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Resumo: 

 
Esse artigo surge a partir de reflexões que vem sendo feitas desde a graduação, mas que durante 
o mestrado, tornam-se cada vez mais necessárias, haja vista que procuramos nas nossas 
pesquisas atuais reconfigurar o período da pós-abolição no sudoeste de Goiás. No entanto, essa 
refiguração só é possível a partir do conhecimento do período da escravidão. Contudo, esse 
artigo objetiva uma reflexão acerca da identidade quilombola em Goiás, e suas transformações 
ao longo do tempo, tendo como objeto a Comunidade Remanescente de Quilombo do Cedro. 
Dessa forma acreditamos rever e repensar a historiografia tradicional, que por vezes exclui o 
negro do processo de construção da sociedade.  
Palavras chave: Goiás, escravidão, quilombo e identidade étnica.   
 
 
Primeiras abordagens sobre o negro em Goiás 
 

As primeiras abordagens sobre a história de Goiás tiveram como autores 

cronistas, viajantes, comerciantes, exploradores entre outros, que apesar de terem 

trazido importantes contribuições nos seus relatos, estes estavam carregados de 

preconceito e acabaram forjando uma imagem depreciativa. As idéias de atraso, 

decadência, indolência e preguiça eram constantes na historiografia goiana.  

Uma história escrita por essa vertente e tendo viajantes, na sua maioria europeus, 

como autores dificilmente abordaria a questão do escravismo em Goiás, e foi o que 

aconteceu. As abordagens a esse respeito foram esporádicas e superficiais até por volta 

de 1950, quando o antropólogo Arthur Ramos e o professor Zoroastro Artiaga, deram 

inicio aos estudos dos negros em Goiás, respectivamente com as obras: “Antropologia 

do Planalto Central” e “História da Extinção da Escravatura”, capítulo do livro História 

de Goiás, do mesmo autor. 

Apesar da tardia abordagem do negro na historiografia goiana, no início de 

1885, Antônio Felix de Bulhões era uma voz expressiva na sociedade goiana 

escravocrata, lutando pela abolição. Dirigiu o jornal “O libertador”, cujo objetivo era 

divulgar as idéias abolicionistas. A campanha de Felix Bulhões ampliou a discussão em 

Goiás e logo outros grupos sociais e associações aderiram à mobilização. A figura do 

“poeta dos escravos goianos”, como ficou conhecido, foi de uma importância inegável 

para o processo de abolição em Goiás, portanto, de acordo com historiadores goianos no 



ano de 1888 as vésperas da abolição o número de escravos em Goiás era bastante 

reduzido. 

Foi somente a partir do final da década de 1960 e início de 1970, que autores 

como: José Martiniano Silva1, Luís Palacín2, Maria Augusta Santana Morais, Gilka 

Vasconcelos F. Salles, entre outros, trabalham com maior freqüência a temática negra 

em Goiás. Entretanto, de acordo com Silva (2003), essa ausência do negro na 

historiografia não é um fato apenas regional, em todo Brasil procurou-se ocultar os 

reflexos da escravidão, construindo uma história pautada nas boas relações entre 

escravos e senhores, ausência de antagonismo entre essas classes, ou divulgando a idéia 

da mestiçagem como elemento harmonizador.  

 

Antecedentes históricos do negro em Goiás 

 

Em Goiás, quando por volta de 1700, os bandeirantes chefiados por Bartolomeu 

Bueno, começaram a ocupar as terras centrais com o objetivo de explorar as riquezas 

minerais da região, vieram com eles os primeiros negros. Estes eram usados como mão-

de-obra escrava. Com a descoberta do ouro em Goiás, há um notável aumento 

populacional e consequentemente a chegada de novos negros para trabalharem nas 

minas, chegando a aproximadamente a doze mil em 1736 e a vinte mil em 1750, como 

estimava Palacín (1994). Entretanto principalmente a partir de 1775 o número de 

escravos em Goiás caia consideravelmente em proporção ao restante da sociedade, isso 

devido à compra da liberdade, a mestiçagem, o tipo de trabalho e a decadência do 

sistema minerador. 

Por volta de 1770, a produção aurífera havia entrado em crise em Goiás, a 

produtividade das minas já não era a mesma. Especulava-se que a decadência estava 

associada a falta de mão-de-obra escrava, pois os donos de minas haviam perdido 

crédito com os fornecedores de escravos, no entanto a realidade era outra, não haviam 

percebido ainda que o ouro era um recurso mineral não renovável, e estava se 

esgotando. Como conseqüência, o número de escravos diminuiria proporcionalmente ao 

                                                 
1 Em 10 de junho de 1969, publica no jornal goiano O Popular o artigo: Cedro, um bairro só de negros. 
Provavelmente uma das primeiras abordagens sobre comunidades remanescentes em Goiás, que mais 
tarde daria origem ao livro Sombra dos Quilombos do mesmo autor.  
2 No ano de 1971 em uma apresentação acadêmica na USP expõe seu artigo que tem como título: 
Trabalho escravo; produção e produtividade nas minas de Goiás.  



restante da população. Além disso, a relação entre proprietários e mulheres negras 

acabava por trazer a liberdade a um grande número de negros. Ainda no momento da 

transição da sociedade mineradora para a pecuária extensiva a vigilância contra o 

escravo tornava-se praticamente impossível, levando o historiador Luiz Palacín (1994) a 

afirmar que a escravidão nesses padrões estava fadada a desaparecer. 

Faz-se necessário, ressaltar aqui que há diferentes posicionamentos sobre qual 

teria sido a intensidade da escravidão em Goiás. De acordo com o professor Hamilton 

Afonso de Oliveira, as relações entre senhores e escravos se deram de forma 

diferenciada de outras localidades como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O 

autor observou que próximo a abolição, diante das campanhas abolicionistas e 

crescimento das idéias republicanas, o número de crimes cometidos por escravos contra 

senhores, capatazes e outros que de alguma forma simbolizavam a violência cometida 

contra os escravos, aumentou consideravelmente, fato que não teria acontecido em 

Goiás, isso porque a região apresenta características específicas, com produção voltada 

para o abastecimento familiar e local. Devido a isso, o número de escravos era 

consideravelmente menor.  

