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RESUMO: O presente artigo apresenta como objetivo geral analisar a oferta da 

Feira Permanente de Artes e Artesanato como instrumento de representação do 

patrimônio histórico-cultural de Guarulhos-SP. A metodologia utilizada para se 

alcançar tal objetivo foi composta por uma pesquisa bibliográfica e online a respeito

das principais temáticas presentes no artigo; além de uma entrevista 

semiestruturada com a Gestora do evento, e também um levantamento da oferta da 

Feira através de formulários. O resultado obtido mostra que a oferta do evento serve

como instrumento de representação do patrimônio histórico-cultural de Guarulhos, 

porém, necessita de melhorias em sua estrutura e serviços para poder se tornar um 

atrativo turístico cultural no município.
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ABSTRACT: The present article shows as the general objective to analyze the offer 

of the Fair Permanent of Arts and Handicraft as an instrument of representation of 

the historic-cultural patrimony of Guarulhos-SP. The methodology used to reach such 

goal was based on an online and bibliographic research about the main themes 

presented in the article. Besides the interview with the Manager of the event, as well 

as the offer from the Fair through forms. The result obtained shows that the event’s 

offer is like an instrument of representation of the historical-cultural patrimony of 

Guarulhos, however, some improvements are needed in its structure and services to 

be able to become a cultural touristic attraction in the municipality.
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1 Introdução

Num tempo em que se compram artigos iguais nos quatro cantos do mundo, o 

artesanato acaba sendo a opção de originalidade, o diferencial (PESSOA, 2002). Ele 

resgata as peculiaridades locais e as transformam em instrumentos símbolos da 

região de criação.

O município de Guarulhos, localizado na região metropolitana do estado de São 

Paulo, possui poucas opções culturais que refletem a mistura dos muitos povos que 

a cidade acabou abrigando. Ela recebeu portugueses durante sua colonização, e 

outros imigrantes a partir do século XIX, conforme Azevedo (2010, p.119) “[...] Em 

1883 há registro da presença de imigrantes italianos em Guarulhos.” O mesmo autor 

também destaca a presença de imigração japonesa no município a partir de 1908 e 

da imigração do Oriente Médio desde 1910. É necessário frisar também a presença 

dos próprios migrantes nacionais, que juntamente aos já citados acabaram formando 

o legado étnico-cultural do município.

Com isso, tem-se um exemplo do pluralismo do patrimônio cultural do município, 

porém, este aspecto não é reconhecido nem por moradores tampouco por visitantes, 

o que levanta a hipótese de Guarulhos estar desperdiçando a oportunidade de 

construir uma imagem própria e, ao mesmo tempo, ofertar mais opções culturais a 

visitantes e turistas em geral.

Diante disso, a temática do presente trabalho está concentrada na oferta da Feira 

Permanente de Artes e Artesanato, enquanto instrumento de representação do 

patrimônio histórico-cultural de Guarulhos-SP. Esta feira ocorre todas as quintas-

feiras, sextas-feiras e aos sábados, sendo seu artesanato diversificado, constituindo-

se como um dos poucos atrativos culturais disponíveis no município.

A escolha do tema se justifica pela ausência de estudos a respeito da cidade, no que 

se refere ao seu aspecto cultural, e também a importância crescente do tema, onde 

segundo Hall (2006) a questão da identidade está sendo extensamente discutida na 

teoria social. Acrescenta-se ainda a observação da autora, sendo esta moradora do 

município, que pôde observar o potencial da feira em termos culturais e 

mercadológicos.
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Assim, o objetivo geral está em analisar a oferta da Feira Permanente de Artes e 

Artesanato como instrumento de representação do patrimônio histórico-cultural de 

Guarulhos-SP. Para se alcançar tal objetivo será necessário de forma complementar 

entender a relação entre cultura, turismo e identidade; apresentar o contexto 

histórico-cultural do município em estudo e também descrever a oferta da Feira.

A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica e online a respeito dos 

principais temas, tais como turismo, identidade e cultura, com foco no contexto 

guarulhense. Também foi realizada uma entrevista semiestruturada com a Gestora 

da Feira; além de um levantamento da oferta, referenciados pela Base Conceitual do 

Artesanato Brasileiro criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior do ano de 2012, e também pelos modelos de Inventário da Oferta 

Turística propostos pelo Ministério do Turismo.

Espera-se com este trabalho discutir o aproveitamento cultural e mercadológico do 

patrimônio histórico-cultural de Guarulhos, a partir da experiência da visitação 

proporcionada pela feira, além de incentivar mais estudos sobre o município e sobre 

sua identidade.

Para um melhor entendimento entre os assuntos a serem levantados no trabalho, 

ele se estrutura da seguinte forma: o primeiro capítulo apresenta uma parte teórica 

sobre cultura, identidade e turismo; o segundo capítulo conta a história e aspectos 

culturais de Guarulhos; o terceiro descreve a Feira e sua representação para o 

município; e o último capítulo apresenta propostas para um melhor aproveitamento 

de visitação do citado espaço cultural e a sua importância para a formação da 

identidade da cidade.
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2 Identidade, cultura e turismo

2.1 Identidade e cultura

A busca pela identidade, seja ela própria e coletiva, é um constante desafio no 

mundo atual. Segundo Hall (2011), o sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" 

coerente. A cada momento, ou a cada dificuldade, o ser se prega a si uma postura 

que melhor o convir, e em outras situações, adota outra completamente diferente.

Assim, a identidade manifesta-se na pertença a determinados grupos (religiosos, 

políticos) ou a papéis (ser mãe, ser professor) (BARRETO, 2003). Ou seja, os 

indivíduos procuram encontrar seus semelhantes, que possuam os mesmos ideais, 

que busquem os mesmos anseios, sem desta forma sentirem-se isolados.

