
 

1 

LEVANTAMENTO ETNOHISTÓRICO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA 
DO CEDRO-GO 

 
 

Jesiel Souza Silva 
Universidade de Brasília – UNB 

zielsilva@hotmail.com 
 
 

Resumo 
 
Frutos da resistência contra o sistema escravocrata no Brasil escravos se organizaram ao longo 
dos anos, formando verdadeiros redutos de resistência frente ao processo escravista e ao 
processo de exclusão imposta pelo regime e sociedade brasileira. Espalhados por todo o 
território brasileiro, as comunidades quilombolas criaram estratégias de sobrevivência frente ao 
modelo fundiário concentrador e conservador, e luta principalmente para ter seus territórios 
reconhecidos e respeitados. Neste contexto a comunidade do Cedro, no sudoeste de Goiás, é 
uma comunidade constituída de descendentes de escravos e que se reconhecem como portadores 
de uma identidade baseada na mesma origem e numa cultura comum distinta dos demais grupos 
circunvizinhos. Este trabalho objetiva analisar a formação da comunidade do Cedro no Sudoeste 
de Goiás, analisando o surgimento e constituição da comunidade e a forma com que esta 
comunidade se estabeleceu espacialmente em um território onde há predominância de 
monocultura latifundiária. Foram analisados duas principais obras sobre a comunidade, além de 
dados de 25 unidades familiares através de questionários semi - estruturados, entrevistas e 
observação não participante. Esta comunidade mantém práticas centenárias trazidas pelos seus 
ancestrais.  
 
Palavras-chave: Quilombolas. Comunidade Tradicional. Resistência e Conhecimento 
Tradicional. 
 
 
Introdução 
 
Mesmo o processo de aquilombamento ocorrendo em todo o território brasileiro, as 

comunidades que descendem destes, ficaram esquecidas por vários anos, ficando 

igualmente esquecidas suas lutas para manter seu rico patrimônio histórico e cultural. 

As comunidades quilombolas mantêm, ainda hoje, práticas centenárias trazidas pelos 

seus ancestrais do continente africano. Estas práticas, além de culturais, dizem respeito 

à religiosidade, política e formas de produção, envolvendo técnicas agrícolas, formas de 

manejo do solo, formas de plantio, se constituindo em uma íntima relação destas 

comunidades com o ambiente em que estão inseridas, a partir do desenvolvimento de 

técnicas conservacionistas e utilização racional dos recursos naturais, garantindo desta 

forma a manutenção da biodiversidade, para utilização das gerações futuras. 

As comunidades de remanescentes de quilombos, em muitos casos ainda não são 

conhecidas, divulgadas e valorizadas. Muitas delas ainda vivem as margens da 
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sociedade brasileira que foi construída em cima dos trabalhos de seus ancestrais. 

(CÂNTIA; BOLONI, 2004). Mesmo que no imaginário popular é comum a associação 

dos quilombos a algo apenas ligado ao passado, e que teria desaparecido com o fim do 

regime da escravatura, estas comunidades quilombolas, existem em um grande número 

e se faz representada praticamente em todo o território brasileiro. 

Recentemente a questão quilombola tem tido uma grande visibilidade, o que exige uma 

grande revisão nos modelos de gestão utilizados para a implementação de políticas 

públicas. A questão fundiária deve ser levada em consideração, pois a terra é de extrema 

importância para a continuidade do grupo enquanto condição exclusiva para a existência 

do mesmo. O território não estaria restrito ao espaço geográfico, abarcando objetos, 

atitudes, relacionamentos, ou seja, tudo o que afetivamente lhe diz respeito. A questão 

fundiária incorpora outra dimensão, pois enquanto a terra é uma necessidade econômica 

e social, o território, enquanto espaço geográfico e cultural de uso coletivo é uma 

necessidade cultural e política, ligado ao seu direito de autodeterminação. A terra é uma 

necessidade econômica e social (SEPPIR, 2004). 

Estas comunidades detêm grandes conhecimentos tradicionais, e muitos destes foram 

trazidos do continente africano, enquanto outros foram descobertos por elas no Brasil ao 

longo dos anos, mediante vários experimentos.  

As comunidades remanescentes de quilombo caracterizam em sua maioria pelo grande 

vínculo com o meio em que ocupa, observando grande grau de preservação da 

biodiversidade. Estas comunidades sobrevivem da agricultura de subsistência, com uma 

agricultura baseada na mão-de-obra familiar, assegurando os produtos básicos para o 

consumo. Para completar a renda familiar, animais de pequeno porte são criados nestas 

comunidades, como, galinhas, porcos, patos e cabritos (VICENTE, 2004). 