No entanto, na concepção do professor Martiniano Silva (2003), a vida do 

escravo era quase sempre dura, tinham que cumprir com uma jornada de trabalho 

exaustiva, péssimas condições alimentares e de moradia, executavam seus serviços sem 

nenhuma segurança e proteção o que quase sempre lhes acarretavam doenças como: 

reumatismo, verminoses, problemas de rins e coluna, associadas a essas condições sub-

humanas os escravos ainda tinham que suportar os maus-tratos de seus senhores. No 

entanto, ao contrário do que estamos condicionados, o escravo reagiu a esse processo de 

diversas formas, tais como: abortos, suicídios, revoltas e fugas. Foi nesse aspecto que a 

historiografia, seja em âmbito regional ou nacional, falhou, em não admitir ou mesmo 

em desconhecer essa posição de revolta do escravo, fato este que teve graves 

conseqüências para a sociedade, como observa os autores Kabengele e Nilma Lino: 

“Além de influir nas nossas vidas das mais variadas formas, essa visão também tem 

efeitos na construção da auto-estima e da identidade tanto das pessoas negras como das 

brancas.”  (MUNANGA, GOMES, 2006, p.67) 

Como se vê a história do negro no Brasil não significou passividade, pelo 

contrario configura-se como uma luta organizada que tinha como objetivos respeito às 



diferenças étnicas e culturais, negadas pelo processo escravista. Uma das melhores 

demonstrações dessa luta foi a organização dos escravos em quilombos. Goiás contou 

com um grande número deles, como chegou a afirmar Luiz Palacín em O século do ouro 

em Goiás: “Se a existência de quilombos implica maus-tratos para o escravo, em Goiás 

constituem um testemunho impressionante, pois não há, praticamente, arraial sem 

sombra de quilombos” (PALACÍN, 1994, p.79). 

Os principais quilombos e comunidades negras em Goiás foram3: Quilombo do 

Ambrósio, na atual região do Triângulo Mineiro, que até o ano de 1816 pertenceu a 

Goiás, Quilombo do arraial de Três Barras, em Vila Boa, Quilombo do Morro do São 

Gonçalo, próximo a Vila Boa, Quilombo do Planalto Central, no atual território de 

Brasília, Quilombo do Muquém a 48 quilombos de Niquelândia, Quilombo do Bauzinho 

no município de Pires do Rio, Quilombo do Mesquita próximo a Luziânia, Quilombo de 

Meia Ponte no atual município de Pirenópolis, Comunidade Negra de Água Limpa a 45 

quilômetros da Cidade de Goiás, Quilombo dos Kalungas que abrange os municípios de 

Cavalcante, Teresinha e Monte Alegre de Goiás, Quilombo dos Cedro no município de 

Mineiros, entre outros.   

Diante desse extensivo número de comunidade a Fundação Cultural Palmares, 

entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura, cuja função é atuar principalmente 

na preservação da cidadania, identidade, memória dos seguimentos étnicos, 

manifestações afro-brasileiras, e nos últimos anos tem se dedicado especialmente no 

reconhecimento de comunidades remanescentes. Abaixo a relação de comunidades e 

ano de reconhecimento feitos no Estado:  

2004 

 

Número de ordem 

 

Comunidade 

 

Município 

Data de publicação no 

Diário Oficial 

01 Almeida Silvânia 25/05/2005 

02 Quilombo do Magalhães Nova Roma 04/06/2004 

 

2005 

 

Número de ordem 

 

Comunidade 

 

Município 

Data de publicação no 

Diário Oficial 

01 Cedro  Mineiros 08/06/2005 

                                                 
3 Levantamento feito pelo professor Martiniano José Silva, em principal para dissertação de mestrado na 
UFG, que mais tarde resultaria na obra: Quilombos do Brasil Central: Violência e Resistência Escrava 
1719-1888.  



02 Kalunga Monte Alegre, Teresina e 
Cavalcante 

19/04/2005 

03 Pombal Santa Rita do Novo 
Destino 

25/04/2005 

04 Porto Leocadio São Luiz do Norte 20/01/2006 

 

2006 

 

Número de ordem 

 

Comunidade 

 

Município 

Data de publicação no 

Diário Oficial 

01 Baco Pari Posse 07/06/2006 

02 Buracão Mineiros 13/12/2006 

03 Comunidade Quilombola Nossa 
Senhora Aparecida 

Cromínia 07/06/2006 

04 Fazenda Santo Antônio da Laguna Barro Alto 13/12/2006 

05 Mesquita Cidade 
Ocidental 

07/06/2006 

06 Pelotas Monte Alegre 
de Goiás 

   
28/07/2006 

07 Quilombolas de Minaçu Minaçu    
12/05/2006 

 

2007 

 

Número de ordem 

 

Comunidade 

 

Município 

Data de publicação no 

Diário Oficial 

01 Brejão Campos Belos 13/03/2007 

02 Jardim Cascata  Aparecida de Goiânia 02/03/2007 

03 Taquarussu Campos Belos 13/03/2007 

Fonte: Fundação Cultural Palmares 

 

O reconhecimento e cadastramento dessas comunidades têm sido feitos para 

atender as exigências do Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias 

presente na Constituição Federal de 1988, que atribui ao Estado a função de emitir os 

títulos das terras ocupadas por comunidades quilombolas. Em 2003 o decreto 4887 

responsabiliza o INCRA a regulamentar o processo de reconhecimento, identificação, e 

delimitação espacial dessas comunidades. 

 

A comunidade remanescente de quilombo do Cedro 

 

Em Mineiros, distante aproximadamente 450 km de Goiânia, encontra-se a 

comunidade do Cedro, que foi formada aparentemente pelos mesmos motivos que 

outros quilombos na região e no Brasil, fazendeiros que passavam pelas terras de Goiás, 



traziam consigo certo contingente de escravos, estes cansados das explorações e da 

situação subumana que eram tratados começaram a se esconder na mata entre as serras 

em locais de difícil acesso, se organizando em quilombos. A comunidade do Cedro em 

Mineiros ainda reserva parte de sua história, apesar de terem sofrido fortes influências 

do meio externo.   

