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É espantosa a velocidade em que o agronegócio tem avançado 
e dominado o Cerrado transformando o que antes era 
chamado “sertão” em cobiçadas terras produtivas, esmagando 
a cultura e a identidade dos povos do lugar. Com o propósito 
de cooperar com a sustentabilidade da cultura sertaneja, mais 
propriamente, o sertão goiano e o sertão mineiro, afirmando a 
identidade do sertanejo enquanto patrimônio nacional da 
cultura brasileira, surge o projeto “Geografia e Geograficidade 
dos Sabores Sertanejos”. Nosso corpo nos acompanha 
permanentemente mediando todas as nossas relações com a 
natureza ou o meio que habitamos, com as emoções e com as 
idéias. Desta maneira, os sentidos, em especial aqui 
apresentado, o paladar, se tornam necessários para a 
construção das idéias e do conhecimento humano. Neste 
vislumbre de saberes o trabalho envereda-se por um sabor de 
forte influência da cultura sertaneja: o pequi, no cerrado 
goiano. O pequizeiro é uma árvore típica do Cerrado e produz 
frutos que ao amadurecer vão caindo prontos para serem 
apanhados, tornando-se parte da economia e cultura do 
sertão. Assim, o pequi não é somente um produto de valor 
econômico mas,  um produto de base cultural integrado à vida 
e ao imaginário das pessoas que têm toda uma vida voltada 
para o ciclo deste fruto. Nesse contexto, a pesquisa será 
orientada de maneira qualitativa sob as lentes da geografia 
fenomenológica, procedimento mais apropriado para orientar-
nos enquanto pesquisadores na coleta de dados adequados 
para responder aos anseios e ensejos de nossa pesquisa que 
tem seu foco no sertão goiano, pois, esta geograficidade do 
pequi tem que ser revelada pelas próprias pessoas do lugar. 
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