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Resumo 

“A natureza feminina do cerrado3” refere-se ao trabalho de um grupo de artesãs da 
Cidade de Goiás enfatizando saberes tradicionais repassados de geração para geração, 
os quais no presente constituem formas de sobrevivência diretamente relacionadas a 
uma estética do cotidiano. Coletamos depoimentos das artesãs registrados em vídeos, 
anotando como aquelas mulheres sistematizam e desenvolvem seu processo de criação, 
como o relacionam com a sua vida, como produzem e vendem suas obras. O título 
procura demonstrar como o trabalho desenvolvido pelas mulheres é intrinsecamente 
relacionado à natureza da região do cerrado, onde as duas naturezas, a feminina e a do 
cerrado, fundem-se numa essência cotidiana. 
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Introdução 

Este trabalho resulta do diálogo entre dois projetos acadêmicos: o projeto de 

extensão “Arte e Atos Goianos” amparado pelo Programa de Apoio à Extensão 

Universitária voltado às Políticas Públicas – PROEXT 2005 – MEC/SESu  coordenado 

pela Profa. Ms. Eliane Chaud e o projeto de pesquisa “Ensino de arte em contexto de 

comunidade” coordenado pela Profa. Dra. Leda Guimarães. Ambas da Faculdade de 

Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás: 

 Conjuga-se aqui pesquisa e a extensão como recomendado nos princípios gerais 

formulados pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras que concebe a extensão como “um processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre universidade e sociedade”.  

                                                        
1 elianechaud@hotmail.com FAV/ Universidade Federal de Goiás. 
2 leguiba@hotmail.com FAV/ Universidade Federal de Goiás. 
3 Cerrado - Com uma área de cerca de 2.000.000 Km², o bioma reúne de forma contínua parte dos estados 
do Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São 
Paulo, Paraná, Pará e Rondônia. Uma das principais características do Cerrado é a de ter contato com 
todos os outros biomas brasileiros, permitindo um constante fluxo genético entre as espécies, 
especialmente por suas matas de galeria, onde são observadas diversas espécies típicas dos biomas 
adjacentes. http://www.mma.gov.br/ascom/ultimas/index.cfm?id=610 
 



 Ambos os projetos, enfatizam o artesanato e a cultura popular e os saberes 

tradicionais geralmente encontrados em comunidades rurais ou em cidade de pequeno 

porte, nas quais o contexto industrial ainda não se instalou por completo. Desta forma, 

“A Natureza Feminina do Cerrado” que ora apresentamos, é resultante de uma postura 

dialógica, que visa a valorização das formas artesanais e populares, ressaltando a 

importância das mesmas para a construção e afirmação da identidade histórica/cultural 

local.  

Ao voltarmo-nos para o universo da cultura popular percebemos a forte presença 

da natureza estética e artística feminina no trabalho artesanal e manual. Desta forma 

resolvemos focar processos de interação e construção destes saberes em parceria com os 

saberes acadêmicos.  

 Para alguns, pode parecer estranho que este tema surja dentro de uma faculdade 

de artes visuais, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. No entanto, essa proposta 

conecta-se com abordagens contemporâneas da arte e seu ensino, nas quais a história de 

vida e a estética do cotidiano são valorizadas e o trabalho manual feminino, antes 

excluído do mundo das artes, apresenta-se como forte componente estético. Podemos 

ainda acrescentar que na compreensão pós-moderna de cultura as fronteiras entre alta e 

baixa cultura, entre arte e cotidiano são questionadas.  

“Buscar exemplos na cultura que nos cerca tem função de aprender a interpretá-los a partir de 
diferentes pontos de vista e favorecer a tomada de consciência dos alunos sobre si mesmos e 
sobre o mundo de que fazem parte.”  

Hernández (2000) 
  Tivemos como objetivos a observação do trabalho das artesãs locais, criando e 

estudando formas de sua inserção na comunidade e buscamos maneiras de valorização 

do trabalho através de estratégias de divulgação e circulação daqueles produtos. A 

metodologia adotada pela nossa equipe teve como base a pesquisa-ação privilegiando a 

relação dialógica entre os interesses investigativos e os pedagógicos presentes no 

processo. Almejamos uma prática de pesquisa e de extensão universitária na perspectiva 

da produção e transformação cultural.  Lembrando Paulo Freire, cremos que o trabalho 

da Universidade, em qualquer instância, deve sempre se pautar pela busca da construção 

da autonomia dos sujeitos. 