A comunidade dos Cedros está localizada a 5 km do centro de Mineiros, em suas 

terras contam com a presença do rio Verdinho, afluente do Paranaíba, do cedro-rosa do 

cerrado - árvore de grande porte - e de um córrego que recebeu o mesmo nome, ao redor 

do qual havia uma grande mata ciliar. Foi nessa região que por volta de 1860, de acordo 

com descrições de Martiniano José Silva (2003), fundava-se a comunidade quilombola 

dos Cedros que recebeu esse nome justamente pela grande quantidade de árvore do 

cedro. Para o autor era uma distinção estes poderem habitar em um cerrado tão rico ao 

que tange a fauna e a flora.  

Um dos principais alimentos dessa população era a mandioca, seja ela amarela, 

branca ou mansa, aproveitavam-na integralmente, fosse cozida pura ou coberta de mel, 

esmagada, acompanhada com outros alimentos, frita, com melado, ou seus derivados 

como: polvilho, farinha, doces, roscas, bolos (em especial o mané-pelado). Além da 

mandioca, os Cedros também cultivavam milho, do qual surgiam diversos pratos como: 

canjica, curau, cuscuz, mingau, pamonha e outros. Ainda o abacaxi, feijão-andu, fumo e 

o café. Podiam contar com a diversidade da flora e fauna, que os beneficiavam com 

alimento como: pequi, caju do campo, maminha cadela, jaca, manga, laranja, coco, 

abacate, cajá, jenipapo, gueiroba, além da abundância da caça e da pesca.  

Apesar da preferência pela produção de subsistência de acordo com Silva 

(2003), chegavam a exercer atividades pastoris, visto as ricas pastagens nativas próprias 

para a criação extensiva de gado e outros animais domésticos possibilitando o uso do 

cavalo como transporte e o consumo da carne bovina. Os quilombos não estavam tão 

isolados como se pensava, afinal mantinham até uma rede comercial onde produziam 

cestos, pilões, pote de barro, tecidos grossos, entre outros. Esses produtos eram trocados 

com comerciantes por outros que não eram produzidos pela comunidade.  

Inicialmente as terras ocupadas pelos quilombolas não pertenciam à 

comunidade, sendo, no entanto, adquiridas posteriormente por volta de 1885 por 

Francisco Antônio de Morais, através da compra, que foi possível graças ao trabalho nas 



fazendas da região. A área do quilombo tinha uma extensão de 284,9449 alqueires, 

situados entre os limites de Jataí e Rio Verde, pois somente mais tarde Mineiros seria 

reconhecida como cidade. Foi possível descobrir as proporções das terras graças a 

documentos encontrados no cartório da cidade de Caiapônia, antiga Rio Bonito, onde 

consta a divisão da terra entre os descendentes de Chico Moleque, foi ainda por conta 

dessa documentação que a comunidade pode entrar com recurso no INCRA para reaver 

terras que foram tomadas na época pelos grandes fazendeiros que ocupavam terras nessa 

localidade, o apossamento dessas terras foi possível pelo intermédio de medidas como o 

Registro do Vigário de 1854, onde os interessados se dirigiam a Rio Verde ou 

Caiapônia e requeriam as terras perante o vigário, as vezes não precisava nem de 

dinheiro para adquiri-las.  

A convivência era pacífica, não havendo estratificação social, todos eram livres 

não havendo escravidão, a produção era dividida com toda comunidade. Nas 

observações de Martiniano José Silva: 

 
Como se vê, o Quilombo do Cedro não era um simples aglomerado de 

pessoas indefinidas e sem rumo, ligadas apenas ao físico, às características de 
relevo, clima, solos, hidrografia e vegetação, mas também a uma serie de 
características humanas, como a população e o povoamento, à integração ou 
desintegração de grupos étnicos, as formas de destruição da população pelo espaço, 
dando origem ao conceito de “habitat”, aos sistemas agrícolas e de criação e, 
sobretudo, às relações estabelecidas como o meio natural. (SILVA, 2003, p.401) 

 
Os membros da comunidade tinham papeis definidos tornando visível a inegável 

organização política e social, constituída de família monogâmica e um equilíbrio 

demográfico entre homens e mulheres. Tratavam de pessoas preocupadas com as 

atividades produtivas, economia e defesa do lugar, tendo como líder Francisco Antônio 

de Morais, apelidado de Chico Moleque. Contudo a comunidade do Cedro não pode 

entrar na História como um simples “bairro rural de negros em Goiás”, como propõe a 

antropóloga Mary Baiocchi, visto sua organização sócio-política e a construção de uma 

identidade étnica.  

Os negros do Cedro provavelmente, têm na sua maioria, ancestralidade banto, 

descendem em geral de negros vindos de Minas Gerais, atual Triângulo Mineiro, São 

Paulo e Nordeste, chegaram ao sudoeste de Goiás com as famílias que ocuparam essas 

terras, tendo os cedrinos chegado mais tarde com os Carrijo de Rezende e os Teodoro de 

Oliveira, segundo descrição de Silva (2003). Dessa forma a população do cedro se 



constituía, aumentando com as fugas de escravos de fazendas da região4, como: 

Babilônia, propriedade de Antônio Gabriel de Morais, Fazenda Bonfim, de José 

Antônio de Carvalho, deixada para seu filho conhecido por Zeca Lopes, Fazenda São 

Pedro, do capitão José Serafim de Barros, temida de acordo com França (1972), pelos 

escravos pelos maus-tratos do senhor, Fazenda Bom Jardim pertencente ao coronel José 

Lima de Carvalho, entre tantas outras, que talvez em proporções menores, mantinham 

escravos. Eram as péssimas condições em que viviam que despertavam os negros a se 

oporem ao sistema escravocrata e construírem espaços voltados para a preservação da 

humanidade negra, e como vimos isso aconteceu constantemente na história como o 

caso do Quilombo do Cedro, de acordo com Martiniano:  