Este reconhecimento em grupo, das várias identidades conjuntas em um mesmo 

lugar, reflete o modo de ser e viver daquela sociedade, diretamente ligado a sua 

cultura. 

O termo cultura é uma preocupação contemporânea, bem viva nos tempos atuais 

(SANTOS, 2009). A partir das relações existentes ao longo da história, 

principalmente com mais freqüência após a globalização, fez-se do assunto um 

importante ponto a se discutir. Laraia (2001) afirma que o homem é o resultado do 

meio cultural em que foi socializado, assim, sua forma de ser está intrinsecamente 

ligada aos seus demais em uma sociedade.

Santos (2009) concorda que cultura é uma construção histórica, seja como 

concepção, seja como dimensão do processo social.  É o resultado de todas as 

experiências adquiridas, e compartilhadas entre todos, e são essas experiências 

adquiridas que forma o todo, traduzindo seus costumes e tradições.

Porém, nem sempre acontece de maneira pacífica o encontro e o envolvimento 

destas relações. Quando duas culturas se defrontam, não como predador e presa, 

mas como diferentes formas de existir, uma é para a outra como uma revelação. 

Mas essa experiência raramente acontece fora dos pólos submissão-domínio (BOSI, 

2002). Isto significa que o conflito de costumes e tradições é bastante comum, 
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gerando os chamados choques culturais que podem culminar na descaracterização 

ou dominação de uma cultura em relação à outra – aculturação.

A identidade nestes casos passa a adquirir outras características, fomentando a 

idéia de que a sua construção é dinâmica, influenciada pelos encontros ocorridos na 

história. Com isso, uma cultura passa a receber da outra, trocas múltiplas, 

resultando em uma pluralidade. As sociedades modernas são, portanto, por 

definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente (HALL, 2011).

2.2 Identidade cultural brasileira

O Brasil, desde a sua descoberta até os atuais dias sofreu ao longo de sua formação 

transformações no seu território e também mudanças sociais. Recebeu 

principalmente muitas pessoas para fonte de força de trabalho, e com elas as 

culturas vindas se colidiram com as que já existiam, provocando um choque cultural 

imenso.

O resultado dessa mistura é a pluralidade existente no país. A questão racial é 

importante no debate sobre culturas no Brasil, pois como visto a grande quantidade 

de culturas recebidas refletiu na construção da sua identidade.

Segundo Da Matta (1986) a sociedade brasileira não poderia ser entendida de modo 

unitário, na base de uma só causa ou de um só princípio social. Pelo contrário, é 

justamente essa pluralidade que representa o país, não só na questão da extensão 

de terra, mas de fato, na extensão da sua riqueza cultural.

Tão notável multiplicidade produz, às vezes, aparências de caos (BOSI, 2002). Com 

tanta cultura combinada fica difícil definir qual é legítima de um lugar e qual é o 

resultado da miscigenação cultural de outro. Contudo, é justamente essa pluralidade 

que marca a identidade cultural brasileira, e isso se repete em diversas localidades

do país, como na cidade em Guarulhos-SP.

2.3 Turismo cultural

A atividade turística começou a ser praticada há muitos anos, e suas realizações 

são justificadas por uma variedade de motivações.
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Segundo Funari e Pinsky (2003) os objetivos da viagem podem ser o descanso, a 

diversão, mas também o trabalho, o aprendizado ou o aperfeiçoamento profissional, 

entre muitos outros.

Já Barretto (2003) divide as motivações dos deslocamentos turísticos em dois 

grandes grupos: o turismo motivado pela busca de atrativos naturais e o turismo 

motivado pela busca de atrativos culturais.

Diante do crescimento da busca por estes atrativos específicos, consolidou-se o 

turismo cultural.  Porém, a sua definição não envolve somente o local da visitação, 

engloba muitas outras particularidades:

Um conceito mais completo de turismo cultural deve ser construído 
também uma análise mais ampla das motivações de seus 
participantes, das características de seu objeto e de seu público, da 
interatividade ou vivencia de experiências culturais e das possíveis 
inter-relações com a preservação e a educação por meio do 
patrimônio cultural (COSTA, 2009, p. 39).

Com isto pode-se verificar a importância do turismo cultural, através da preservação 

do patrimônio em questão. Além de servir ao conhecimento do passado, os 

remanescentes materiais de cultura são testemunhos de experiências vividas, [...] e 

permitem aos homens lembrar e ampliar o sentimento de pertencer a um mesmo 

espaço (FUNARI e PINSKY, 2003).

Segundo Costa (2009), o turismo cultural também gera um aprendizado a partir das 

experiências diretas do próprio visitante. Ou seja, o turista poderá entender como se 

desenvolveu o patrimônio do lugar e questionar o porquê de determinadas 

mudanças, trazendo para si reflexões acerca do que foi visitado e vivenciado 

também. 

Como pôde ser notado, o turismo cultural desempenhou e ainda cumpre um papel 

importante no mundo atual. Ele salvaguarda a identidade do local, a partir de como 

ela se desenrolou ao longo da história, ao longo dos encontros e desencontros das 

pessoas envolvidas na construção desta identidade. Uma das formas de 

visualização desta conservação do patrimônio e de sua continuidade pode ser 

representada através de um instrumento com valor interessante para o turismo: o 

artesanato.
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2.4 Artesanato 

Considera-se artesanato toda produção manual em que mais de 80% do trabalho é 

fruto da transformação da matéria prima pelo próprio artesão (FREITAS, 2004). 

Assim, ele é o resultado da vivência do seu produtor, carregando consigo um 

significado muito peculiar para o turismo, sendo capaz de conter em si uma série de 

valores, de crenças, de costumes, que conferem seu diferencial (LIMA, 2005).