Para Nascimento (1980 apud Siqueira 2008), a memória dos afro-brasileiros não se 

inicia com o tráfico de escravos africanos para o Brasil, nem no início da escravidão dos 

africanos no século XV, pois os africanos já trouxeram consigo saberes a respeito das 

diversas áreas do conhecimento como culturas, religiões, línguas, artes, ciências, 

tecnologias, etc. 

A presença quilombola é “estranha e ameaçadora pelo olhar oficial e ideológico que 

inventa e faz desaparecer o outro”. O quilombola é uma presença marcante na história 

brasileira, mas ao mesmo tempo “inviabilizada pelo medo que essa sociedade não fosse 

a homogeneidade ocidentalizante sonhadora desde o século XIX“ (PASSOS, 2007, p. 
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5). Estas comunidades ficaram a margem do processo de modernização durante mais de 

um século de república, fruto do processo de “negação do Brasil”, viveram ameaçadas e 

desrespeitadas em suas expressões culturais e sem acesso a titulação das suas terras. 

As comunidades quilombolas lutam pela continuidade dos princípios que na dinâmica 

atual revivem valores sociais, culturais e políticos das civilizações africanas que em sua 

essência constituem a sociedade brasileira, assim como a cultura nacional (SIQUEIRA, 

1995). Vivendo diferentes situações de contato com a sociedade nacional, aos poucos 

vão despertando para a importância da sua cultura buscando espaço na sociedade que os 

manteve discriminados e isolados ao longo dos séculos. Apesar das pressões das frentes 

de ocupação, procuram resgatar e resguardar antigas tradições. Em várias comunidades 

quilombolas, festas e danças lembram os ritmos da África. 

Um número muito grande de quilombos no Brasil vive em situações consideradas 

alarmantes e em muitos casos localizadas em lugares afastados e sem condições 

necessárias para desenvolver uma agricultura de maior qualidade até mesmo por falta de 

uma documentação que lhes concede o direito de conseguir financiamentos, 

empréstimos e subsídios para a sua produção, mesmo que estas ações são denunciadas e 

atestadas por organismos internacionais ligados a Organizações das Nações Unidas-

ONU. Isso tem de certa forma servido como pressão nos últimos anos, para que o 

governo brasileiro adotem medidas mínimas de atenção política a estas comunidades 

(PASSOS, 2007). 

O principal objetivo deste artigo é analisar os fatores históricos que contribuíram para a 

formação da Comunidade Quilombola do Cedro, localizada em Mineiros, no Sudoeste 

de Goiás, que resiste e hoje é um grupo social centenário, constituído em sua maioria 

por negros, descendentes de escravos, que se reconhecem como portadores de uma 

identidade baseada na mesma origem e numa cultura comum distinta dos demais grupos 

circunvizinhos.  

 

A Comunidade do Cedro 

 

O Estado de Goiás abriga em seu território diversas comunidades quilombolas. Até o 

ano de 2009, das 1.342 comunidades certificadas, 21 se localizavam em Goiás (tabela 

1). O ano de 2006 foi o ano onde foram emitidas mais certificações para comunidade 

quilombolas do estado de Goiás. 
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Tabela 1: Comunidades Quilombolas certificadas em Goiás 
Ano: 2004 

NÚMERO DE 
ORDEM 

COMUNIDADE MUNICÍPIO DATA - PUBLICAÇÃO DIARIO 
OFICIAL DA UNIÃO 

01 Almeida Silvânia 25/05/2005 
02 Quilombo do Magalhães Nova Roma 04/06/2004 

Ano: 2005 
NÚMERO DE 

ORDEM 
COMUNIDADE MUNICÍPIO DATA - PUBLICAÇÃO DIARIO 

OFICIAL DA UNIÃO 
01 Cedro Mineiros 08/06/2005 
02 Kalunga Monte Alegre, Terezina e 

Cavalcanti 
19/04/2005 

03 Pombal Santa Rita do Novo Destino 25/04/2005 
04 Porto Leocádio São Luíz do Norte 20/01/2006 

Ano: 2006 
NÚMERO DE 

ORDEM 
COMUNIDADE MUNICÍPIO DATA - PUBLICAÇÃO DIARIO 

OFICIAL DA UNIÃO 
01 Baco Pari Posse 07/06/2006 
02 Buracão Mineiros 13/12/2006 
03 Comunidade Quilombola Nossa 