Dessa forma a comunidade do Cedro, com mais de 140 anos de existência, 
a nosso ver, não pode ser estudada, analisada, interpretada e compreendida fora 
desse contexto histórico-social e abrangência territorial onde o tratamento dado aos 
escravos nas fazendas, numa região das mais insuladas do país, não foi mais ameno 
que o Nordeste, havendo mesmo registro de situações idênticas às dos negros de 
minas e engenhos, quando castigados, formas de castigo, aliás, com chicotadas em 
praça pública, o tronco e o chicote tocados a moinho de água, ainda com vestígios 
em antigas fazendas, apesar de muitos já terem sido destruídos no intuito de serem 
esquecidos (...) (SILVA, 2003, p.424) 

 
Na década 1970 o autor acima citado já descrevia a situação em que viveram e 

viviam os cedrinos na região de Mineiros, a cidade crescia parecendo uma vila somente 

de brancos, enquanto o Cedro tão perto continuava sozinha numa demografia pura de 

negros. Até a referida década ele pouco participava da vida comunitária de Mineiros, 

quando sim era representado pelas negras velhas ou mocinhas domésticas, que eram 

bastante trabalhadoras e humildes, a sua função era cuidar da casa e das crianças, eram 

em geral bem tratadas e de confiança. Alguns meninos chegaram a tocar na banda da 

Igreja, mas em geral não trabalhavam na cidade, seus serviços estavam relacionados a 

lida no campo por isso desenvolviam serviços em fazendas da região. Os negros do sexo 

masculino, em especial os rapazes, podiam ser vistos também na “baixadinha das 

marias”, onde encontravam divertimento com prostitutas, e por ali deixavam todo ou 

quase todo, dinheiro. Em fim até a década de 70 o cedrino era visto na cidade de 

maneira bem rara e esporádica, geralmente, salvo os casos acima, nas compras para 

passar o mês.  

                                                 
4 Levantamento feito pelo historiador Martiniano José da Silva, através de informações prestadas por 
descendentes dos donos das referidas fazendas, no município de Jataí. Ainda pela leitura de obra como: 
Pioneiros de Basileu Toledo França, autor jataiense.  



Até a referida década a paisagem do cedro permanecia a de um cerrado, onde 

foram construídas casas em pequenos alqueires de terra, em média 2 ou 3, dividas por 

cercas de arame - resultando em um total de 75 chácaras, das quais apenas 56 continuam 

sendo dos cedrinos - sem energia elétrica e abertura de rua, onde cada proprietário 

produzia no fundo do quintal algumas hortaliças e cultivavam árvores frutíferas, outros 

ainda criavam o pouco gado que o espaço permitia. A sua maioria plantavam arroz, 

feijão, milho, e participavam de um trabalho comunitário, onde havia ajuda mútua para 

preparar a terra para o plantio e durante a colheita. Prática que havia sido abandonada a 

algum tempo e voltou a fazer parte do cenário cedrino neste ano, garantindo uma 

satisfatória colheita de feijão. 

Ao longo do tempo o território cedrino passou por um processo natural de 

transformação, acentuado pela sua proximidade a cidade de Mineiros, muita coisa 

mudou, as terras não são mais só de negros, as festas não tem o mesmo fervor, as 

tradições tem se perdido no tempo. Estradas foram abertas, a luz chegou a região, o 

tijolo e o cimento mudaram a arquitetura de casas que antes eram de barro batido e 

cobertas de palhas, mas a simplicidade das casa e dos móveis ainda são conservados. O 

grupo escolar José Bonifácio, atual Escola Municipal Rural de 1º Grau “Gabriel 

Caetano dos Santos”, de acordo com lei municipal de março de 1978, que ensinava 

somente crianças negras já não funciona como antes, agora somente no noturno com 

uma sala de alfabetização para pessoas mais velhas da comunidade, pois, os meninos 

preferem estudar na cidade. 

Nesse processo o cedrino como sujeito histórico, sofre com os problemas atuais 

da sociedade capitalista, tem se percebido um graduável empobrecimento econômico, 

social e cultural. Ao que se refere a economia, os cedrino não tem mais condições de 

adotarem uma política de subsistência, devido ao longo tempo de trabalho na terra e o 

pequeno espaço para produção, isso tem obrigado famílias inteiras venderam suas terras 

e irem tentar a vida na cidade, ou ainda trabalharem durante a semana na cidade e nos 

final de semana irem para as suas chácaras, o que acontece com grande parte da 

comunidade. As perdas sociais e culturais talvez sejam as maiores, pois a influência 

externa e a necessidade de procurarem melhores condições habitacionais têm alterado 

constantemente a identidade desse povo. Como observa o professor Martiniano José 

Silva: 



Assim como ocorre com outros seguimentos pobres e até com a “classe 
média”, é visível o processo de empobrecimento econômico e sociocultural do 
cedrino. Grande parte da população, mormente os que não têm mais terras é vítima 
da pobreza, da má alimentação e vive em precárias condições habitacionais e 
sanitárias. Suas terras, que se reduzem cada dia mais, podem se depauperar, 
erradicando assim valores mais caros do povoado. (SILVA, 2003, p.443) 

 
Essas alterações são conseqüências das mudanças das últimas décadas, 

principalmente pelas exigências técnicas do mercado produtivo, que exige uma 

produção em massa, o que obrigou a modernização das técnicas de produção, 

marginalizando aqueles que por motivos econômicos ou sociais provenientes da falta de 

instrução não puderam se adaptar a esse novo modelo produtivo. Estão sendo abrigados, 

de acordo com Silva (2003), a abandonarem a enxada e ingressarem em um mundo 

desconhecido, onde a produtividade é delineada pela concorrência e pela dinâmica do 

mercado exterior.  

