vender os seus produtos e encontrou a Feira do Cerrado.
A própria Antonia que extrai as matérias primas da natureza, para a produção dos seus
sabonetes, ela salienta, que aprendeu com a sua mãe a fazer esse manejo de maneira
sustentável para preservar a saúde da planta. Ela acredita que quando participa de eventos
divulgando o seu trabalho ou quando sai alguma matéria no jornal, isso ajudar a atrair clientes
para a Feira.
Partindo para as próximas expositoras, com a banca localizada quase em frente da
banca da Antonia, temos a Letice e Laurenice também conhecidas como “irmãs Noleto”,
como mostra a Foto 14. (Foto 14. Letice e Laurenice na sua banca), são duas senhoras super
alto astral, que possuem uma banca de licores artesanais. Elas exercem esse trabalho não só
como uma complementação de aposentadoria, mas também como uma atividade ocupacional
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e de preservação de uma cultura, elas me explicaram que a mãe e avós delas também eram
licoleiras (pessoas que fabricam licores) e as irmãs desde criança aprendiam a fazer licor.

(Foto 14. Letice e Laurenice na sua banca Fonte: Autor, 2018)

Todo processo é realizado na casa delas, algumas matérias primas elas mesmo
plantam, outras elas ganham e outras elas compram seja na CEASA-GO (Centrais de
Abastecimento de Goiás S/A) ou com apanhadores de frutos do interior do estado. Elas fazem
licores de vários sabores, com plantas típicas do Cerrado ou que se adaptaram muito bem na
região, como o licor de Jenipapo, Figo, Baru, Jabuticaba, Pequi puro e o de Chocolate com o
Pequi, esse último elas que criaram a receita, misturando o moderno com o tradicional, elas
contam que isso resultou em um sabor muito agradável e foi apelidado como “amarula do
Cerrado”.
Elas também acreditam que contribuem na preservação da cultura do Cerrado, já que
nas caixas de embalagens dos licores, elas procuram representar flores típicas do Cerrado (ver
Foto 15. Caixa de presente decorada pelas Irmãs Noleto). Elas contam que muita gente
compra os licores para levar para outros estados, então elas quiseram agregar valor e
colocaram os dizeres “Goiânia, Goiás, Brasil” e as flores do Cerrado que são executadas
através da arte da decoupage, que é a colagem de uma figura, além disso, elas pintam encima
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da decoupage para valorizar a flor, elas explicaram ainda, que quando foram realizar esse
trabalho, não encontravam moldes de flores do Cerrado para realizar a decoupage, então
tiveram que mandar fazer o próprio molde a partir de pesquisar modelos de flores na internet.
Dentro da caixa também vem um poema da poetiza goiana Cora Coralina, enrolado em um
biscuit de representando um Alfenim, doce típico da Cidade de Goiás.

(Foto 15. Caixa de presente decorada pelas Irmãs Noleto Fonte: Autor, 2018)

Quase vizinho a banca das “irmãs Noleto”, está localizada a banca do Messias, nosso
próximo expositor. Ele nasceu e morou no interior de Goiás até os 16 anos, quando foi viver
em Goiânia desde. Na capital do estado de Goiás, ele trabalhou com o irmão por três anos,
mas a sociedade entre eles não deu certo, e como ele gostava de trabalhar com madeira e tinha
a influencia do pai que era carpinteiro, Messias decidiu trabalhar nessa área, por ter essa
vocação, daí ele passou a trabalhar com móveis planejados e quando teve a sua filha, ela
começou a brincar com algumas peças de madeira e ele então passou a fazer brinquedos de
para ela, isso gerou o interesse em amigos que pediram para ele fabricar peças para vender, e
assim, Messias foi aprimorando no oficio e criando novas obras. Sua filha inclusive é um dos
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seus maiores orgulhos como vemos na Foto 16. (Foto 16. Messias na sua banca), ele conta
com satisfação que ela está cursando Medicina no Paraguai, depois de muitas tentativas em
Goiânia.