 O trabalho de campo iniciou-se com visitas à Cidade de Goiás através do 

levantamento da produção artesanal local. Primeiramente desenvolvemos entrevistas de 

caráter exploratório com quatro artesãs: Dona Eleuza Batista, a criadora de colchas de 

retalho, Dona Odete dos Santos, a que faz bonecas de pano, Geralda Godoy (Gel) que 



trabalha com várias técnicas, em especial a cerâmica, e Dona Maria da Gruta, que faz 

flores a partir de galhos e sementes secas do cerrado. E em um segundo momento, 

outras artesãs foram entrevistadas, são elas: Dona Alice, Leninha, Divina, Maria 

Helena, e Vera.  Ao invés de concentrar nossa atenção nos produtos, passamos a 

entender a produção daquelas mulheres combinada com a história de vida de cada uma. 

Foi assim, que procuramos conhecer a narrativa que permeia tanto a condição de artesã, 

quanto de mulher e criadora naquele determinado contexto. 

A Cidade de Goiás é vista e lembrada por suas festas, suas comidas, seus poetas, 

escritores e artistas. Foi a primeira capital do estado de Goiás compondo o ciclo do ouro 

brasileiro. Em 2001 foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio histórico da 

humanidade.  

É intensa a produção de artesanato na Cidade de Goiás devido às razões 

históricas e hoje, ao incentivo do turismo. Apesar de a cerâmica ser a técnica mais 

tradicional do lugar, já tinha sido objeto de pesquisa de PIBIC pela professora Leda 

Guimarães em 1999/2000. Os resultados deste trabalho foram documentados num 

catalógo: “Objetos Populares da Cidade de Goiás-cerâmica” publicado pelo Sebrae-

GO em 2001. Como já tínhamos esse referencial, resolvemos conhecer outras 

artesanias ali presentes, saberes que também são próprios da cultura brasileira 

cabocla, como a colcha de retalhos, a boneca de pano e também aqueles que se 

utilizam de matérias-prima específicas daquela região para o desenvolvimento de 

seus trabalhos. 

 

As mulheres e seu trabalho. 

As artesãs participantes do projeto e seus respectivos produtos revelam uma conexão 

com o contexto sócio cultural da cidade e seu entorno: a região do Cerrado. Os aspectos 

dessa conexão foram identificados na história dessas mulheres, nas formas de criação e 

produção de seus produtos e na maneira delas perceberem seus trabalhos como arte. A 

história de vida de cada artesã agrega valores culturais ao que elas produzem: 

 1- Irene, conhecida por Leninha, sempre morou na Cidade de Goiás. Faz bonecas de 

pano desde sua infância, aprendeu com sua avó. Construía suas próprias bonecas para 

ter com o que brincar. Há alguns anos comercializa as bonecas, o que a ajuda nas 

despesas domésticas e também no custeio de seu Curso de História na Universidade 

Estadual de Goiás. Diz que ao fazer as bonecas resgata o seu passado, tece sua infância, 



“quando faço liberto minha criança”. O brinquedo eu aprendi a fazer pra poder ter como 

brincar. “Quando você cria um trabalho... você deposita todo o seu potencial ...”   

2- Maria Helena, também conhecida por Leninha, trabalha com várias técnicas 

artesanais ao mesmo tempo: tapetes costurados na máquina e de crochê, bonecas de 

pano, bolsas e desenvolve miniaturas em cerâmica (conjuntos para feijoada, panelinhas, 

bichinhos). Antes construía peças grandes em cerâmica, conta que foi de uma amiga a 

sugestão de fazer as miniaturas. Enquanto está produzindo sente como estivesse 

brincando, como podemos ver na ênfase que dá ao seu depoimento: 

“Toda a vida eu mexo com artesanato. Sou apaixonada por causa de artesanato. Cada coisa que a 
gente faz, uma peça, é a mesma coisa que um filho da gente, a gente tem o maior carinho com 
ele. Pra mim esse trabalho é tudo. E eu, toda vida sou apaixonada por artesanato né, que toda 
vida que eu mexo com várias coisas, igual as bonecas, essas peças de cerâmica mas, pra mim é 
como se fosse um emprego maravilhoso. Pra mim a minha vida é o artesanato. Eu sou orgulhosa 
de falar que eu sou artesã.” 

3- Dona Alice trabalha com a cerâmica tradicional de Goiás, que foi a ela repassado 

pela família, principalmente pela mãe. Conhece os valores de cada objeto, têm 

consciência de que carregam uma determinada historicidade, mas se mostra aberta à 

outras possibilidades ao criar peças que fogem da tradição. Desenvolve seu trabalho 

com uma habilidade incrível no manuseio do barro. Hoje ensina às pessoas interessadas 

todo o conhecimento adquirido pelos anos de experiência com a técnica.  

“Sou artesã desde criança né, porque eu aprendi com meus pais. Eu sou de família de artesã. Sou 
ceramista e cresci trabalhando né, com a cerâmica. E a coisa que eu mais identifico na minha 
vida é com minhas raízes, meu passado.” 