O artesanato é uma forma de representação de cultura muito interessante para o 

turismo, pois apresenta ao turista a chance de levar consigo uma parte daquele local 

visitado, além de dar continuidade em uma tradição mantida por muito tempo pela 

pessoa ou comunidade que faz o artesanato.

Ele tem a cara de quem o faz e do meio onde é feito, guarda as características 

culturais de cada região, se transforma em marca registrada, em cartão postal de um 

lugar, de uma cidade ou país (PESSOA, 2002). Por isso, é um bem muito importante 

para a construção do patrimônio cultural de uma localidade, representando a história 

daquele lugar e, ao mesmo tempo, se modificando e acompanhando a evolução da 

região também, não se esquecendo de sua utilidade para o turismo, como forma de 

conhecimento, entretenimento e memória.

Na cidade de Palmas, estado do Tocantins, acontece um evento cultural chamado 

Feira do Bosque, que acaba proporcionando a preservação da cultura e a formação 

da sua identidade. É uma feira de artesanato e de comidas típicas que, retrata a 

miscelânea de culturas que chegaram (e chegam) a Palmas todos os dias, [...] em 

conseqüência, um espaço onde as culturas se hibridam, fortalecendo a construção 

da identidade local (SOUSA, 2011). 

Assim, verifica-se como o turismo cultural serve de ferramenta de estabelecimento e 

até, como neste caso, o reconhecimento da própria identidade. A Feira Permanente 

de Artes e Artesanato do município de Guarulhos consegue através de sua 

realização retratar as influências recebidas para a formação da cidade, e com o seu 

artesanato mostrar a pluralidade que existiu e permanece vivo nos dias atuais, 

conforme será detalhado nos capítulos a seguir.
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3 Contexto histórico-cultural de Guarulhos

Neste capítulo serão apresentados elementos da formação histórica do município de 

Guarulhos/SP, e como sua cultura foi desenvolvida através de influências recebidas 

pelos povos que ajudaram na construção da cidade. Para uma melhor compreensão, 

foi dividida a sua história através de ciclos com datas previamente definidas: o 

primeiro chamado ciclo do ouro, depois ciclo imigratório e por fim ciclo da 

industrialização. Logo depois, apresentam-se as principais referências do patrimônio 

cultural da cidade nos dias atuais.

3.1 Ciclo do ouro (séc. XVI a séc. XIX)

Os primeiros habitantes do território foram os indígenas Maromomi, um povo 

pertencente à família Puri, do tronco linguístico Macro-Jê, que eram nômades 

(AZEVEDO, 2008). 

Em 1560, sem documentação histórica que comprove a data, o padre 
fundador, os indígenas aldeados e os memorialistas guarulhenses 
levantam a possibilidade que Guarulhos tenha sido fundada na 
segunda metade do século XVI com o nome de Aldeia de Nossa 
Senhora da Conceição dos Guarulhos. (AZEVEDO, 2010, p. 11)

O marco da história do município ocorreu em 1597: o bandeirante paulista Afonso 

Sardinha e seu filho homônimo descobrem ouro em Guarulhos (Serra do 

Jaguamimbaba, atual Itaberaba) (AZEVEDO, 2010). 

Além da atividade de mineração, outras também vieram acompanhadas, como a 

prestação de serviços e o comércio, sem contar a infraestrutura desenvolvida para 

tais atividades. Em Guarulhos chegaram a existir pelo menos seis garimpos de ouro: 

bairro das Lavras, Catas Velhas, Monjolo de Ferro ou Lavras Velhas do Geraldo, 

Campo dos Ouros, Bananal e Tanque Grande (AZEVEDO, 2008). Para tanto, foram 

necessárias muitas pessoas para a realização do trabalho. Por isso os africanos 

juntamente aos indígenas já existentes se prenderam ao mais novo processo 

econômico.

“A mineração de ouro, entre outros fatores, trouxe a Guarulhos duas novas etnias: 

os colonizadores portugueses e os negros africanos” (AZEVEDO, 2008, p. 29). 
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Pode-se já verificar o confronto cultural que surgiu com o encontro dos três 

diferentes povos, e como esta relação influenciou na vida dos moradores.

O trabalho escravo foi realizado principalmente por negros de origem sudanesa, 

denominados Gegês, e foi utilizado em larga escala (GUARULHOS, 2013). Com 

eles, não somente o trabalho, mas também suas tradições vieram, incorporando aos 

que se praticavam naquela época: danças, religião, vestimentas, comida, entre 

outros.

As lavras de Guarulhos tiveram as atividades interrompidas em 1812, devido a um 

desabamento que teria vitimado vários escravos (OMAR, 2008). Porém, o que eles 

deixaram para a localidade têm reminiscências até os dias de hoje, se atualizando

aos parâmetros culturais contemporâneos.

3.2 Ciclo imigratório (séc. XIX)

Ao esgotamento das atividades de mineração de ouro em Guarulhos sucedeu o ciclo 

do tijolo cozido (AZEVEDO, 2008). A cidade se favorecia para esta atividade, devido 

a ter em grandes quantidades a matéria prima da fabricação dos tijolos, a argila. 

Guarulhos está localizada no fundo do Vale do Planalto Paulista e da 
Serra da Cantareira, planície por onde correm os rios Tietê, Cabuçu 
de Cima, Baquirivu-Guaçu, além de inúmeros córregos e ribeirões; e, 
da lavagem do solo, resultou a formação argilosa na camada 
sedimentar (AZEVEDO, 2010, p. 39).