(Foto 16. Messias na sua banca. Fonte: autor, 2018)

Eu então perguntei para ele como surgiram as temáticas abordadas nas peças como
engenho, porteira, pilão, cabaça etc. As obras podem ser vistas na Foto 17. Produtos do
Messias. Ele me disse que foi pelo trabalho, que no sitio que ele viveu até a adolescência
tinha, me mostrando uma miniatura de engenho, mas o que tinha no sítio era metade feito de
ferragem e a outra metade feita de madeira, enquanto me mostrava a miniatura feita toda na
ferragem e complementava dizendo “que aquele era é o tradicional mesmo, que usava
antigamente, os primeiros, que os pessoal fizeram”. Depois ele me contou como teve a ideia
de fazer aquelas miniaturas de porteira, ele me contou que viajou e viu algo parecido na
entrada de uma fazenda e que ele se despertou e fez essa aí, se referindo à miniatura de
porteira.
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(Foto 17. Produtos do Messias Fonte: Autor, 2018)

No geral, as peças que ele fabrica são resultado da observação dos elementos do seu
dia a dia, principalmente do tempo que ele viveu na zona rural, no interior do estado de Goiás,
muitas são resgate da sua memória de infância e juventude. Izquierdo7 (2018), nos ajuda a
entender o que é memória, conceituando-a como “aquisição, formação, conservação e
evocação de informações. A aquisição é também chamada de aprendizado ou aprendizagem:
só se “grava” aquilo que foi aprendido. A evocação é também chamada de recordação,
lembrança, recuperação.” (IZQUIERDO, pg. 11, 2018). Izquierdo ainda parafraseia o autor
Norberto Bobbio, dizendo que “somos aquilo que recordamos”, literalmente.
Perguntei sobre a matéria prima que ele trabalhava, e ele me respondeu que trabalhava
com as madeiras do Cerrado como a Sucupira Preta, Sucupira Branca, as madeiras do
“Cerradão Seco”, na cidade de Goiânia, ele trabalhava com pontas de madeira como o Pau
Brasil, Ipê e outras qualidades de madeiras. Essas madeiras são adquiridas com um
fornecedor de Serragem, Messias faz a reciclagem das madeiras que seriam queimadas e
compra as pontas reaproveitando elas, ele conta que assim evita o desperdício das madeiras
que podem ser utilizadas para muitos fins, como por exemplo, fazer bancos para sentar e me
7

IZQUIERDO, Ivan. O que é Memória? Memória 3ª Edição. Disponível em
<https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploadfiles/c/a/cap_010.pdf> Acesso em: 02 de Dezembro de 2018
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mostra um exemplar de um banco na frente da sua banca, feito de madeira do Ipê. Messias
complementa “com isso a gente faz uma renda, recicla, aproveitando a madeira, não precisa
está tombando uma árvore, eu acho legal isso”.
A banca na Feira do Cerrado é a função complementar de Messias, sendo que o seu
oficio principal é na sua marcenaria, mas devido a baixa demanda no comércio, ele está
pensando em vender suas máquinas e se dedicar exclusivamente a venda desses produtos que
ele comercializa na feira, porque ele acredita que assim ele poderá trabalhar mais tranquilo,
trabalhar sozinho.
Por fim, chegamos ao último expositor a ser apresentado neste trabalho, que é o
Reinaldo, ele trabalha como artesão há 35 anos e sempre reaproveitando sementes, casca de
frutos do Cerrado, folhas desidratadas, galhos secos transformando em arte. Ele lembra que
sempre gostou de arte, desde criança gostava de desenhar, fazer caricaturas, foi um dom que
ele herdou da mãe, antes de ser artesão, Reinaldo era representante comercial, daí ele
começou a trabalhar fazendo algumas peças artesanais, as pessoas começaram a gostar e
tiveram interesse em comprar, daí ele se despertou para o empreendedorismo, e desde então
passou a viver do artesanato. Ele conta que já constituiu família, já formou dois filhos, está
formando a terceira filha agora, tem sua chácara, sua casa, tudo conquistado graças ao seu
trabalho como artesão.
Atualmente Reinaldo faz quadros para parede, bonecos, decoração para casamento e
formatura que podem ser visto na Foto 18. (Foto 18. Reinaldo na sua banca). Ele mesmo
colhe essas matérias primas no meio ambiente, na região da Grande Goiânia, daí nos meses de
agosto e outubro que é quando esse material cai dos pés, ele realiza uma coleta grande para
poder trabalhar esse suprimento até a próxima safra. Ele explica que a partir de novembro,
com o começo das chuvas, esse material vira adubo orgânico, e ele pode ficar sem matéria
prima para produzir as suas artes.
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(Foto 18. Reinaldo na sua banca. Fonte: Autor, 2018)