Outro aspecto que não pode ser deixado de lado são as transformações trazidas 

pela globalização, da qual a comunidade não está livre, as brincadeiras de roda, de pião, 

bola, carrinhos de sabugo, foram substituídas pela internet e os brinquedos eletrônicos, 

foi necessário uma verdadeira reciclagem cultural, o que possibilitou a chegada dos 

computadores e de um laboratório para preparação de remédios feitos a partir de plantas 

medicinais. Hoje as crianças da comunidade podem ter acesso a internet e dispõe de 

aulas de computação semanais. Essa informatização e a globalização levaram a um 

intenso êxodo rural e ao abandono de saberes tradicionais com a terra e a criação.  

 

Algumas considerações sobre a religião cedrina e o trabalho com as plantas 
medicinais 
 

São crendeiros por formação atávica. È que são tradicionalmente católicos. 
Outras instituições tentaram e desistiram. De modo que todo cedrino recebeu os 
sagrados sacramentos do batismo e da eucaristia, e é batizado, crismado, casado, 
benzido, na igreja católica. Cheio de prodígios, milagreiro e essencialmente 
místico, alegre e devoto, invoca Deus a todo instante, por qualquer assunto, em 
particular na falta de chuva, doença em família, sendo seu costume conduzir balde 
d’ água, pedras e rosas para as cruzes da estrada. (SILVA, 1974, p.122) 

 
Apesar da forte influência católica, os cedrinos procuraram, de uma maneira ou 

de outra preservar algumas tradições africanas, em especial o misticismo, as benzas, e 

crendices baseadas em saberes empíricos tradicionalmente passadas para os 

descendentes. No entanto através de relatos e observações feitas na comunidade pôde-se 



percebe que essas práticas têm se perdido no tempo, morrido com as pessoas mais 

velhas da comunidade, sendo difícil encontrar uma benzedeira por ali. Além disso, a 

religião católica não é mais a única, podendo encontrar um grande número de famílias 

que optaram por outras religiões. 

No entanto a herança espiritual africana da qual fala Silva (2003), não perdeu 

todo seu sentido com o passar do tempo, onde a natureza ainda é tratada de modo 

especial, respeitando os ecossistemas e adotando hábitos peculiares ao que tange os 

sistemas de roças, a preservação das árvores e animais, pois de acordo com Roger 

Bastide (1974), o africano não separa o mundo material do mundo ecológico, vê, por 

exemplo, uma colina como morada de espíritos ou centro de uma cerimônia. 

E é dessa forma, apesar de restrita, que os cedrinos cultivam uma religião afro-

brasileira, através de oferendas, evocando cultos primitivos, bezeções, adivinhos, 

invocações, cultos aos antepassados, que por vezes são discriminados, e até mesmo 

condenados pelo cristianismo, obrigando-os a resistir de forma sutil ao camuflar os seus 

deuses para preservá-los. São por esses fatores que em contexto histórico não podem ser 

tratados como mero folclore, mas sim como parte de uma identidade étnica que tem se 

perdido com o passar dos anos. 

Outro aspecto de bastante relevância e que remete as tradições africanas é o 

cultivo de plantas medicinais e a transformação dessas em remédios como: xaropes para 

gripe, para fricção, dietético, para vômitos, suadores, para banhos quentes entre outros, 

tento Luceli Pio, tataraneta de Chico Moleque, catalogado um grande número de plantas 

com funções medicinais, trabalho que aprendeu com as mulheres de sua família, e 

continua ensinando a tradição a membros da comunidade, em especial as crianças, na 

tentativa de não deixar que essa prática se perca com a morte dos mais velhos. Para o 

trabalho com essas plantas foi montado um laboratório com alguns equipamentos 

básicos para a produção dos medicamentos, este foi conseguido através de projetos 

enviados ao governo que financiou a obra. Esses elementos provam que: 

 
(...) o catolicismo oficial não conseguiu tirar do cedrino sua profunda 

religiosidade fundada em princípios de harmonia cósmica de fundas raízes 
africanas, mesmo que exteriorizada por intermédio de rituais e santos católicos, do 
chamado catolicismo popular. Isto significa que os cedrinos, através de historias 
memoráveis, contadas pelos mais velhos, continuam mantendo atitudes mentais 
profundamente arraigadas, que os escravos africanos trouxeram para o Brasil e que 
nenhuma ideologia, seja ela religiosa ou política, conseguira extirpar. (SILVA, 
2003, p. 441) 



 
Essas diferenças fazem do Cedro um povo único, de extrema importância para a 

sociedade brasileira, pois traz consigo resquícios de uma África que está presente em 

nossa língua, na medicina, nas cozinhas e em uma infinidade de outros hábitos. No 

entanto ainda verifica-se a problemática do preconceito e da discriminação racial, 

menos acentuada nos últimos anos, porém ainda viva na memória de muitos.   

 

A provável ascendência banto 

 

Numa tentativa de síntese, eis o cenário histórico-geográfico e ecológico 
dos quilombos cedrinos, cuja raiz ancestral, étnico-lingüística e histórica, em sua 
maioria pelo menos, é provavelmente banto, cultura africana característica dos que 
se articulam em quilombos pelo Brasil afora, ainda presente na região através de 
maior parte dos cedrinos, assim como por meio de outras manifestações e 
representações como as festas afro-brasileiras, destacadas pelas congadas e os 
moçambiques, comuns nos arraias sudoestinos desde o final do século XIX5, o que 
significa vários povos e realidades culturais diversas. Ou diferentes povos, com 
origem étnico-cultural e histórica na Guiné, no Congo, em Angola, no 
Moçambique e em outras regiões da África. (SILVA, 2003, p.406) 

 
Definir a ascendência de uma comunidade não é algo simplista, por décadas os 

estudos a esse respeito sempre recaíram em esteriótipos, devido a essa complexidade 

geralmente procura-se generalizar a ascendência dos negros que foram trazidos pra o 

Brasil. No entanto, estudos como os de Nina Rodrigues e Nei Lopes são tentativas de 

definir melhor essa questão. Nina Rodrigues, em Os africanos no Brasil, fala da 

dificuldade de identificar as origens dos negros que vieram para o Brasil usando como 

um dos argumentos o tráfico ilegal de escravos. Esse autor questiona a teoria de que os 

negros bantos predominaram em todo o país, dessa forma, esses trabalhos acabavam por 

ignorar a importância social e intelectual dos negros sudaneses. 