Com a nova atividade econômica, imigrantes vieram para a cidade em busca de 

melhores condições de trabalho e de vida, por isso a partir de 1870, a imigração 

subvencionada trouxe milhares de imigrantes europeus para o território paulista; 

muitos italianos, alemães, espanhóis e portugueses vieram para Guarulhos 

(AZEVEDO, 2010).

Antes da utilização do tijolo cozido, a matéria utilizada para a construção era a taipa, 

mas com a vinda dos tijolos, não somente foram melhoradas as instalações, como 

também recolocou Guarulhos na economia do estado. Corresponde ao momento 

econômico, além da chegada dos imigrantes europeus, a presença dos imigrantes 

libaneses e japoneses (OMAR, 2008).
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O resultado dessas imigrações foi uma mudança geral na forma como Guarulhos se 

comportava: do trabalho escravo ao trabalho assalariado, difusão do comércio, 

novas formas de produção, e acima de tudo, como tema deste trabalho, a junção 

dos mais diferentes povos, que trocavam entre eles próprios suas culturas, mas que 

acabavam por transmitir aos que também estavam ao seu redor.

3.3 Ciclo da industrialização e de ascensão do turismo (séc. XX)

Foi durante o decorrer do século seguinte que Guarulhos começou a dar passos 

largos rumo a sua industrialização e autonomia como cidade. Juntamente a 

instalação de fábricas, foram realizadas melhorias nos serviços básicos como 

energia elétrica, telefonia, rodovias, entre outros; criando um alicerce para a 

crescente industrialização que estava por vir. 

A partir da produção de tijolos, a cidade iniciou seu processo de industrialização, 

adicionado também ao cultivo de outros produtos.

Em 1956, um relatório de atividades econômicas do município 
constava o registro de 250 olarias, 90 indústrias de grande porte, 80 
pequenas fábricas, 40 portos de extração de areia e três matadouros, 
responsáveis pelo abate de 50.415 cabeças de gado (OMAR, 2008, 
p. 104). 

Para tamanha oferta de trabalho não somente havia imigrantes estrangeiros, mas 

também pessoas de outras partes do Brasil, que viram a oportunidade de melhoria 

de suas condições de vida, “vindos principalmente do interior de São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Bahia e outros Estados” (AZEVEDO, 2010, p. 42). 

Somado ao aumento da população e o alargamento da atividade econômica, outros 

pontos foram importantes para o desenvolvimento da cidade: em 1945 a Base Aérea 

de São Paulo (BASP) foi transferida do Campo de Marte, em São Paulo, para o 

bairro de Cumbica, em Guarulhos (GUARULHOS, 2013). “Nos anos 50 a 

inauguração das rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias aproxima pessoas e 

mercadorias da cidade” (GUARULHOS, 2013). Sem contar que, dia 20 de janeiro de 

1985 acontece a inauguração do Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos 

(Cumbica) (AZEVEDO, 2010).

Atualmente, Guarulhos conta com cerca de três mil indústrias, 15 mil 

estabelecimentos comerciais e 49 mil prestadores de serviços (GRUCVB, 2012). 
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Com relação ao turismo, este é influenciado pela grandeza econômica que a cidade 

oferece. Guarulhos cresceu rapidamente no setor hoteleiro e na área de eventos, 

confirmando a vocação da cidade para o Turismo de Negócios (GRUCVB, 2012).

Existem alternativas de visitação fora do contexto de negócios, como museus, 

parques, teatros, cinema, igrejas e paisagens naturais. Em estudo apresenta-se a 

Feira Permanente de Artes e Artesanato, uma opção cultural para a cidade, 

diferenciada por reunir em um mesmo lugar traços materiais e imateriais de toda a 

sua história, oferecendo aos moradores e visitantes a oportunidade de se 

conhecerem e de desfrutarem de uma experiência de lazer cultural única na região.

3.4 Principais elementos da oferta cultural atual de Guarulhos

O patrimônio cultural existente no município nos dias de hoje apresenta muita 

influência da religião católica em sua caracterização, herança de seus primeiros 

moradores. Na Praça Tereza Cristina, esta criada em homenagem a Imperatriz do 

Brasil (AZEVEDO, 2008) existe a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição que, 

teve sua construção originalmente em taipa de pilão, iniciada possivelmente em 

1741 (GRUCVB, 2013). É um dos mais importantes atrativos culturais do município, 

tanto para realização de eventos neste segmento tanto quanto pelo que simboliza a 

cidade. 

Além desta, existe também o Santuário de Nossa Senhora do Bonsucesso, onde 

são realizadas anualmente as festas de Carpição e de Nossa Senhora de 

Bonsucesso.

Localizada em uma das rotas de tropeiros que se deslocava para a 
Capital paulista e para o Rio de Janeiro, onde se formou um povoado 
que, mesmo após modificações, pode ser reconhecido nas estruturas 
de taipa de pilão, que foram preservadas (AZEVEDO, 2008, p. 69).

Outra igreja de grande interesse pelo público é a Capela do Senhor Bom Jesus da 

Cabeça. O aparecimento da cabeça do Bom Jesus de Pirapora é cercado de lendas 

e mistérios sobre o seu aparecimento do local: primeiro apareceu no rio em Pirapora 

do Bom Jesus e depois misteriosamente no rio Cabuçu (GUARULHOS.ORG, 2009).

Existem também outras igrejas de importância histórica, mas que hoje apenas são 

lembradas pelos seus passados, como a Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do 
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Rosário dos Homens Pretos, onde eram realizadas festas dos negros da época; e 

também a Igreja do Rosário, construída para substituir a primeira citada.