4-Gel (Geralda) domina várias técnicas: modelagem em cerâmica na criação de 

vasos/panelas, potes. Pinta a óleo. Faz esculturas em pedra-sabão. Costura colchas de 

retalho e faz cestaria com buriti. Aprendeu as diversas técnicas artesanais depois de 

casada, quando se mudou para a Cidade de Goiás, pois necessitava ajudar nas despesas 

domésticas. Já conhecia algumas técnicas desenvolvidas por pessoas da família, como 

ela afirma: “várias coisas que eu vou fazer tá sempre trazendo a minha infância”. No 

entanto, nunca havia praticado aquele saber. Quando adolescente, trabalhou como 

empregada doméstica. Atualmente, percebe-se sua capacidade em aprender e ensinar. 

Assume vários papéis, é dinâmica, luta por seus ideais.   

 “Eu não consigo parar por mais que eu queira, se eu ficar um dia parada pra mim não foi um 
dia. Eu tô sempre procurando em busca, sempre fazendo alguma coisa, nunca fico parada... 
parece que eu sinto um amor muito grande por tudo que eu faço. Cada dia que eu aprendo  
alguma coisa aquilo pra mim é uma novidade, eu me apaixono por aquilo ...cada vez que você 
faz, você aprende mais...” 



5- Divina, confecciona farricocos4
 em cetim e estrutura de papelão, e bonecas. Muito 

tímida ao ser entrevistada, declarou não gostar muito de falar, sempre dando respostas 

bem curtas sobre tudo o que perguntávamos para que ela pudesse contar um pouco 

sobre seu trabalho, sobre suas histórias, seu mundo. “Todos me conhece com Nega. Eh! Meu 

trabalho é o farricoco, já tem algum tempo que eu faço... dá bastante trabalho assim, mas, eu gosto muito 

de fazer”. Percebemos que sua voz estava na delicadeza e no acabamento incrível em seu trabalho. Na 

oficina que desenvolvemos com o grupo de artesãs, Divina participou sempre com o seu jeito acanhado, 

mas pode-se perceber sua desenvoltura e liberdade na criação de personagens.  

6- D. Maria da Gruta inicialmente construía grutas utilizando pedras, depois seu 

trabalho mais constante é criação de flores (isoladas ou arranjos) a partir de sementes e 

frutos do cerrado. Viveu em fazenda, onde aprendeu a fiar e tecer, costurar e bordar. Por 

alguns anos, desenvolveu trabalhos domésticos, depois, começou a fazer trabalhos 

artesanais. Utilizou-se, no início, de flores artificiais para a criação de pequenos arranjos 

e, logo após, começou a explorar as sementes do cerrado, onde percebeu a modificação 

e valorização de seus produtos.  

“Trabalhando assim com a natureza, a gente vai trabalhando assim, caminhando só pra frente, 
sem ter que tá voltando, consertando as coisas não... e isso faz bem para gente. Enquanto eu 
descanso, eu faço uma coisa diferente, eu mudo de serviço pra descansar” 

7- D.Odete costura, borda e faz bonecas de pano. Quando adolescente aprendeu a fiar, 

porém não tinha interesse nesta técnica; seu sonho era aprender a costurar. Apenas mais 

tarde consegue realizá-lo, quando chega a cidade e faz o curso de corte e costura. Foi 

sua nora quem a incentivou a fazer bonecas. Assim como Leninha, a relação lúdica com 

o trabalho é a tônica da sua produção. 

“As bonecas, eu adoro fazer, porque é um trabalho que eu to fazendo e praticamente brincando. 
Eu falo que eu trabalho brincando ao mesmo tempo, porque quando a gente gosta de 
fazer...olhando qual é a mais bonita. As primeiras até eu brincava...a minha netinha punha nome 
nela. Aí eu brincava né, chamando as bonecas pelo nome”. 

8- D.Eleuza costura, faz colchas de retalhos, tapetes e almofadas. Trabalhava como 

costureira em confecção, mas, depois de um acidente, deixa de fazer roupas (o que para 

ela exigia um maior esforço) e passa a "construir" colchas de retalhos, técnica que foi 

ensinada por sua mãe. Foi também estimulada pela boa aceitação deste produto no 

mercado na cidade.  

 “Isso aqui é uma coisa pra mim, nossa... tem dia, falo... tem hora que eu to com dor de cabeça 
eu sento aqui na máquina, eu esqueço das minha dor”. 

O interessante no depoimento de D. Eleuza é que sua máquina é velha e ruidosa, e foi num dia em que 

estava com dor de cabeça, que D. Eleuza deteve-se a nos explicar passo a passo sua metodologia de 

                                                        
4 Farricocos são personagens do espetáculo da Paixão de Cristo encenada há quase duzentos anos nas ruas 
da Cidade de Goiás durante a Semana Santa. São homens encapuzados com vestes de cetim coloridas, 
empunham tochas e saem na perseguição de Jesus durante vários pontos da cidade. É comum a 
representação destes personagens em pinturas, bonecos de pano, de cerâmica e em outros materiais.   



confecção das colchas, como seleciona tipos de tecido e organiza cores. Orgulha-se de não seguir um 

modelo, mas confessa que tudo começou com a mãe. 