Outro aspecto que não pode ser deixado de lado são as denominações usadas 

tradicionalmente pela historiografia para definir os povos bantos, geralmente o termo 

banto é usado para designar singularmente um povo. No entanto com o 

desenvolvimento dos estudos africanos, percebe-se que os bantos podem ser 

                                                 
5 A respeito do assunto fala Basileu Toledo França na obra “O Sudoeste: tentativa de interpretação”, onde 
afirma ser o sudoeste goiano rico em manifestações afro-brasileiras, em especial as festas de Nossa 
Senhora do Rosário, da Abadia, Santo Reis, onde se inserem as congadas e moçambiques de origem 
banto. Estas manifestações podem ser observadas em cidades como Jataí, Rio Verde, Caiapônia e 
Mineiros.  



considerados na verdade um tronco lingüístico, que encontra-se espalhado em vários 

países da África, não estando restrita a um único povo e a um único território, a esse 

respeito: 

 
Modernamente, o termo “raça”, por sua impropriedade, deu lugar ao 

vocábulo “etnia” para designar a coletividade de indivíduos humanos com 
características biológicas semelhantes e que compartilhem a mesma cultura e a 
mesma língua. Assim, os bantos constituem muito mais que uma etnia ou grupo 
étnico, devendo, isto sim, ser visto como um grande conjunto de povos falantes de 
línguas que tem origem comum, como, por exemplo, os povos latinos, anglo-
saxões, célticos etc. (LOPES, 2006, p. 104) 

 
Em síntese, ainda de acordo com Nei Lopes (2006), a historiografia tradicional 

não se preocupou em definir com clareza as diferenças entre bantos e sudaneses, por 

vezes ignoraram ou mesmo desconheciam as grandes civilizações que existiam nas 

partes meridionais, central e oriental da África, não falam da destruição que a chegada 

dos portugueses causou ao Continente, “não abordam a resistência dos africanos a 

escravização e ao domínio colonial, confundiram etnias com portos de embarque” 

(LOPES, 2006, p.104). 

Em uma tentativa de reconstruir a ancestralidade mais remota dos bantos, 

Théophile Obenga6, citado por Nei Lopes, diz que estes viviam em uma floresta aberta, 

onde podiam ser encontrados animais como elefantes, crocodilos, leopardos e outros. 

Esse ambiente estaria localizado na região dos Montes Adamaua, atual República de 

Camarões, por volta do ano 1000 a.C. No entanto, o grande número de migrações que 

ocorreram depois desse ano, e o contato com outros povos como os sudaneses, por 

exemplo, levaram aos bantos a se desenvolverem, em especial ao que tange as técnicas 

de plantio e colheita e as suas organizações sociais. 

Para continuarmos essa análise saltemos para o ano de 1532, quando 

provavelmente foram trazidos para o Brasil - para trabalharem nos canaviais destinados 

a produção do açúcar em São Paulo - os primeiros escravos africanos. Acredita-se que 

esse primeiro contingente de escravos eram na sua maioria povos bantos, vindos da 

região do Congo. Já por volta de 1550, o nordeste recebe um grande contingente de 

escravos, que também irão desenvolver trabalhos na lavoura açucareira, estes provindos 

principalmente do Reino do Congo, do Dongo e de Benguela. Esses escravos que 

                                                 
6 OBENGA, Théophile. Les Bantu: Langues, peuples, civilisations. Paris-Dakar, Présence Africaine, 
1985.  



vieram para o nordeste, também predominantemente banto, organizaram fugas e 

formaram na região da Serra da Barriga, aquele que ficaria conhecido na história como 

o mais importante símbolo da resistência negra no Brasil, o quilombo dos Palmares.   

Por volta do século XVI, os bantos, já eram numerosos no Brasil e exerciam 

suas influências na população colonial do país. A presença dos bantos em várias regiões 

do país, de acordo com Nei Lopes (2006), foi possível graças, a colonização do Rio 

Grande do Sul em 1737, a extensão da indústria e da cultura da cana para Vale do 

Paraíba e a descoberta de terras para o cultivo do café em São Paulo.  

Essa reconstrução nos leva a refletir sobre a presença de manifestações culturais 

e religiosas como as congadas, os moçambiques e os quilombos7 ainda existentes em 

algumas regiões, e que mesmo tendo sofrido as influências da religião católica, ainda 

conservam:  

[...] a lembrança das passadas grandezas dos antigos reinos bantos e sues 
soberano, várias outras constituem-se de bailados guerreiros, reminiscências que 
certamente são dos muitos combates travados pelos Bantos na África e no Brasil, 
como é o caso dos Moçambique e dos Quilombos. E outras ainda refletem a 
disposição atlética do Banto, autotransformadas que foram, em terras brasileira, de 
danças acrobáticas em artes marciais como é o caso do Maculelê e da chamada 
“Capoeira de Angola”. (LOPES, 2006, p. 197) 

 
Dessa forma o que se percebe, é que os negros da comunidade remanescente de 

quilombo do cedro, são provavelmente de ascendência banto, visto que na sua maioria 

vieram de Minas Gerais e de São Paulo, e que traços das suas manifestações culturais 

como o moçambique, associa-se aos bantos. Mas é importante que ressaltemos a 

fragilidade dessas classificações, pois como escreveu Nina Rodrigues, não podemos 

deixar de levar em consideração as dificuldades de reconhecer as origens dos africanos 

que vieram para o Brasil. Isso devido às estratégias dos traficantes que desarticulavam 

as possibilidades de uma revolta, misturando diversas etnias, assim a integração e 

organização entre estes era difícil, visto a heterogeneidade dos povos africanos. No 

entanto, ao fazer história precisamos de um ponto de partida, mesmo que este seja uma 

hipótese, que auxiliará as nossas reflexões.  