O município também conta com um Museu Histórico Municipal, onde há documentos 

a cerca dos principais e marcantes acontecimentos ocorridos em sua história. Há 

também o Museu de Ciências Naturais, juntamente situado ao Zoológico Municipal 

de Guarulhos. Ali estão expostas peças vegetais, animais e minerais, em estados 

fósseis ou taxidermizados (GUARULHOS.ORG, 2009). Sem contar o Museu da 

Aeronáutica, que está abrigado na Base Aérea, em Cumbica.

O complexo: Praça IV Centenário, Estação Guarulhos e Casa Amarela representam 

um pedaço da história da cidade que resistiu até os atuais dias. A praça recebeu 

esse nome em 1960, nas comemorações dos 400 anos da fundação da cidade 

(AZEVEDO, 2008). Nela foi construída a Casa Amarela, antiga residência do chefe 

da estação, esta que é a única remanescente das cinco estações do ramal Guapira 

(Jaçanã) (GRUCVB, 2013).

Um importante ponto de cultura está localizado no Centro Municipal de Educação 

Adamastor, abrigado em um prédio de uma antiga indústria da cidade. Hoje, é 

importante monumento de preservação da memória dos ciclos do tijolo e industrial, 

funcionando como um centro cultural, que abriga biblioteca, teatro e centro de 

memória (AZEVEDO, 2008). Além do Adamastor, existem mais dois outros teatros 

na cidade: o Teatro Padre Bento e o Teatro Nelson Rodrigues.

Uma reprodução do ciclo do ouro vivido na cidade está representada na famosa 

Casa da Candinha, onde por muitos anos funcionou na Serra do Bananal um 

garimpo de ouro e conta-se que no porão da casa existia uma senzala de escravos 

(AZEVEDO, 2008). Hoje ela não existe mais como casa, mas como Centro de 

Preservação da Cultura Negra.

Assim, percebe-se a pouca variedade de atrativos culturais no município em 

comparação com a sua herança histórico-cultural. A Feira Permanente de Artes e 

Artesanato surge então não somente como oferta diferencial para a cidade, mais 

também como instrumento de representação da história, mostrada através do seu 

artesanato, onde ambos serão detalhados no capítulo seguinte.
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4 Feira Permanente de Artes e Artesanato de Guarulhos

As informações obtidas sobre a Feira se pautam em pesquisas realizadas em fontes 

secundárias e levantamento de campo. Neste, convém salientar que foram feitos 03 

tipos de coleta: a) Entrevista semiestruturada com a Gestora Maria do Rosário 

Ferreira de Souza; b) Formulários quali-quantitativos, aplicado junto aos artesãos 

(40 dos 45 profissionais responderam, já que os outros 05 estiveram ausentes no 

período de campo), c) Observação crítica, obtida através das visitas na Feira.

A entrevista com a Gestora da Feira aconteceu no dia 02 de maio de 2013 e o 

levantamento da oferta, baseada nos formulários de inventário da oferta turística do 

Ministério do Turismo e na Base Conceitual do Artesanato Brasileiro, do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ocorreu nos dias 27 de junho e 

06 de julho de 2013.

Entre as informações levantadas, destacam-se informações gerais; estrutura, 

serviços e atrativos. Por fim, apresenta-se a análise da atual gestão em relação as

suas perspectivas de aproveitamento turístico, bem como seu papel em relação à 

identidade cultural do município.

4.1 Informações gerais

A Feira Permanente de Artes e Artesanato de Guarulhos, objeto considerado tema 

central do presente trabalho, foi criado em 1983 pela Câmara Municipal de 

Guarulhos, através da Lei nº 2.721/1983. A mesma ocorria regularmente aos finais 

de semana em regiões distintas do município, sendo elas: Praça Getúlio Vargas, 

Praça IV Centenário, Praça Nossa Senhora de Fátima, Bairro Jardim Tranquilidade, 

Lago da Vila Galvão e Praça Tereza Cristina.

Atualmente, sucede apenas em um local, no Calçadão da Rua Felício Marcondes, 

s/n, no Centro de Guarulhos. Acontece todas as quintas-feiras, sextas-feiras e 

sábados (exceto feriados) das 9h ás 17h. É administrada pela Secretária da Cultura 

da Prefeitura do Município de Guarulhos, por meio da Seção Administrativa de Artes 

Visuais (SAAV).
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A Feira é baseada na exposição do trabalho de 45 artesãos, que são cadastrados 

pela SUTACO (Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades), 

pertencente ao Governo do Estado de São Paulo, e tem por responsabilidade 

oferecer oportunidades de geração de renda aos artesãos e promover o 

desenvolvimento local (SUTACO, 2013).

Imagem 1: Feira Permanente de Artes e Artesanato

Ainda em relação à Feira, esta possui por objetivo:

A divulgação de caráter cultural do artesão e do artesanato em suas 
técnicas, originalidade, regionalidade e como fator de 
desenvolvimento humano, expressão artística, preservação da 
tradição cultural e geração de renda (GUARULHOS, 2012).

4.2 Estrutura, serviços e atrativos

Os principais resultados obtidos através da metodologia utilizada foram:

 Estrutura: não apresenta centro de informações aos visitantes, instalações 

sanitárias e nem local próprio para alimentação, sendo necessário utilizar os 

existentes do comércio ao redor;