Senhora Aparecida 
Crominia 07/06/2006 

04 Fazenda Santo Antonio da Laguna Barro Alto 13/12/2006 
05 Mesquita Cidade Ocidental 07/06/2006 
06 Pelotas Monte Alegre de Goiás 28/07/2006 

 
07 Quilombo de Minaçú Minaçú 12/05/2006 

 
Ano: 2007 

NÚMERO DE 
ORDEM 

COMUNIDADE MUNICÍPIO DATA - PUBLICAÇÃO DIARIO 
OFICIAL DA UNIÃO 

01 Brejão Campos Belos 13/03/2007 
02 Jardim Cascata Aparecidae de Goiania 02/03/2007 
03 Taguarussu Campus Belos 13/03/2007 

Ano: 2008 
NÚMERO DE 

ORDEM 
COMUNIDADE MUNICÍPIO DATA - PUBLICAÇÃO DIARIO 

OFICIAL DA UNIÃO 
01 Forte São João D`aliança 05/03/2008 
02 Tomas Cardoso Goianésia 04/08/2008 
03 Antonio Borges Barro Alto 09/12/2008 

Ano: 2009 
NÚMERO DE 

ORDEM 
COMUNIDADE MUNICÍPIO DATA - PUBLICAÇÃO DIARIO 

OFICIAL DA UNIÃO 
01 José de Coleto Colinas do Sul 05/05/2009 
02 Vó Rita Trindade 05/05/2009 

Fonte: Fundação Palmares 
 

As comunidades quilombolas em Goiás são pouco conhecidas até mesmo para a própria 

população do Estado, e mesmo desconhecidas dos próprios moradores das regiões onde 

estas comunidades estão localizadas. Além das Comunidades dos Kalungas na região 

norte de Goiás existe outras comunidades quilombolas distribuídas por outras regiões do 

estado, como a no município de Santa Rita do Novo Destino, onde está localizada a 

comunidade quilombola de Pombal, que abriga cerca de 100 famílias e que em 2005 foi 

reconhecida pela Fundação Palmares e na região sudoeste de Goiás onde esta localizada 

a Comunidade do Cedro principal objeto desta pesquisa; e a comunidade de quilombola 

do Buracão. 
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A Comunidade do Cedro ocupa-se de métodos e formas tradicionais de organização 

cultural e social, por intermédio das quais preserva uma das grandes riquezas da 

comunidade: o conhecimento etnobotânico. 

Formada em 1885, a comunidade do Cedro luta principalmente para manter as suas 

características culturais, tendo sua história sido iniciada mesmo antes da compra da 

terra, quando por volta de 1870 já se tinha noticia da existência no local de 

aproximadamente 30 escravos, que tinham fugido das fazendas da região e de outros 

estados, de forma a resistir política, social e culturalmente à escravidãoi. 

No ano de 1885, Chico Moleque, adquiriu uma gleba de terras da fazenda Flores do Rio 

Verde, que na época fazia parte do Município de Jataí. Chico Moleque, que era um 

escravo que aos domingos trabalhava em outras propriedades e no meio de semana 

trabalhava para seu senhor. Com o dinheiro do seu trabalho em outras fazendas, 

comprou a sua liberdade e suas próprias terras, que hoje pertencem à Comunidade do 

Cedro. A maioria absoluta dos cedrinos é descendente de Chico Moleque.  

A Comunidade do Cedro ainda resguarda traços da cultura africana, como ocupação de 

espaço, laços de parentesco e vizinhança, relação de compadrio, lealdade e 

solidariedade o que leva as trocas simbólicas que reforçam a produção biológica e 

cultural semelhante a outros quilombos como os Kalungas, uma comunidade 

quilombola da  região Norte de Goiás. 

Porém a comunidade tem sofrido fortes impactos causados pelo avanço da cidade sobre 

sua área, ocasionando mudança na estrutura da ocupação da terra, onde foi destinado 

um lote individual a cada família.  

A expansão urbana levou também à venda de muitos lotes e à imigração da população 

jovem para o centro urbano, fazendo a comunidade sofrer um decréscimo populacional 

entre os anos de 1977 e 1997. Com a proximidade da zona urbana e com as mudanças 

ocorridas no Sudoeste de Goiás, principalmente após a década de 1970, os cedrinos 

passaram a ter uma dependência maior da cidade. 