9- Vera trabalha com  matéria- prima facilmente encontrada  em seu contexto, faz 

bonecas e caixas com as folhas secas da bananeira,  dando uma nova utilização ao 

material. Desenvolve também bonecas de pano, tapetes e colchas de retalho. Cresceu no 

mundo das artes, o pai desenhava, era arquiteto, e as mulheres da família desenvolviam 

várias técnicas de artesanato, o que a levou mais tarde a desenvolver também este tipo 

de trabalho. Foi secretária executiva em Goiânia, se aposentou e modificou totalmente  

sua vida.  

“Eu sou artesã. Esta é a profissão que eu escolhi. Eu adoro criar. Eu não gosto da rotina, tenho 
que tá modificando, criando, esse é o meu prazer. Eu pego uma florzinha no mato e invento. Eu 
pego uma folha de bananeira, uma coisa eu crio em cima daquilo. Esse é o meu prazer. Quando 
eu to criando, eu estou é..., eu me sinto tão bem comigo mesma, não tem explicação é como se 
eu tivesse num paraíso.” 

 Analisando as trajetórias destas mulheres vemos que todas têm um movimento, 

deslocam-se geograficamente, socialmente, espiritualmente, seja em busca de melhores 

condições de vida, seja por motivação interior, etc. Vera, por exemplo, foi secretária 

executiva em Goiânia, há poucos anos mudou-se para Buenolândia, um povoado 

próximo da Cidade de Goiás  e começou a trabalhar com artesanato e a ensinar técnicas 

de tapetes e colchas de retalho às outras mulheres do povoado. 

Dona Maria da Gruta tem outro tipo de movimento: as causas religiosas e 

espirituais. Sua espritualidade casa-se com seu “ambientalismo”. Seu trabalho revela 

uma mistura de uma preocupação ambiental com o lado espiritual, sem, no entanto abrir 

mão do lado prático da vida. Também escreve poesias tendo conseguido patrocínio para 

uma tiragem simples de um livro, que ela mostra com muito orgulho. Seu trabalho é 

orientado por uma natureza mística, construiu na sua casa grutas com pedras e imagens 

de Santa Bernadete, com a qual tem uma ligação muito forte. Há seis anos sua casa foi 

consagrada local de orações por um padre. Vem daí a alcunha de Maria da Gruta.  

          Geralda deslocou-se de várias formas, de espaço geográfico para outros, de 

situação de solteira para casada, de empregada doméstica para comerciante autônoma, 

(dona de uma loja de artesanato na cidade)  de aprendiz para mestre (professora de artes 

na Escola de Artes Veiga Valle, na qual foi aluna). Irene (Leninha) apresenta uma 

curiosa situação, acumula a situação de universitária com a de artesã. A princípio estas 

situações seriam conflitantes, mas como vimos, é justamente um saber que vem da 

tradição popular que sustenta a possibilidade da aquisição do saber acadêmico. Para 

Dona Eleuza, a vida é uma luta. Em primeiro lugar é uma sobrevivente, do acidente de 



carro, da separação do primeiro marido, do falatório, etc. O trabalho é sua ferramenta de 

deslocamento para uma nova condição de vida, e a luta continua. Dona Odete, desloca-

se entre a maturidade e a infância, num espaço simbólico que constrói com suas 

bonecas. Leninha, a das miniaturas, ao deixar de fazer as panelas em tamanho “normal” 

deslocou-se do espaço do mundo prático para o do lúdico. E dele fez seu ganha-pão. 

Enfim, através das entrevistas, das visitas, da repetição das falas, fomos também 

percebendo espaços de percepção sendo construídos ao longo da nossa pesquisa. 

Espaços que cada vez mais, davam significado à prática artesanal feminina com a qual 

estávamos travando conhecimento. 

 

As mulheres e suas casas 

Ao entrar na casa de cada artesã percebemos um “mundo” repleto, diferenciado, 

rico em possibilidades artísticas. O espaço doméstico percebido com uma estética 

particular, o qual possibilita a “organização” de memórias, gostos, valores e de objetos 

que estão intrinsecamente relacionados a identidade, ao ser de cada artesã. Nosso olhar 

fica atento para tantas coisas a serem vistas. São fotos, objetos decorativos, utilitários, 

mobiliários, etc. O vaso sobre a mesa, o armário todo arrumado com pequenas 

lembranças, os bibelôs, as louças, as flores artificiais, as toalhinhas pintadas à mão com 

bicos de crochê dispostas sobre a mesa, sobre o fogão. Objetos que fazem parte do seu 

cotidiano e concomitantemente a estética deste remetendo a identidade e memória de 

cada artesã. Cada casa e seus objetos faziam parte do corpo narrativa da história de cada 

uma delas, o jeito de serem e pensarem.  