Reinaldo me contou também, que 30% das sementes que ele coleta, ele doa para a
AMMA – Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia, para ser feitas mudas. Ele
acredita que é preciso colaborar com a natureza, porque as coisas forem apenas tiradas delas e
não plantadas outra vez, um dia irá acabar e para ele, o Cerrado é maravilhoso, a
biodiversidade dele é rica tanto na fauna, quanto na flora e é o berço das águas, tem as
nascentes que abastecem os rios.
Em uma das pesquisas de campo, ouvi Reinaldo contando para clientes sobre os
bonecos de Jatobá (ver Foto 19. Boneco de Jatobá em homenagem ao o povo Kalunga), que
ele produz e apelidou de Kalunga, em homenagem a maior comunidade quilombola do país,
localizada no município de Cavalcante – Goiás.
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(Foto 19. Boneco de Jatobá em homenagem ao o povo Kalunga. Fonte: Autor, 2018)

Ele me disse que essas peças tem um apelo cultural, além da beleza estética e que
existe uma história por trás dela que traz um valor agregado.
3.

Políticas Públicas na Feira do Cerrado
Um dos objetivos deste trabalho foi identificar quais políticas públicas estão

presentes na Feira do Cerrado. Para isso, é necessário primeiramente, entender o que são
políticas públicas, que TEXEIRA (2002) define como sendo:

Diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras
e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade,
mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso,
políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em
documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que
orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos
públicos.
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Para Maria das Graças Rua (2009), as políticas públicas: “compreendem o conjunto
das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores”. Os dois autores nos mostram que
políticas públicas que são ações e/ou decisões realizadas por agentes políticos com o objetivo
de atender demandas da sociedade. Essas demandas quando colocadas em pauta são
chamadas de agendas. Sendo que, a agenda é a primeira etapa no processo de produção de
políticas públicas que é classificada em sete.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (2006) divide essas etapas em: Agenda
que é quando uma demanda é colocada em pauta; Elaboração que é quando o projeto começa
a ser escrito; Formulação que é no momento em que os agentes políticos discutem o formato
da política publica em questão; Implementação que é quando o projeto dessa política publica
se consolida; Execução que é quando ela passa a funcionar, o acompanhamento que é quando
ela é monitorada para vê se foi feita corretamente, e por fim; Avaliação é a mensuração dos
resultados dessa política pública.
As políticas públicas também são classificadas em tipos Segundo RUA e ROMANINI
(2013) apud Theodore LOWI (1964 1972) as políticas públicas se distinguem em quatro
tipos:

A) Distributivas que são aquelas que têm por objetivo alocar
bens e serviços (Exemplos: saúde, educação);
B) Redistribuitivas, que tem por objetivo transferir bens
materiais, direitos ou valores de um grupo social para outro
(Exemplo: reforma agrária);
C) Regulatória, que tem por objetivo estabelecer imperativos ou
proibições que limita m o poder discricionário dos indivíduos
sejam públicos ou privados que se baseiam e m sanções
(Exemplo: leis de trânsito, leis ambientais);
D) Constitucionais, que tem por objetivo estabelecer ou alterar
regras para outras condições, é como se fosse um marco inicial
que fundamentam todas outras três anteriores (Exemplo: a
própria

Além dessas quatro tipologias, as autoras RUA e ROMANINI apontam que o autor
James Q. Wilson (1973) contestou de maneira eminente o autor LOWI, e então, elaborou
outras quatro tipologias com o critério de distribuição dos benefícios e dos custos da política
pública resultou-se então as políticas:

A) Clientelistas que tem benefícios concentrados e custos
dispersos, ou seja: toda a sociedade arca com o seu custo para
que alguns grupos tenham benefícios. Ex.: subsídios, renúncias
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fiscais, etc.:
B)
Majoritárias: nas quais os custos e benefícios são
distribuídos pela coletividade. Ex.: serviços públicos de saúde,
segurança pública, energia, educação, etc.:
C)
Empreendedoras: nas quais os benefícios são
coletivos e os custos ficam concentrados sobre certas categorias.
Implica m mudanças que oneram alguns em beneficio de todos.
Ex.: reforma administrativa, política ambiental, etc.,
D)
Grupos de Interesses: nas quais os custos e
benefícios estão concentrados sobre certas categorias, ou seja:
alguns grupos arcam co m todo o cus to e outros grupos recebem
todo o beneficio. Ex.: reforma agrária, política tributária, etc.