A situação vivida pelos cedrinos, não se difere das outras comunidades quilombolas 

encontradas em outras regiões do Brasil: falta de coleta de lixo, falta de esgoto; falta de 

escola e inexistência de ações públicas que visem a geração de renda e emprego. 

Essa situação ganhou novas perspectivas após a criação do Centro Comunitário de 

Plantas Medicinais do Cedro, que vem desde 1998 servindo como uma estratégia para 

manutenção do conhecimento etnobotânico existente na comunidade e que possibilitou 
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atender a demanda da região próxima a comunidade, com remédios populares. Através 

das plantas medicinais são produzidos xaropes para combater anemia, antialérgicos, 

expectorantes, garrafadas para combater diversos tipos de infecções, gastrites, úlcera, 

alergia, antibióticos, xampu, xaropes, pomadas, soluções tópicas cicatrizantes, 

comprimidos para tratamento de vermes, dentre outras. 

Ações estão sendo desenvolvidas pela comunidade cedrina visando a manutenção de 

sua identidade cultural, destacando o trabalho de resgate da capoeira, símbolo da 

resistência escrava e os trabalhos desenvolvidos com plantas medicinais, para a 

manutenção do conhecimento etnobotânico dos cedrinos. 

A opção por este objeto de pesquisa passa pela necessidade de compreender a realidade 

desta comunidade, assim como a sua formação sócio-espacial, fortalecendo a área de 

estudo de população afro-brasileira e goiana, focalizando assim o grande conhecimento 

tradicional, principalmente em relação ao uso de plantas medicinais destas 

comunidades, buscando conhecer o processo de reprodução que se dá dentro das 

comunidades quilombolas, conhecendo as dificuldades enfrentadas principalmente 

quanto à acessibilidade aos meios de promoção social. 

Esta proposta é justificada pelo fato de tratar de uma área que vem nos últimos anos 

despertando grande interesse na sociedade brasileira e goiana no plano cultural e na 

formação cultural, social e política, cumprindo o papel de fortalecimento do debate de 

persistência das comunidades e seu modo de vida. Isso justificou o desenvolvimento 

desta pesquisa que tem o papel de contribuir para a valorização da história de resistência 

desse povo.  

 

Procedimentos Metodológicos 

  

A metodologia utilizada foi a de estudo de caso, considerando os aspectos preconizados 

por Rodrigo( 2008) e  Gil (2002) que permitem uma análise em profundidade dos 

processos e das relações entre os mesmos. 

O estudo de caso como metodologia de investigação possibilitou a definição de quatro, 

fases que são apontadas por Gil (2002): a) delimitação da unidade de estudo; b) coleta 

de dados; c) seleção, análise e interpretação dos dados; e d) elaboração do relatório. 

A primeira fase consistiu na delimitação da unidade de estudo, a segunda etapa, que 

consiste na coleta de dados foi realizada utilizando-se vários procedimentos qualitativos 
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e quantitativos: aplicação de questionários com perguntas fechadas e abertas, 

observação não-participante, entrevistas formais e não-formais e análise documental; a 

terceira etapa consistiu da: seleção, análise e interpretação dos dados, sendo que a 

seleção dos dados teve um direcionamento em função dos objetivos delimitados na 

pesquisa. Foram entrevistados 25 moradores da Comunidade do Cedro, representando 

25 residências visitadas. Antes de todas as entrevistas foram apresentados os objetivos, 

sendo que na maioria dos casos, as entrevistas foram realizadas após a primeira visita, 

onde já se podia perceber certo grau de confiança estabelecida entre o pesquisador e os 

indivíduos objeto desta pesquisa. 

 

Dados Etnohistóricos 

 

O processo de formação histórico da comunidade do Cedro remete ao intenso período 

migratório ocorrido no estado de Goiás em meados do século XIX, principalmente 

em busca de terras férteis agricultáveis e exploração mineral, tendo seus formadores 

descendentes de escravos trazidos da região do antigo “Sertão da Farinha Podre”, 

atual triângulo Mineiro, como colocado por Silva (2003). 

 Existem várias versões para o surgimento da Comunidade do Cedro, trataremos aqui de 

seu surgimento colocado por duas principais literaturas: Baiocchi (1983) e Silva (2003). 