Um equipamento se repete na maioria das casas visitadas: a máquina de costura. 

Encontrada comumente nas casas do interior do Brasil, auxilia nas despesas domésticas, 

“as mulheres” costuram para fora, por encomendas, bem como confeccionam, roupas de 

vestir,  de trabalho, de passeio, de cama, mesa, etc. para a própria família 

Poder-se-ia dizer que a máquina de costura se apresenta como um equipamento 

essencial a esta dona-de-casa / artesã, que neste caso confecciona outros artefatos como 

colchas, bonecas, tapetes, almofadas e bolsas, que serão colocados à venda nas feiras e 

lojas de artesanato da cidade. 

Além dos objetos, podemos também falar do local de trabalho destas artesãs. É 

interessante notar como ocupam os espaços das casas. Ele pode ocupar qualquer 



ambiente, não é necessário isolá-lo em um canto, pois o trabalho por ela desenvolvido 

faz parte da rotina da casa, seja na sala, na cozinha, em um quarto. 

O espaço está ali para a qualquer momento ser ocupado. A casa, a disposição do 

mobiliário, a vida familiar, TUDO gira em torno do trabalho da artesã, seu trabalho é o 

foco principal das outras ações que ali acontece. A ocupação do espaço que o trabalho 

ocupa na casa das artesãs reflete na sua forma de fazer e entender sua atividade. Pode-se 

perceber através das diferentes narrativas que temos registrado em vídeo as 

metodologias e a sistematização do fazer artístico dessas mulheres.  

O trabalho feminino revela um diálogo com algo maior, mais forte, algo que 

organiza a vida. Onde vão buscar esse conhecimento? Acreditamos que no acervo de 

conhecimentos que lhe são familiares, como mostram os seguintes depoimentos: 

“O meu trabalho, eu já ensino a levantar do começo ao final, usando todos os métodos das 
paneleiras bem antigas” (Gel). 

 
“Minhas bonequinhas...era minha madrinha que fazia” (Dona Odete). 
 
“Muitos anos atrás a minha mãe né, começou a fazer, até ficava umas colcha muito bonita 
mesmo, aí eu falei: vou aprofundar mais nesse trabalho da senhora que eu vou da conta. E aí foi 
assim eu peguei olhar os modelo dela e pegar prática nas colcha” (D. Eleuza). 
Nos depoimentos, surgem pensamentos que envolvem crenças e conceitos relacionados ao 

trabalho, a arte, a fé, resistência, dom, etc. O trabalho artesanal apresenta-se como uma 

resistência, que, geralmente, as mulheres lançam mão para buscarem formas de 

manutenção, para superarem dificuldades e romperem barreiras, tais como a pobreza e 

os preconceitos impostos à mulher na sociedade. Revelam ainda uma vontade, uma 

busca de aprender, de sair de um lugar para outro, de uma condição para outra, de 

independência financeira. 

 

A circulação da produção 

Se esta relação espaço doméstico, trabalho é um dos alicerces da identidade 

destas artesãs, a relação com o mundo externo, apesar de ser uma condição inerente ao 

trabalho de cada uma, não revela os mesmos traços identificadores para as mulheres. 

Apesar de estarem no alvo de projetos governamentais e não-governamentais de 

fomento ao artesanato, sua produção não se encontra catalogada para facilitar venda e 

distribuição dos produtos. Dependem muito do fluxo de turismo na cidade. Pensamos 

então que este ponto pudesse ser algo com o qual pudéssemos contribuir usando 

recursos do nosso projeto. No entanto, não pretendíamos apensas divulgar o produto, 



mas, principalmente, ressaltar a importância cultural do trabalho feminino ligados mais 

diretamente a vida doméstica transmutada em fonte de sobrevivência financeira. 

A partir da sistematização de suas falas percebemos a urgência da necessidade 

de materiais de divulgação de seus produtos. A partir do registro visual montamos um 

conjunto de cartões postais (2 para cada artesã) com um pequeno texto (português-

inglês). Os postais trazem na frente a imagem de um trabalho (colcha, cerâmica, 

bonecas, flores) e atrás as informações sobre o projeto, endereço e telefone de cada uma 

delas. 

Além dos postais, foi elaborado um vídeo documentário para maior alcance em 

termos de divulgação do  trabalho. O vídeo mostra a essência das quatro primeiras 

artesãs em seus depoimentos, o que melhor as definem enquanto mulheres e criadoras.  

Mostramos o vídeo na Cidade de Goiás, durante o FICA (Festival Internacional de 

Cinema Ambiental) em stand da Universidade Federal de Goiás. Voltamos logo depois 

a cidade para uma apresentação especial para as quatro principais interessadas. Houve 

uma sessão especial na Escola de Artes Veiga Valle, onde além das nossas 

entrevistadas, estavam a diretora, professoras e alunos daquela casa, duas  professoras 

convidadas das Universidades de Cincinnati e da Universidade Estadual de Ohio, Dra. 