 

                                                 
7 A esse respeito ver Bantos, malês e identidade negra, de Nei Lopes, onde o autor ao falar de 
representações dos povos bantos conceitua as congadas, os moçambiques, os quilombos e outras formas 
de manifestações dos negros bantos. 



A dinâmica de construção e desconstrução da identidade étnica na comunidade 
remanescente de quilombos do Cedro 

 

Vencido alguns impasses teóricos ou pelo menos tentado, podemos agora falar 

sobre a realidade da comunidade do Cedro. A proposta inicial e talvez a ideal para o 

desenvolvimento desta pesquisa era a de trabalharmos com a oralidade, no entanto, 

esbarramos em uma série de dificuldades como a falta de recursos e tempo para 

realizarmos a quantidade necessária de trabalhos de campo. Portanto, para evitarmos 

recaímos nos constantes erros pelo uso inadequado da história oral preferimos por 

analisar a comunidade através das obras do professor José Martiniano da Silva, que por 

anos tem se dedicado ao estudo dos negros em contexto local e regional e por 

observações feitas em algumas visitas a comunidade.  

Nesse sentido procuramos confrontar as descrições da comunidade do Cedro na 

obra Sombra dos Quilombos de 1974, do professor Martiniano, com as novas realidades 

da comunidade, algumas já descritas em obra8 posterior do mesmo autor. A respeito do 

desenvolvimento da cidade de Mineiros e da comunidade do Cedro, descreve o autor: 

 
[...] o cedro crescia sozinho, isolado e nublado na cor e na revolta intima, 

sem espada nem terçado, num quietismo profundo e numa demografia pura de 
negros. Se deixava o cedrino a seu burgo, indo para as fazendas, avistava a Vila do 
Mineiro crescendo sozinha, com jeito branco de ser, de um lado só, pensando 
talvez que havia separado o joio do trigo e desigualando a cor do sangue das veias 
dos homens [...] e o cedrino ali exposto aquele mundo que nascia e se organizava 
para os brancos, ou pelo menos mulatos, bisonhamente nunca participado desse 
“mundo social”[...] (SILVA, 1974, p.117) 

 
Percebe-se aqui a situação de isolamento na qual vivia a comunidade do Cedro, 

realidade que começa a se transformar especialmente a partir das décadas de 1960 e 

1970, quando se intensificaram as relações entre os negros do Cedro e da sociedade 

mineirense. Aos poucos os Cedros que se mantinham nas suas pequenas chácaras e ali 

geralmente produziam o que necessitavam para sobreviver, começam a participar mais 

ativamente das atividades urbanas, é claro que as atividades que exerciam eram de 

pequenos serviços, como empregados, em fim prestavam serviços a sociedade na 

maioria “branca” e tinham salários inferiores.  

                                                 
8 Refiro-me a obra Quilombos do Brasil Central de 2003, onde algumas idéias referentes à comunidade do 
Cedro já não aparecem mais, no entanto, falta referencias a essa dinâmica de transformações que 
aconteceram na comunidade.  



Martiniano (1974) observa que os primeiros serviços que os Cedrinos 

prestaram a sociedade de Mineiros, estavam geralmente ligados aos serviços domésticos 

e eram exercidos pelas mulheres, que trabalhavam como  babás, lavadeiras, 

arrumadeiras e cozinheiras. Essas mulheres negras eram comumente bem tratadas e 

despertavam confiança. Quanto aos homens do Cedro, os trabalhos que mais 

executavam estavam ligados a terra, principalmente como peões em fazendas da região. 

Apesar da passagem dos anos e das mudanças acontecidas na comunidade, a situação 

quanto aos trabalhos não parece ter mudado muito, assim como afirma Martiniano: “[...] 

o cedrino continua como fornecedor de mão-de-obra na cidade e no campo, dependendo 

essencialmente de fazendeiros, agropecuaristas e empresas rurais que dominam, 

controlam, movimentam e “distribuem” a terra e tudo que nela se reproduz [...]” 

(SILVA, 2003, p.443) 

A essa observação Martiniano acrescenta as dificuldades que os cedrinos 

encontram em produzir e escoar a produção, pois as atividades que antes eram baseadas 

na coletividade se tornaram muito individuais, e a pequena faixa de terra que cada 

família ocupa, de aproximadamente dois alqueires não é suficiente para produzir. 

Interessante ressaltar aqui que em meados desse ano, a comunidade tem tentado resgatar 

algumas práticas “antigas” como foi o caso do plantio e colheita do feijão, realizado em 

coletividade. Parte da produção foi distribuída a comunidade e o restante 

comercializado. Esse resgate de práticas antigas deve ser visto aqui como característica 

de uma identidade, mas que por algum período deixou de se manifestar - pois como 

vimos preferimos adotar os conceitos que admitem uma flexibilidade da identidade - no 

interesse de voltar a fazer um trabalho que deu certo anteriormente. 

Podemos destacar também a questão das moradias e das relações sociais na 

comunidade, em 1974 o professor Martiniano descreve as casas dos cedrino como 

casebres rústicos, geralmente cobertos por folhas de buriti, não eram muito altos e 

possuíam poucos cômodos, em torno de quatro. As paredes eram de pau-a-pique, as 

vezes barreadas. Algumas casas ainda continuam nesse mesmo formato, mas a maioria 

já tem se modificado, construindo casas com materiais mais modernos. Ao que se refere 

as relações sociais dentro da comunidade, sabemos que muita coisa também mudou, a 

esse respeito escrevia Martiniano na década de 1970:  

“Décadas se passaram, e ele, como até o presente, vive no seu habitat 
rústico nas cercanias do Rio Verde, mas onde preto só ama preto, e que só mastiga 



com boca de negro, que só se deita com preta no “isidoro da taboca” de onde um 
amor matuto germina menino que só nasce preto naquele cafundó que loucamente 
ama. (SILVA, 1974, p.117) 

 
Essas relações aqui descritas mudaram bastante nas últimas décadas, muitas 

pessoas venderam sua propriedade na comunidade e se mudaram para as cidades, outras 

apesar de manterem suas chácaras possuem também residência na cidade, visitando a 

comunidade apenas nos finais de semana, isso fez com houvesse uma dinâmica maior 

nas relações sociais, negro não se casa mais necessariamente com negro, na mesma 

intensidade de antes como descrito acima, apesar de os casamentos entre eles ainda 

serem comuns. Podemos acrescentar aqui o fenômeno da mestiçagem que tanto na sua 

forma ideológica como biológica tem se configurado como fator de transformação da 

identidade da comunidade.  