Mineiros têm o seu surgimento em meados do século XIX motivado pela descoberta de 

diamantes pelos Carrijo de Resende, às margens do Rio Verde. Segundo entrevistas 

realizadas pela professora Mari de Nazaré Baiocchi em Negros de Cedro (1983), 

descendentes de coronéis dão conta que por volta de 1800 levas de mineiros vindo de 

Minas Gerais vieram para a Província de Goiás com seus escravos em busca de ouro e 

boas terras. Com o fim da escravidão, seus senhores resolveram doar-lhes terras nas 

proximidades da Vila de Mineiros. Porém existem duas versões para a doação de terra 

onde esta localizada a comunidade: esta doação teria sido feita por Gabriel Vilela de 

Moraes ou Moraes Vilela, ou pelos Carrijos Resende. Neste período o coronel Carrijo 

Resende trouxe consigo de Minas Gerais, três irmãos que foram a igreja e se declararam 

paroquianos e requereram as terras por títulos de sesmarias, demarcando-as. A sesmaria 

foi requeria em Torres do Rio Bonito, atual Caiapônia, por meio do Registro Paroquial. 

Porém não se sabe ao certo quem foi o requerente: Antonio Gabriel de Moraes ou os 

Carrijos. Por existir vários condôminos, foi requerida a divisão da Fazenda Flores do 
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Rio Verde, que media aproximadamente de 12 léguasii de largura por oito a dez de 

comprimento. Assim os cedrinos compraram o direito de posse de uma parte. Os 

escravos continuaram morando na terra prestando serviços aos fazendeiros.  

Na mesma obra de Baiocchi (1983), descentes de escravos afirmam que Francisco 

Antonio de Moraes, mais conhecido como “Chico Moleque”, negro, bom, alto e valente 

só pensava em melhorar a vida de sua gente. Com o dinheiro ganho no trabalho aos 

domingos e dias de santos conseguiu alforria para a sua mulher e filha mais velha. 

Chico Moleque veio de Minas Gerais e seu trabalho gerou sua alforria e a compra de 

parte da Fazenda Rio Verde, onde começou a trabalhar com a mulher e filhos e alguns 

de seus irmãos. Aos poucos a população foi crescendo; negros das fazendas próximas e 

de outras regiões fixaram residências, casando entre si. Pelos dados do Cartório de 

Registro Geral de Imóveis conclui-se que a Fazenda Flores do Rio Verde, onde se 

localiza a Comunidade do Cedro, em 1857 tinha um total de 30.161 alqueires. Em 1885, 

Chico Moleque compra uma parte das terras sem a transcrição do total adquirido. 

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

consta a divisão da terra entre os descendentes de Chico Moleque, possibilitou a 

comunidade entrar com recurso no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, a fim de reaver as terras que haviam sido tomadas a alguns anos 

pelos grandes fazendeiros que ocupavam terras na região, por intermédio de medidas 

como o Registro de Vigário de 1854, onde as terras eram requeridas perante o vigário 

em Caiapônia ou Rio Verde, muitas vezes sem nenhum dinheiro (SILVA, 2007). 

Por volta de 1970, o Cedro situava em um município onde as atividades se 

concentravam principalmente na criação de gado, que representava a maior fonte de 

renda do município - mesmo as unidades familiares concentrando na lavoura - 

caracterizando-se pela utilização de grandes áreas primárias. Além de bovinos, criava 

suínos, eqüinos e aves (BAIOCCHI, 1983).   

Ao mesmo tempo em que trabalhavam nas fazendas e garimpam no Rio Verde, a 

população do cedro dedicavam ás suas terras, que Baiocchi (1983), classificou de 

pequenos retalhos de terras onde plantavam principalmente produtos hortigranjeiros e 

criavam porcos e aves e já se queixavam da perda de suas terras. Nesta década os 

cedrinos em suas pequenas glebas, praticavam uma agricultura de subsistência, com 

trabalho familiar e participava da produção do município de Mineiros prestando 

serviços nas fazendas da região, como, parceiro, vaqueiro, garimpeiro. A produção 
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excedente dos cedrinos – em suas glebas ou fora dela - era comercializada e muitas 

vezes este comercializava parte dos mantimentos das roças particulares (BAIOCCHI, 

1983). 

Silva (2003) argumenta que até a década de 1970, o cedro permaneceu como uma 

paisagem no cerrado onde foram construídas casas em pequenos pedaços de terras 

que tinha em média 2 ou 3 alqueires e dividida por cercas de arames, constituindo um 

total de 75 lotes, sendo que apenas 56 pertenciam aos cedrinos, sem energia elétrica e 

abertura de estrada para acesso aos lotes.. 