 Sinalização: em geral é mal sinalizada e não adaptada, já que segundo o Manual 

do Pesquisador do Ministério do Turismo (BRASIL, 2006) apesar de apresentar 

sinais de comunicação, não proporciona facilidade e segurança à circulação de 

visitantes. Também não foi encontrada sinalização turística na Feira e nem em 

seu entorno;
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 Acesso ao evento: o principal transporte para a Feira é o ônibus, com duas 

paradas próximas a ela: a parada Sete de Setembro, que fica em frente à Feira, e 

passam ônibus que vão aos bairros do Bela Vista, Cocaia, Terminal Taboão, 

Parque Cecap, Terminal São João, Jardim Fortaleza e Vila Carmela; e a outra 

parada chamada Matriz, que se localiza a 200m do evento, e saem ônibus para 

Vila Galvão, Inocoop, Paes de Barros, Terminal Pimentas, Terminal São João, 

Parque Santos Dumont, Jardim Angélica, Vila Any, Jardim Fortaleza e para o 

Terminal Rodoviário Tietê, da cidade de São Paulo. O acesso ao evento e sua 

região de entorno pode ser mais bem visualizado no ponto 08 do Anexo 1 - Mapa 

de localização e entorno turístico da Feira Permanente de Artes e Artesanato de 

Guarulhos-SP;

 Segurança: segundo os artesãos um dos fatores positivos é a presença de um 

posto da Guarda Civil Municipal nas suas imediações (ainda que não atenda 

exclusivamente o espaço da feira). Com isso, 74% a classificaram como boa, 23% 

como regular e apenas 3% como ruim. Além disso, a partir da observação da 

autora, foi notado que o maior risco que pode ocorrer na Feira é de alguém 

passar e furtar os produtos expostos (por se tratar de um evento aberto);

 Divulgação: é realizado através de uma revista online sobre Guarulhos, 

denominada Agenda Cultural, lançada todo mês acerca dos principais 

acontecimentos relacionados à cultura na cidade; ainda existe o blog da SAAV

(Departamento da Prefeitura que gerencia a Feira) e nele é publicada a história da 

Feira, edital de participação dos artesãos e novidades sobre o evento; por fim, a 

Feira também é divulgada em algumas publicações eletrônicas, como o website

da Prefeitura e também através da própria presença dos seus artesãos em outros 

eventos locais, usando como veículo a propaganda boca a boca. Segundo os 

artesãos estas ferramentas de divulgação não são suficientes, sendo que 45% as 

apontaram como ruins, 30% como boas e 25% disseram que são regulares. 

Como opção de melhora, a alternativa mais votada foi à criação de uma faixa de 

entrada, escolhida por 38% dos artesãos, fazendo com que se identifique com 

mais facilidade a Feira. É importante destacar ainda que outra forma de 

divulgação espontânea é feita por iniciativa dos próprios hotéis localizados perto 

da Feira: em um contato da autora com os estabelecimentos mais próximos do 
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evento (distância inferior a 3 km), 50% informaram que indicam a Feira para seus 

hóspedes e, na própria conversa com os artesãos os mesmos informaram que 

aparecem turistas vindos de hotéis da região. Por fim, não há nenhuma referência 

no showcase1 do Guarulhos Convention & Visitors Bureau sobre a Feira;

 Atrativos: o perfil dos atrativos se estabelece por critérios técnicos da Base 

Conceitual do Artesanato Brasileiro, indicando sua classificação e técnicas:

 Classificação2: 54% do artesanato exposto na Feira são 

classificados como de referência cultural. Ademais, 36% 

dos objetos predominam a produção contemporâneo-

conceitual;

 Técnicas: no espaço são utilizadas várias técnicas, sendo 

elas: pintura, tecelagem, costura, joalheria, recortes, 

entalhe, patchwork3, biscuit4, modelagem, torção, 

trançado, pirogravura, pirografia, crochê, tricô, 

revestimento, decoupage5, moldagem, gravação, 

brinquedos em madeira e entrelaçamento;

4.3 Perspectivas de aproveitamento turístico da Feira

Sobre o papel da Feira para o município, a gestora Maria do Rosário destaca:

“[...] é uma opção cultural, de qualquer forma, porque o nosso 
artesanato ele reflete um pouco a nossa identidade como município 
né... Ele é muito múltiplo, plural, como a gente, tem várias facetas 
[...]”.

                                                            
1 Showcase é um termo em inglês que significa vitrine, mostruário (Word Reference, 2013).
2 O artesanato brasileiro se divide em 05 classificações: indígena: resultado do trabalho produzido no 
seio de comunidades e etnias indígenas [...]; de reciclagem: trabalho produzido a partir da utilização 
de matéria-prima que é reutilizada [...]; tradicional: conjunto de artefatos mais expressivos da cultura 
de um determinado grupo, representativo de suas tradições e incorporados à vida cotidiana [...]; de 
referência cultural: sua principal característica é o resgate ou releitura de elementos culturais 
tradicionais da região onde é produzido [...]; contemporâneo-conceitual: a inovação é o elemento 
principal que distingue este artesanato das demais classificações [...] (BRASIL, 2012).
3 Patchwork: patch = retalho e work = trabalho (CUORE, 2013).
4 Biscuit: significa biscoito e também porcelana fria ou porcelana branca (ARTEZANATO, 2013).
5 Decoupage: derivada do verbo “decouper” que significa “para cortar” (ALVES, 2008).
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A respeito da possibilidade da Feira se tornar um atrativo turístico para a cidade de 

Guarulhos, criando uma proposta diferente para o seu mercado atual, ela frisa que 

isso pode sim ser possível, mas será preciso mais apoio para desenvolver, onde 

segundo a mesma diz que “acredito que quanto mais suporte a gente tiver, e mais 

qualidade o artesanato tiver né... [...] e também claro a propaganda, toda a 

comunicação que faz [...]”.

Para finalizar, foi perguntado à gestora se existem projetos futuros para a Feira:

“Existe então... É... Não é diretamente ligado, relacionado à Feira, o 
espaço da Feira... Mas é também... Que é a criação de uma Casa do 
Artesão, [...], onde a gente pudesse ter as reuniões específicas do 
artesanato, cursos específicos do artesanato, é... Um local de... De 
visitação também onde a gente tivesse ali representado artesanatos 
tradicionais e mais modernos de vários artesãos da cidade [...]”.