A Associação Feira do Cerrado recebeu do governo do Estado de Goiás, na época da
gestão do governador Marconi Perillo, a doação em regime de comodato, de um pedaço da
área do Parque da Criança, para ser realizada a Feira do Cerrado, a feira continua acontecendo
no mesmo lugar. Segundo o Artigo 579, do Código Civil Brasileiro: “o comodato é o
empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”.
Portanto, embora já tenha mais de uma década de existência a Associação Feira do
Cerrado não é proprietária do espaço onde é realizada a feira. Isso impede a realização de
benfeitoria no espaço, a feira é realizada no estacionamento do local (ver Foto 20.
Estacionamento Feira do Cerrado), que é todo de terra, sem delimitação de vagas, sem
mobilidade, na rua de acesso tem vigilantes irregulares que cobram taxas de quem para os
carros. Em uma das minhas visitas de campo estava chovendo e por a terra havia se
transformado em lama e barro, na feira também não haviam cadeiras suficientes em locais
cobertos para todos se acomodarem, eu mesmo tive que esperar a chuva passar, em pé, atrás
de uma pilastra.
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(Foto 20. Estacionamento Feira do Cerrado. Fonte: Autor, 2018)

Dentro da feira, também falta estrutura. Em uma das falas com o Seu Eustáquio ele
indaga “Já imaginou, se o governo investisse aqui nesse parque e fizesse algumas
barraquinhas de eucalipto tratado, é uma coisa fácil, o governo não ia gastar muito, a
Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal (mencionando empresas públicas ou mistas)
podia patrocinar. Os políticos sabem da importância da Feira, eles podiam tomar essa
bandeira, vamos investir, vamos construir. Se tivessem pessoas interessadas nisso, a gente
construía a feira com barraca padrão de eucalipto tratado”.
Durante as entrevistas, alguns feirantes me disseram, que eles faziam as vezes o
serviço de roçagem no local. Pude testemunhar também um feirante pedindo papel higiênico
para colocar nos banheiros e o Mário – Presidente da Associação do Cerrado respondendo
que esse a associação não daria conta de bancar esses custos, porque era muito alto, já que
os rolos acabam muito rápido, falando ainda sobre o banheiro, falta manutenção, eles são
pequenos, com portas quebradas, faltam papeis toalhas, sabão, o próprio papel higiênico.
Perguntei a Maria do Cerrado sobre a relação com o poder público e ela me disse “a
gente cobra das autoridades que mantém o parque, mas não chega a revitalizar, se não
fosse a feira, o espaço do Parque da Criança já teria virado prédio. Já que em Goiânia as
pessoas não usam o parque.