Flavia Bastos e Dra. Vesta Daniel e toda nossa equipe. Na ocasião, registramos as 

opiniões e colhemos depoimentos de todos os presentes. Procuramos saber em especial, 

o que as quatro artesãs acharam do vídeo, qual a importância deste documentário para 

elas e como elas achavam que deveríamos dar continuidade ao projeto. 

Enviamos também o vídeo-documentário para o I Festival Feminino – Tudo 

sobre mulheres. Dentre 58 inscritos nosso documentário foi selecionado e classificado 

entre os doze participantes da mostra que aconteceu de 14 a 18 de setembro na Chapada 

dos Guimarães – MT. Isso demonstra a dinâmica e riqueza do processo, pois a cada dia 

apresentam-se possibilidades de divulgar a cultura e particularmente a história destas 

mulheres. 

Na segunda etapa deste projeto as outras cinco mulheres reuniram-se as 

primeiras. Desenvolvemos com todas elas uma oficina de criação chamada de 

“Memória e Identidade”. Participaram desta oficina as artesãs, as professoras da Escola 

de Belas Artes Veiga Valle e nós, professoras e alunos da Faculdade de Artes Visuais 

da UFG. O objetivo foi o de oportunizar um compartilhamento e troca de saberes a 

partir das referências, histórias, vivências de todos os participantes ali reunidos que 



servirão de material para a produção de um catálogo que levará o mesmo nome do vídeo 

e desta comunicação. 

 

Resultados e Discussão 

Podemos categorizar os resultados desse projeto em: resultados pedagógicos, 

resultados práticos em termos de produtos, resultados para as artesãs e finalmente 

resultados numa perspectiva mais ampla, para a própria Universidade Federal de Goiás. 

O referencial teórico que embasou a nossa prática foi um intercruzamento do campo da 

cultura popular, artesanato, do multiculturalismo e da cultura brasileira em geral. Mas 

antes de tudo, procuramos considerar as vozes das pessoas com as quais lidamos não as 

considerando como “objetos” da nossa ação de pesquisa e de extensão, mas, como 

pessoas que abriram generosamente suas portas para que partilhássemos suas 

percepções, reflexões, seus saberes e de suas vidas. 

Em termos pedagógicos, podemos dizer que este projeto mostrou-se como um 

espaço pedagógico de fundamental importância. Os bolsistas envolvidos no processo 

tiveram oportunidade de verticalizar sua aprendizagem em contato direto com aspectos 

estéticos, culturais que dificilmente seriam vistos dentro do currículo regular dos cursos 

universitários. Assim como os alunos, nós professoras, também aprendemos com a 

interação com as artesãs neste projeto. A narrativa dessas mulheres está ampliando 

nossa perspectiva de arte, nas formas de concepção, produção e transmissão de saberes. 

“Eu não falo que é uma obra de arte porque não são feitas só pelas minhas mãos, eu pego muita 
coisa pronta e eu faço a montagem. Acho que uma obra de arte é quem pega aí, por exemplo, 
uma tábua, risca e entalha uma imagem, aí é diferente, aí é uma obra de arte. O meu trabalho é 
mais simples, é bonito, mais é mais simples” (Dona Maria da Gruta). 
 
“Minha mãe né, a muitos anos atrás ela começou a fazer, aí..só pra uso mesmo, até ficava umas 
colchas muito  bonitas mesmo. Aí eu falei eu vou fazer pra aprofundar mais nesse trabalho da 
senhora que eu vou dar conta. E aí foi assim eu peguei a olhar os modelos dela, pegar prática nas 
colcha.” (Dona Eleuza). 
 
“Você sabia que Santa Bernadete era artista? Pois eu tenho um livro que mostra que ela 
desenhava e bordava!” (Dona Maria da Gruta.) 
No dizer de Richter (2003) “Considerando que cabe a mulher o papel de 

estimuladora estética na família, serão seus padrões de referência estética aqueles que 

influenciarão os valores estéticos que serão trazidos para a escola pelos estudantes” 

(p.57). Certamente aqui o contexto não é o da escola formal, usando um clichê muito 

popular, diríamos que é a “escola da vida”, onde manifestações estéticas são construídas 

sem que se estabeleçam classificações se é arte ou não. O contexto é outro, porém 



podemos perceber que estes padrões de referência dão sustentação para as 

manifestações estéticas presentes no cotidiano. 

“A estética do cotidiano subentende, além dos objetos ou atividades presentes na vida comum, 
considerados como possuindo valor estético por aquela cultura, também e principalmente a 
subjetividade dos sujeitos que a compõem e cuja estética se organiza a partir de múltiplas facetas 
do seu processo de vida e de transformação.” 