Como percebido, a Gestora da Feira diz que não existem planos futuros para a 

criação de projetos ligados diretamente ao evento.

4.4 A feira e seu papel na construção da identidade do município de Guarulhos

O artesanato oferecido na Feira apresenta relação com as influências recebidas ao 

longo da sua formação histórico-cultural, principalmente com destaque as tradições 

indígenas, portuguesas, africanas e das migrações internas.

A principal técnica apresentada pelos artesãos é a costura, aparecendo em diversos 

boxes do evento. Foi trazida pelos portugueses representada pela figura feminina, e 

surgiu no tempo em que a mulher esperava pelo seu senhor (FOLCLORE ONLINE, 

2013). Dentro desta técnica existem outras variações existentes na Feira, como o 

tricô, o crochê e o patchwork, que se moldaram ao decorrer do tempo aos gostos e 

preferências brasileiras.

Uma técnica ofertada na Feira e que foi desenvolvida pelos indígenas brasileiros 

foram às bijuterias. Eles utilizavam como materiais sementes de frutas, ossos de 

animais, penas, plumas, madeira, cipó, palhas e corantes naturais (BRASIL, 2005). 

No boxe do artesão “Cláudio” oferece-se as mais variadas possíveis, usando 

também matéria-prima animal, vegetal e mineral.  Além da bijuteria, existem também 
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outras técnicas que foram criadas por indígenas e podem ser vistas na Feira: os 

trançados de palha e fibras, [...], pinturas ou entalhes em pedra (PESSOA, 2004). 

Outro artesanato bastante encontrado é aquele em que utiliza a madeira como base, 

o chamado entalhamento. Segundo o MDIC (BRASIL, 2012) é um processo 

minucioso realizado em material rígido e pesado (madeira ou pedra), cortando ou 

extraindo o supérfluo até se obter a forma desejada. Difundida pelos indígenas, o 

entalhamento também está presente na arte africana: as civilizações da Diáspora 

Negra conhecem vários tipos de artesanato em madeira, palha, cerâmica, metais 

etc. (LOPES, 2004).

O escultor africano tenta mostrar nas peças aquilo que, segundo seus valores 

culturais, é mais importante, mais significativo: ele tenta expressar um ideal 

(MAFRO, 2005). Por isso que as esculturas africanas são tão valorizadas, não só 

pela qualidade do trabalho, mas também como uma peça de valor sentimental.

Outra contribuição importante foi dada pelas migrações internas ao artesanato 

presente na Feira. Do nordeste pode ser visto os bordados do estado da Bahia; e do 

Ceará a utilização de couro nas peças, como é visto no boxe do artesão “Leandro”.

Dos estados mais próximos como Minas Gerais há o aprimoramento das técnicas 

que utilizam fios: “confecção de tecelagem, bordados, rendas” (DELLA MONICA, 

2001, p. 98). Do próprio estado que a cidade pertence, São Paulo, as artes são 

resultados da influência indígena e jesuíta, e segundo Della Monica (2001) do 

Paraná, região sul, as influências também advêm dos tropeiros, bandeirantes e 

mamelucos.

Assim, é possível enxergar como se envolveram as culturais locais com as que 

vieram dos outros países e estados, e como esta mescla resultou na pluralidade 

existente no artesanato da Feira, representando de forma ilustrativa o que sucedeu 

na formação histórico-cultural do município de Guarulhos.
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5 Considerações finais

Ao analisar a oferta da Feira Permanente de Artes e Artesanato de Guarulhos-SP foi 

constatado que ela serve de instrumento de representação do patrimônio histórico-

cultural do município, principalmente no que se refere às influências dos saberes e 

fazeres dos povos que ajudaram a constituí-la como centro urbano. 

É importante realçar que não é possível definir a identidade da cidade como única, 

mas sim como algo que, a partir das contribuições de outras referências étnico-

culturais, formataram um caráter próprio, difícil de ser mensurado e em constante 

transformação. Além disso, as principais técnicas utilizadas pelos artesãos e a 

classificação dos seus artesanatos são indicativos desse complexo processo de 

identificação cultural. 

O turismo, nesse contexto, emerge como dispositivo para a valorização desta cultura 

cultivada com o passar dos anos. Porém, a Feira ainda carece de diversas melhorias 

em termos de estrutura e serviços, para que se torne, de fato, um atrativo cultural no 

município, especialmente para visitantes de outras localidades. Um exemplo dessas 

deficiências é a dependência de estruturas próximas para atender necessidades 

mínimas dos visitantes, como o uso de banheiros. 

Ressalta-se que a gestão do evento é realizada pela Prefeitura Municipal de 

Guarulhos. Esta, apesar de oficialmente manifestar interesse em melhorar sua 

estrutura e serviços e torná-la um atrativo, na prática tem apresentado resultados 

muito tímidos nesse sentido, fazendo com que a Feira continue tendo um caráter 

essencialmente local e simbolize um desperdício em relação ao resgate da memória 

cultural de Guarulhos. 