Maria complementa “políticos em época de campanha
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prometem muitas coisas”. De fato, numa das minhas visitas de campo, eu presenciei um
candidato à deputado federal distribuindo santinhos e conversando com os feirantes.
O que pude observar nas entrevistas com os expositores da Feira do Cerrado é que o
poder público parece distante para eles, que o principal aliado para atender as demandas
deles é o SEBRAE- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, segundo
Seu Eustáquio, “o SEBRAE é um grande parceiro”, (mencionando que a entidade que
patrocinava recursos materiais como caixa de som, patrocínio para a participação de
artesãos goianos em eventos de outros estados), foi o braço direito na feira, ainda é um
grande parceiro, mas que a Feira do Cerrado já consegue andar um pouquinho com as
próprias pernas”.
Além do SEBRAE, Seu Eustáquio também citou o nome de Dr. Luiz Fernando
Martins, um Neurologista muito influente na região dizendo que “ele foi um grande
parceiro, ele conseguiu pra nós essa área, ele conseguiu a verba para fazer o projeto pelo
Ministério do Turismo, mas por conta da corrupção está parado, é uma pessoa bem
influente, considerado um dos 10 melhores neurologistas do pai e não é político”.
Apesar de não terem políticas públicas que lhe atendem totalmente, ainda sim, existem
algumas que beneficiam os expositores da Feira do Cerrado, todos, por exemplo, trabalham
formalmente e estão cadastrados pelas leis federais de apoio do Micro Empreendedor e Micro
Empreendedor Individual (Portal do Empreendedor8):
Lei nº 11.598/2007: “Cria a Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM e
estabelece normas gerais para a simplificação e integração do
processo de registro e legalização de empresários e de pessoas
jurídicas”
Lei Complementar nº 123/2006 - (Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa): “Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, também conhecido como a Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa”.
Lei Complementar nº 128/2008: “Cria a figura do
Microempreendedor Individual - MEI e modifica partes da Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa - Lei Complementar 123/2006”.
Lei Complementar nº 139/2011: “Altera o limite de faturamento do
MEI para até R$ 60.000,00 e modifica partes da Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa - Lei Complementar 123/2006”.
Lei Complementar nº 147/2014: “Altera a Lei Complementar nº
123/2006, com simplificação de processos e procedimentos, impede o
aumento de IPTU, cobranças de taxas diversas e normatiza o processo
de cobranças de taxas associativas para o MEI, bem como modifica

8

Leis e Decretos. Portal do Empreendedor.

Disponível em < http://www.portaldoempreendedor.gov.br/legislacao> Acesso em 27 de Outubro de 2018
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partes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa - Lei Complementar
123/2006”.
Decreto nº 6.884/2009: “Cria o Comitê para Gestão da Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – CGSIM”.
Lei Complementar nº 155/2016 “Altera a Lei Complementar n°
123/2006, para reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do
imposto devido por optantes pelo Simples Nacional; altera as Leis n°
9.613/98, 12.512/2011, e 7.998/90; e revoga dispositivo da Lei n°
8.212/91”

Além dessas leis, Maria do Cerrado me informou que os artesãos também são
beneficiados pela lei nº 13.018, de 22 de julho de 20149, também conhecida como Lei Cultura
Viva, cujo objetivo é “ampliar o acesso da população brasileira às condições de exercício dos
direitos culturais”. A Feira do Cerrado é considera ponto de cultura, presente no inciso II do
que segundo Artigo 4º da Política Nacional de Cultura Viva: “I - pontos de cultura: entidades
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, grupos ou coletivos sem constituição jurídica,
de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas
comunidades”.
Entre os benefícios dessa lei estão: simplificação na prestação de contas, alteração de
até 30% do plano de trabalho sem autorização prévia do governo, termo de compromisso
cultural, uso de saldos remanescentes e rendimentos simplificados, e simplificação das
contratações.
Contudo, segundo Maria do Cerrado, “a única (se referindo as políticas públicas) que
ajuda o artesão mesmo diariamente é o PAB - Programa de Artesanato Brasileiro”. No site da
Secretaria de Governo da Presidência da República, eles informam que o PAB “foi instituído
com a finalidade de coordenar e desenvolver atividades que visam valorizar o artesão
brasileiro, elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico, bem como,
desenvolver e promover o artesanato e a empresa artesanal, no entendimento de que
artesanato é empreendedorismo”. Entre as ações do programa estão a) Apoio a Feiras e
Eventos para Comercialização da Produção Artesanal e b) Curso de Capacitação para
Artesãos e Trabalhadores Manuais.

9

LEI Nº 13.018, DE 22 DE JULHO DE 2014. Disponível emhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13018.htm Acesso em 26 de Outubro de 2018
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4.