Richter (2003) 
 Os estudos culturais, o multiculturalismo e o movimento feminista abriram 

espaços para práticas do cotidiano, da cultura de massa, dos aspectos da vida pessoal e 

privada, etc. Enquanto ação investigativa e extensionista, nosso projeto abre tanto para a 

expansão do conceito de "arte" como para a expansão do campo antropológico da 

cultura. Há algumas décadas pesquisar artesanato dentro da universidade só seria 

possível dentro de um museu antropológico, jamais numa faculdade de artes visuais, 

onde reina quase que absoluta a arte erudita. Para Bastos (2005), “o estudo da arte 

produzida localmente tem potencial de sensibilizar as pessoas para as riquezas, 

contradições e significados imanentes em sua própria cultura”. No entanto, a própria 

autora chama atenção para a necessidade de “tornar o familiar estranho” para que 

possamos perceber e valorizar uma estética que muitas vezes fica velada no cotidiano. 

Nossas ações nesse tiveram esse objetivo, provocar o estranhamento, uma reflexão 

sobre essa produção artesanal feminina, inclusive aos olhos das artesãs participantes do 

projeto. 

 Mais importante é o que este projeto tem significado para estas mulheres e para 

a comunidade na qual estão inseridas. Em primeiro lugar, colocaremos o aspecto mais 

imediato da sobrevivência, elas vivem do que fazem, por isso, precisam vender seus 

produtos. E vender dentro de uma lógica do mercado, uma vez que a Cidade de Goiás é 

um lugar movimentado pelo turismo cultural. Em contato telefônico com D. Odete e D. 

Eleuza elas nos informaram que após a circulação dos postais o número de encomendas 

aumentou. Dona Odete disse que esta vendendo mais especialmente a boneca “Maria 

Grampinho” que aparece num dos postais da série. Esta boneca é uma homenagem a 

uma senhora que vivia com a famosa poetisa Cora Coralina. Considerada louca, Maria 

Grampinho ganhou esta alcunha por usar na cabeça um sem número de grampos de 

cabelos. As crianças costumavam correr atrás dela chamando pelo apelido o que a 

deixava furiosa. Muitas são as pessoas que se lembram dessa personagem. A existência 

da boneca reafirma um aspecto da história da cidade na figura humilde e esquecida 

dessa mulher. Foi entregue uma determinada quantidade de postais para cada uma, que 

segundo depoimento das mesmas, está servindo como portifólio e gerando encomendas. 



O vídeo, entretanto, cumpre uma outra função que é de desvelar para um público maior, 

as narrativas das artesãs e suas subjetividades. 

 Falar dessas mulheres-artesãs é mergulhar num mundo de sonhos e dificuldades 

que as fazem caminhar, buscando através da artesania o caminho a ser trilhado. E assim, 

as possibilidades vão surgindo, construções vão sendo realizadas, um pedaço de tecido 

que se junta a outro e forma uma colcha, uma boneca; sementes que justapostas formam uma flor; 

partes de argila que sendo modeladas formam um vaso, uma panela, um pote; construções de vidas 

simples, porém ricas em suas significações.  

“Exige concentração, porque quando eu to trabalhando, eu não canto, eu quase não converso. 
Trabalhando assim com a natureza, a gente vai trabalhando assim, caminhando só pra frente, 
sem ter que ta voltando , consertando as coisas não...e isso faz bem pra gente”(Dona Maria da 
Gruta). 

 O fazer, o que é isto para estas mulheres? Prazer, necessidade de sobrevivência, 

terapia? No diálogo com nossas entrevistadas encontramos todos esses dados, no 

entanto, mas, percebemos algo mais: o trabalho artesanal como um componente 

fundamental de suas próprias identidades. O trabalho é totalmente integrado às suas 

vidas. Elas são o que fazem. Um fazer rico de histórias e aprendizagens. Falar do 

trabalho do momento da produção, sons e silêncios, cada qual produz a sua maneira. 

Pensam em construir algo bom, cantando ou no silencio total. A necessidade da 

produção, deste realizar para elas mesmas.  

“Como professora é uma experiência  muito boa, você fica assim emocionada, quando você vê 
um aluno, como aquela pequenininha...levantar um trabalho sabe, bem disposta e eles 
conseguem. Eu sou assim um pouco até dura com eles, porque eu não tenho o costume  de pegar 
e fazer o trabalho pra eles...eu vou mostrando pra eles, eu faço assim. Eu faço uma peça junto 
com eles..pra que eles vejam como eu faço pra eles irem fazendo, e o trabalho deles eles mesmos 
levantam. Eu quero ouvir um dia, aquele foi meu aluno e faz alguma coisa” (Gel). 
 