 Nessa mesma dinâmica passamos a correlacionar alguns fatores observados 

em nossas visitas a comunidade. Percebemos que a globalização e muitas outras 

influências externas têm transformado a vida da comunidade, em especial das crianças e 

adolescentes. A comunidade possui um laboratório de informática, e em vista a este 

percebemos que os freqüentadores eram jovens de aproximadamente 12 a 20 anos, e 

acessavam sites de relacionamentos conhecidos mundialmente. Isso nos remete a uma 

das hipóteses de Stuart Hall (2002), ao descrever sobre o que poderá acontecer com as 

identidades no mundo global, a hipótese da negociação das identidades. Onde as 

identidades externas negociam com as internas e juntas com aspectos de uma e de outra 

formam um nova identidade.  Isso nos leva a refletir também sobre a escola presente na 

comunidade. Essa escola foi fundada para atender as crianças e adolescentes da 

comunidade, no entanto não tem funcionado, pois as crianças preferem estudar na 

cidade do que na comunidade. Existe até mesmo um projeto que propõe uma educação 

diferenciada para as crianças da comunidade, voltada para a recuperação das tradições 

perdidas ao longo do tempo. Mas esse desejo parece não ser compartilhado por todos na 

comunidade.  

 Outro aspecto que não podemos deixar de mencionar refere-se ao laboratório 

de plantas medicinais, projeto implantado em 1998, na comunidade do Cedro. No 

entanto, apenas a implantação do laboratório é algo novo, pois o trabalho com plantas 

medicinais já existe a algum tempo. Esse trabalho era antes desenvolvido por um grupo 

de mulheres que se reuniam na casa de Lucely Moraes Pio, tataraneta de Chico 



Moleque, fundador do Quilombo do cedro, e que possui um amplo conhecimento em 

plantas medicinais, tendo catalogado uma série delas. O espaço para produção dos 

medicamentos estava ficando impróprio, foi então que tiveram a idéia de elaborar um 

projeto para a construção de um laboratório onde pudessem desenvolver as formulas e 

tivessem maior segurança e higiene. A implantação do laboratório para a comunidade 

trouxe também mudanças, o treinamento que foi feito pelo SEBRAE visa a obtenção de 

lucro, pois difunde as idéias capitalistas, isso acabou por levar a disputas dentro da 

comunidade pelo controle do laboratório, em mais mudanças, pois percebíamos que o 

germe do individualismo se instalava cada vez mais dentro da comunidade.  

Ainda em relação ao conhecimento das plantas medicinais e fabricação de 

remédios, a comunidade oferece aos mais jovens cursos de como aprender a lidar com 

as plantas do cerrado e como extrair delas o que se precisa para a preparação dos 

remédios. Os encontros acontecem geralmente em finais de semana e a maioria dos seus 

freqüentadores são jovens do sexo feminino. Esse trabalho é um dos poucos que 

procuram transmitir as gerações mais novos as atividade praticadas a muito tempo pelos 

mais velhos. 

Ao que se refere a religião, os cedrinos sempre foram oficialmente católicos, 

mas como já foi descrito anteriormente essa religião católica mesclava-se com as 

crendices e com aspectos religiosos trazidos da África e reconstruídos no Brasil, é claro 

que não da mesma forma, não podendo ser classificados como tradições “puras”, mas 

que foram resignificadas no Brasil. É o caso dos moçambiques e congadas que apesar 

de terem sofrido fortes intervenções da religião católica acabam nos remetendo a traços 

africanos. Se antes a maioria da comunidade era católica, hoje muito se tem mudado, 

pois encontramos entre os Cedros, evangélicos e espíritas.  

No tocante ao reconhecimento da comunidade como remanescente de 

quilombo, podemos falar que ao contrário de outras comunidades como o Mocambo em 

Pernambuco, citado no primeiro capítulo desse trabalho - que resignificou o samba de 

coco, numa tentativa de provar uma identidade - a comunidade do Cedro não precisou 

passar por essas provas. Visto que os critérios usados para uma comunidade ser 

reconhecida como remanescente de quilombo são de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotadas de relações territoriais específicas e com presunção de 

ancestralidade negra, isso de acordo com o Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003. 



Ao que se refere ao reconhecimento dessas comunidades o que mais provoca 

complicações refere-se ao reconhecimento e delimitação das terras ocupadas. No 

entanto a Comunidade do Cedro que já tinha o reconhecimento  de suas terras, que 

foram compras por Chico Moleque em 1885, por isso não precisou passar por esse 

processo.  

Todos esses fatos nos levam a questionar sobre a identidade étnica da 

comunidade do Cedro, como vimos anteriormente, a questão da identidade é bastante 

complexa, sendo preciso estudos minuciosos para que possamos defini-las ou fazer 

afirmações em torno da sua conceitualização. No entanto, o que podemos perceber é 

que a identidade esta em constante transformação, principalmente pelo contato com 

sociedades diferentes, diferenças que podem ser físicas, culturais, lingüísticas, entre 

outras, desde que estabelecem critérios de comparação. O que não se deve fazer é 

generalizar, definir identidade étnica como um conceito imutável e que deve ser seguido 

em todos os seus elementos. Pois como foi demonstrado ao longo desse trabalho as 

generalizações geralmente recaem em erros. Diante dessas descrições sobre a 

comunidade do Cedro, podemos ver que a sua identidade étnica tem estado em 

constantes transformações, principalmente por causa das novas configurações de vida 

que a tecnologia e a globalização têm trazido.  
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