Considerações Finais
Neste trabalho foi possível identificar como é diversificada a maneira como os

feirantes enunciam o Cerrado através de suas falas e produtos, todos os entrevistados
presentes nessa pesquisa apresentam um discurso muito alinhado com os produtos que
vendem, além da relação comercial que possuem, eles também se demonstram preocupados
com a preservação do Cerrado e com a divulgação dele. Os expositores buscam conscientizar
o seu público, explicando a origem da matéria prima, como extrair ela da natureza sem
degradar e qual é a importância do Cerrado para o ecossistema.
Nas entrevistas pude constatar também que na opinião dos expositores da Feira do
Cerrado, apesar de ter muitas falhas, ainda sim, a Associação Feira do Cerrado está
cumprindo com os objetivos previstos no estatuto. Entre eles: o resgate, preservação e
promoção da cultura dos povos do Cerrado; Promoção da educação ambiental e o incentivo a
preservação do meio ambiente; E a estimulação da qualificação profissional e pessoal dos
expositores.
Em relação ao perfil dos entrevistados, todos os entrevistados foram pessoas acima
dos 40 anos, que já tiveram outros empregos antes de serem expositores na Feira do Cerrado,
alguns ainda atuam em atividades comerciais paralelas, mas pretendem se dedicar
exclusivamente à feira. Todos demonstraram profissionalismo no que fazem, sendo que a
maioria já passou por capacitação na área de empreendedorismo pelo SEBRAE. Em quase
todas as bancas existe a opção de compra pelo cartão de crédito/ débito e estão sempre
inovando na apresentação do seu produto.