 O trabalho é tudo: lembranças, conhecimentos, possibilidades, sobrevivências. O 

que as faz “mulher”: mulher operária, mulher da rotina diária, desde a “cuidação” da 

casa, dos filhos, maridos, até a produção dos seus trabalhos manuais/artesanais. O 

trabalho para elas não tem o sentido de tripaliare “que significa castigar com o tripaliu, 

instrumento que, na Roma antiga, era um objeto de tortura, consistindo numa espécie de 

canga usada para supliciar escravos” (DaMatta, 1984, p.31). Trabalham não no sentido 

de sacrifício e sim de prazer, de querer buscar algo estético (além do belo), tentam 

assim se aperfeiçoar constantemente.  

“As bonecas, eu adoro fazer, porque é um trabalho que eu to fazendo e praticamente brincando. 
Eu falo que eu trabalho brincando ao mesmo tempo, porque quando a gente gosta de 
fazer...olhando qual é a mais bonita. As primeiras até eu brincava...a minha netinha punha nome 
nela. Aí eu brincava né, chamando as bonecas pelo nome” (Dona Odete). 
 
“Isso aqui é uma coisa pra mim, nossa! Tem dia falo, tem hora que eu to com dor de cabeça, eu 
sento aqui na máquina, eu esqueço das minha dor” (Dona Eleuza). 



 O envolvimento de todos nesse projeto pode ser sentido no depoimento de Elias 

Marinho, aluno do curso de “Artes Visuais – Licenciatura.  

“Este projeto representa muito para minha graduação em artes, pois pude aprofundar e conhecer 
pessoas “artesãos”, estudar sobre uma cultura que até então era totalmente desconhecida pra 
mim. A partir das leituras iniciais para a nossa pesquisa e com os primeiros contatos com 
algumas artesãs, revelou se um mundo novo e que realmente estava bem próximo. “Pessoas, 
região e seu contexto histórico, cultura, comidas, laços de amizade e familiar”, tudo isso reflete 
no que é produzido por mãos femininas daquela cidade. É muito interessante o resgate da 
memória que tem no trabalho delas. Na questão da passagem de mãe pra filha, os costumes, o 
preparo das peças e o afeto com que tudo é produzido.” 

 Essa aprendizagem “familiar” acabou contagiando positivamente a nossa 

aprendizagem acadêmica. Podemos dizer que aprendemos andando, vendo, conversando, 

refletindo, sistematizando informações, mas, sobretudo, admirando e respeitando os 

saberes dessas mulheres. Estes saberes nos trazem uma carga de vida e energia, muitas 

vezes ausentes nos “bancos escolares”. 

 Relembrando as falas das nossas entrevistadas, Dª. Odete diz que trabalha 

brincando, porque enquanto costura as bonecas, ela está brincando e colocando nome 

nelas; a Gel fala que trabalha do jeito das paneleiras bem antigas; a Dª. Maria da Gruta 

fazendo seus poemas e produzindo flores e suas peças com sementes do cerrado; Dª. 

Eleuza costura suas colchas, dizendo que cada um daqueles quadros de retalho é um 

pedacinho da sua vida. Estes são exemplos de costumes repassados, herdados, mas 

reconstruídos. Trazem perspectivas do universo feminino com o qual nosso aluno/bolsita 

Elias apreendeu algumas lições: 

“ O fato de este projeto ter esse enfoque “a natureza feminina do cerrado”  foi extremamente 
importante pra mim, por que além de poder observar uma comunidade que não conhecia, tenho 
também a oportunidade de ver bem de perto a relação de mulheres em sua comunidade numa 
cidade que é patrimônio histórico, e como elas fazem relações com o que as cercam 
cotidianamente. São visões diferentes, mas, que não fogem e nem estão distantes da “arte”. O 
artesanato está inserido nas mais variadas comunidades e representa uma legítima manifestação 
popular e que não podemos excluir do contexto artístico.” 

 

 Acreditamos na importância de projetos dessa natureza dentro e fora da 

universidade. No Brasil, as formas internas de colonialismo e de opressão têm que ser 

lembradas ao se falar de processos de conflitos de pluralidade cultural. A escravidão 

deixou suas marcas sociais na população mais pobre que é ainda hoje marginalizada e 

excluída.  

 As mulheres participantes do projeto representam um grande universo feminino 

em condições semelhantes. Combinam em si todos estes elementos deixados a parte na 

história oficial das nossas artes e culturas: fazem parte de uma população que continua 



excluída. Apesar das conquistas femininas de inserção no mercado de trabalho, as 

mulheres do povo têm pouca visibilidade social, histórica e cultural.  

 Apesar dessa situação de “ocultamento” e de exclusão essas mulheres-artesãs 

fortificam-se e se destacam na comunidade justamente pelo uso das heranças cultural 

dos trabalhos manuais, na esfera do cotidiano e do mercado, constituindo-se assim, 

numa estética da resistência. Foi por isso que nomeamos nosso trabalho de a “Natureza 

Feminina do Cerrado”, por identificar em cada artesã, forças organizadoras renovadoras 

da identidade cultural daquela região.   
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