Desta forma, a partir da efetivação de ações que promovam uma melhor estrutura e 

divulgação da Feira, somada à importância econômica e turística da cidade de 

Guarulhos para o país (simbolizada pela presença do principal Aeroporto do país na 

localidade), a Feira Permanente de Artes e Artesanato poderá tornar-se, de fato, um 

atrativo turístico relevante, no sentido de mostrar de forma representativa, tanto para 

visitantes como para os próprios moradores, a identidade plural da cidade.
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APÊNDICE A – Formulário de oferta

FORMULÁRIO DE OFERTA DA FEIRA PERMANENTE DE 
ARTES E ARTESANATO DE GUARULHOS-SP

1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. Nome do Evento:
1.2. Organizadores:
1.3. Dias e horário de funcionamento:

2. LOCALIZAÇÃO
2.1. Endereço:
2.2. Ponto de Referência:

3. ACESSO
3.1. Sinalização Geral:
(  ) Bem sinalizado (  ) Mal sinalizado (  ) Não sinalizado 
(  ) Adaptado          (  ) Não adaptado

3.2. Sinalização Turística:
(  ) Bem sinalizado (  ) Mal sinalizado (  ) Não sinalizado 
(  ) Adaptado          (  ) Não adaptado

3.3. Meios de acesso:
3.3.1. Via terrestre urbana:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim

3.3.2. A pé:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim

3.3.3. Ciclovia:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim

4. TRANSPORTE PARA O EVENTO
4.1. Tipo de Transporte I: Ônibus
Freqüência:
Qualidade:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim
Adaptado?

4.2. Tipo de Transporte II: Carro
Freqüência:
Qualidade:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim
Adaptado?
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5. SEGURANÇA
Qualidade:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim

6. DIVULGAÇÃO
6.1. Qualidade:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim

6.2. Poderia melhorar através de:
(  ) Site
(  ) Blog
(  ) Rede social

(  ) Faixa de entrada
(  ) Panfletos

7. MEIOS DE HOSPEDAGEM
7.1. Hotéis próximos (distância inferior a 3 km):
7.1.1. Bristol Dolby International 
Indica a feira aos hóspedes:
(  ) Sim (  ) Não

7.1.2. Ipê Hotel Guarulhos 
Indica a feira aos hóspedes:
(  ) Sim (  ) Não

7.1.3. Hotel Domani 
Indica a feira aos hóspedes:
(  ) Sim (  ) Não

7.1.4. Hotel Ibis Guarulhos 
Indica a feira aos hóspedes:
(  ) Sim (  ) Não

7.1.5. . Hotel Slavieiro Executive 
Indica a feira aos hóspedes:
(  ) Sim (  ) Não

7.1.6. Mercure Guarulhos Aeroporto
Indica a feira aos hóspedes:
(   ) Sim (  ) Não

7.1.7. Mônaco Center Inn
Indica a feira aos hóspedes:
(   ) Sim (  ) Não

7.1.8. Mônaco Convention & Hotel
Indica a feira aos hóspedes:
(  ) Sim (  ) Não

7.1.9. Monreale Hotel Guarulhos
Indica a feira aos hóspedes:
(   ) Sim (  ) Não

7.1.10. Sables Hotel
Indica a feira aos hóspedes:
(   ) Sim (  ) Não

8. SERVIÇOS NO EVENTO
8.1. Possui informações aos visitantes:
(  ) Sim (  ) Não
Qualidade:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim

8.2. Possui instalações sanitárias:
(  ) Sim (  ) Não
Qualidade:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim

8.3. Possui local para alimentação:
(  ) Sim (  ) Não
Qualidade:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim
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8.4. Limpeza:
(  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim
8.4.1. Tem coleta seletiva:
(  ) Sim (  ) Não

9. SOBRE O ARTESÃO
9.1. Nome:

9.2. Há quanto tempo está na Feira:
(  ) até 5 anos
(  ) entre 6 e 10 anos
(  ) entre 11 e 15 anos

(  ) entre 16 e 20 anos
(  ) entre 21 e 25 anos
(  ) entre 22 e 30 anos

9.3. Tipologia de Artesanato:
9.3.1. Origem da Matéria-Prima:
(  ) Animal (  ) Vegetal (  ) Mineral

9.4. Classificação do Artesanato:
(  ) Indígena 
(  ) De reciclagem 
(  ) Tradicional 

(  ) De referencia cultural 
(  ) Contemporâneo-conceitual

9.5. Funcionalidade do Artesanato:
(  ) Adornos e/ou acessórios adereços 
(  ) Decorativo 
(  ) Educativo 
(  ) Lúdico 

(  ) Religioso 
(  ) Utilitário 
(  ) Profano 
(  ) Lembranças/Souvenir

9.6. Técnica da produção artesanal:
(  ) Amarradinho
(  ) Batik
(  ) Biscuit
(  ) Cerâmica 
(  ) Costura 
(  ) Bordados 
(  ) Brinquedos em 
madeira 
(  ) Cartonagem 
(  ) Crochê 
(  ) Decoupage 
(  ) Entalhe

(  ) Entrelaçamento
(  ) Estamparia
(  ) Fuxico 
(  ) Gravação (couro, 
cortiça, madeira, metal) 
(  ) Joalheria 
(  ) Macramé  
(  ) Marchetaria
(  ) Modelagem 
(  ) Moldagem 
(  ) Mosaico
(  ) Origami 

(  ) Papel artesanal
(  ) Papietagem
(  ) Pintura (exceto tela) 
(  ) Pirogravura 
(  ) Quilling 
(  ) Revestimento
(  ) Tapeçaria 
(  ) Tecelagem  
(  ) Torção 
(  ) Tricô 
(  ) Trançado
(  ) Outros

9.7. Forma de pagamento do cliente:
(  ) Dinheiro
(  ) Cartão de Crédito/ Débito

9.8. Expõe em outros lugares:
(  ) Sim (  ) Não
Caso sim, onde e quando:
(  ) Evento:
(  ) Praça:
(  ) Ateliê:

(  ) Espaço cultural:
(  ) Comércio:
(  ) Outros:
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ANEXO 01 – Mapa de localização e entorno turístico da Feira Permanente de 

Artes e Artesanato de Guarulhos-SP.

Fonte: GUARULHOS.ORG, 2009