A grande maioria possui o ensino superior

completo, tanto os expositores quanto os visitantes que foram entrevistados. Há uma grande
predominância de mulheres tanto na gestão das bancas como quanto visitação da feira.
Também foi possível perceber o bom relacionamento entre os expositores, que chegam a
compartilhar a mesma maquina de passar cartão de crédito/débito um para o outro, quando
precisam, demonstrando uma relação de confiança mútua.
Em relação às políticas públicas, após as entrevistas com os feirantes e visitantes,
nota-se um descaso do poder público. Na esfera municipal faltam políticas de incentivo a
visitação à feira, programas de educação ambiental e outros. Na esfera estadual falta um
respaldo na utilização da área, já que o local do parque foi emprestado, sendo que de acordo
com os interesses públicos, esse contrato pode ser desfeito, ainda mais se tratando da Feira do
Cerrado está localizada numa área residencial nobre da cidade Goiânia. Já na esfera federal,
existem políticas públicas que ajudam a área do artesanato brasileiro se desenvolver,
demonstrando que esse setor em um forte potencial econômico.
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Confesso que fui surpreendido diversas vezes durante o campo, com as histórias que
me foram apresentadas, mesmo sendo nativo de Goiânia e morar a vida toda na cidade,
haviam muitas informações que eram novas para mim, o mais interessante é que eram
informações sobre plantas, frutos e outros aspectos sobre o Cerrado que estão presentes no
meu dia a dia, mas que não são percebidos por mim. Isso ampliou muito o meu conhecimento
enquanto cidadão goiano.
No trabalho de campo, diversos desafios sugiram, mas foram vencidos graças à
compreensão e simpatia dos entrevistados, que mesmo ocupados exercendo o seu ofício em
momento algum se hesitaram a fornecer alguma informação.
Essa pesquisa foi importante justamente para pensar antropologicamente na relação
humano/natureza, em especial humano/Cerrado, principalmente no âmbito social trazendo o
Cerrado como parte da Cultura e vida social de determinados grupos, foi possível identificar como
os expositores da Feira, enunciam o Cerrado através de aspectos do artesanato, culinária, cultura e
entre outras práticas.
Por fim, ainda existem poucos trabalhos acadêmicos sobre o Cerrado no âmbito das
Ciências Sociais, em especial na Antropologia. Portanto, este campo de investigação é um terreno
muito fértil para a produção do conhecimento cientifico. Neste próprio trabalho temos apenas as
percepções de nove feirantes que expõem sobre o Cerrado, num universo de 160 outras
possibilidades. Sendo assim, ainda há muito espaço para estudos futuros na própria Feira do
Cerrado e em outros locais que trabalham o Cerrado como tema.
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Apêndices
Apêndice 1. Documentos
Apêndice 1.1. Questionário sobre o Cerrado e a Feira para Feirantes
1.
Dados sobre o/a entrevistado/a
Nome: ____________________________________________________________________________
Idade: ____________________________________________________________________________
Local de Nascimento:________________________________________________________________
Profissão: _________________________________________________________________________
Formação: ________________________________________________________________________
Email: ____________________________________________________________________________
2.
Qual é a sua percepção sobre o Cerrado?
R:________________________________________________________________________________
3.
Você trabalha em outro lugar além da Feira do Cerrado?
R:________________________________________________________________________________
4.
Na sua banca se utiliza matéria(s) prima(s) vindas do Cerrado? Se sim, que matéria(s)
prima(s)?
R:________________________________________________________________________________
4.1
Como você adquire essa(s) matéria(s) prima(s)? São colhidas na natureza ou compradas
de fornecedores?
R:________________________________________________________________________________
5.
Existe(m) política(s) pública(s) de incentivo à divulgação/ venda de produtos do
Cerrado? Se sim especifique?
R:________________________________________________________________________________
6.
Em sua opinião, a Associação Cultural Feira do Cerrado está atingindo os objetivos de:
a.
Contribuir para a revitalização do Parque da Criança; Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
b.
Expor e comercializar produtos derivados de conceitos presentes na cultura popular de
Goiânia; Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
c.
Resgatar, preservar e promover a divulgação da cultura dos povos do Cerrado;
Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
d.
Promover a educação ambiental e incentivar a preservação do meio ambiente;
Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
e.
Estimular a qualificação profissional e pessoal de seus expositores, através de associações
com o poder público, a iniciativa privada e as Organizações Sociais Civis (OSC) nacionais ou
internacionais; por exemplo, Fornecer oportunidades de trabalho a novos artistas;
Sim ( ) Não ( ) Porque:____________________________________________________________
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f.
Propor uma recreação saudável e educacional para todas as famílias de Goiânia;
Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
g.
Promover a iniciativa privada;
Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
h.
Representar os conceitos já mencionados nas exposições e comercialização de produtos e
em eventos realizados fora do Parque da Criança, por ocasião de Feiras, Congressos e similares
(FEIRA, s.d.).
Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
Você autoriza que seja feito o contato para colhimento de dados complementares na pesquisa?
Sim ( ) Não ( )
Apêndice 1.2 Questionário sobre o Cerrado e a Feira para Visitantes
1.
Dados sobre o/a entrevistado/a
Nome: ____________________________________________________________________________
Idade: ____________________________________________________________________________
Local de Nascimento:________________________________________________________________
Profissão: _________________________________________________________________________
Formação: ________________________________________________________________________
Email: ____________________________________________________________________________
2.
Qual é a sua percepção sobre o Cerrado?
R:________________________________________________________________________________
3.
O que você geralmente busca na Feira do Cerrado?
R:_______________________________________________________________________________
4.
Em sua opinião, a Associação Cultural Feira do Cerrado está atingindo os objetivos de:
a.
Contribuir para a revitalização do Parque da Criança; Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
b.
Expor e comercializar produtos derivados de conceitos presentes na cultura popular de
Goiânia; Sim ( ) Não ( )
Porque:__________________________________________________________________________
c.
Resgatar, preservar e promover a divulgação da cultura dos povos do Cerrado;
Sim ( ) Não ( )
Porque:__________________________________________________________________________
d.
Promover a educação ambiental e incentivar a preservação do meio ambiente;
Sim ( ) Não ( )
Porque:__________________________________________________________________________
e.
Estimular a qualificação profissional e pessoal de seus expositores, através de associações
com o poder público, a iniciativa privada e as Organizações Sociais Civis (OSC) nacionais ou
internacionais; por exemplo, Fornecer oportunidades de trabalho a novos artistas;
Sim ( ) Não ( ) Porque:____________________________________________________________
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f.
Propor uma recreação saudável e educacional para todas as famílias de Goiânia;
Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
g.
Promover a iniciativa privada; Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
h.
Representar os conceitos já mencionados nas exposições e comercialização de produtos e
em eventos realizados fora do Parque da Criança, por ocasião de Feiras, Congressos e similares
(FEIRA, s.d.). Sim ( ) Não ( )
Porque:___________________________________________________________________________
Você autoriza que seja feito o contato para colhimento de dados complementares na pesquisa?
Sim ( ) Não ( )

Apêndice 1.3 Termo de autorização de uso de imagem/vídeos e depoimentos