A produção deste grupo camponês negro se concentrava em arroz, feijão, milho e o 

processo produtivo, como afirmado por Ioris e Pio (1999), passava por ajuda mútua 

como a “traição” e o “mutirão”, na preparação da terra e na colheita. Estas formas de 

ajuda mútua consistiam em reunir membros da comunidade para cooperar na limpeza, 

plantio e colheita nos roçados. Na forma de “mutirão” o dono do roçado convidava os 

membros da comunidade para o trabalho no roçado, fornecendo alimentação e festa 

ao final do dia para os cooperados. Já na forma de “traição” os membros da 

comunidade tomavam a decisão de ajudar no roçado de alguém que estava 

precisando. Estas formas de colaboração favoreciam a união e o bem estar da 

comunidade, assim como a sua organização interna. 

Neste período no município de Mineiros, a produção consistia em: arroz, feijão, 

mandioca e milho, e em uma segunda escala, produziam banana, laranja, tangerina e 

abacate. Destes produtos, apenas o arroz era exportado, ficando o restante para o 

consumo interno. Mesmo já existindo alguns cuidados quanto a seleção de sementes, as 

técnicas empregadas não previam a mecanização, sendo realizado o desmatamento e a 

limpa da área com fogoiii e o plantio feito com plantadoras manuais, conhecidas como 

matracas. A mão-de-obra concentrava-se na agricultura, apesar do município ser 

predominantemente pecuarista. Isto era possível em razão do método extensivo de 

criatório de gado empregar poucos indivíduos, sendo utilizadas em mais de 98% das 

terras do município (BAIOCCHI, 1983). 

Assim ao longo de todo processo de formação histórica, a comunidade do cedro esteve 

sempre inserida na economia regional de Mineiros, predominando até a década de 1970 

a pecuária extensiva. Os cedrinos do sexo masculino sempre exerceram atividades nas 

fazendas da região. Entre as atividades estavam vaqueiros, boiadeiros, meeiros ou 

lavradores de empreita. Até então as atividades exercidas nas fazendas da região, 
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permitiam aos cedrinos cultivar em seus pequenos lotes uma agricultura de subsistência 

além da criação de pequenos animais, sendo que a principal produção era para o 

autoconsumo e parte era comercializada, auferindo aos cedrinos, independência nas 

relações que se estabeleciam com o sistema patronal e autonomia em suas tradicionais 

formas de organizações internas (IORIS; PIO, 1999). 

A partir de 1970, na sede do município instalavam-se grandes empresas ligadas a 

agricultura e a pecuária, para a venda de equipamentos, insumos e implementos; e 

empresas para comprar vender e estocar. O garimpo, não mais representando atividades 

de destaque no município de Mineiros, continuava a ser praticado na periferia de 

Mineiros, mas sem nenhuma expressão econômica e chegando a apresentar como um 

desemprego disfarçado. Nesta mesma época, os muitos cedrinos, que em sua maioria 

eram pequenos proprietários, no período de dispensa dos latifúndios, ou da lavoura, 

voltam para o Rio Verde, onde garimpam a fim de conseguir meios para sobreviver 

(BAIOCCHI, 1983).   

Com a chegada das novas indústrias agropastoris de forma capitalista, há uma mudança 

na relação de trabalho, que passa a necessitar de outro tipo de trabalhador e não mais da 

mão-de-obra cedrina e do município que supria a necessidade da economia mineirense 

tradicional. Os agregados e meeiros, tipos tradicionais de trabalhadores, vão perdendo 

espaço aos bóias-frias, um tipo de trabalhadores assalariados. Este processo atinge a 

estrutura econômica, desarticulando a unidade produtora e a família. Assim os cedrinos 

que praticavam uma economia de subsistência, tendo a família como unidade produtora, 

ao mesmo tempo em que servia aos fazendeiros da região - retireiros, boiadeiros, 

meeiros, - e ainda garimpavam, se transforma em vaqueiros de leiteiv, tratorista, 

mensalista, bóia-fria- que aparece principalmente no final da lavoura para suprir as 

necessidades maiores. A comunidade assiste uma drástica mudança nos seus valores 

mais sagrados, a terra, a família (unidade produtora) (BAIOCCHI, 1983). 

As mudanças ocorridas, promoveu um rearranjo na estrutura econômico social e nessa 

nova configuração temos alguns fatores citados por Baiocchi (1983), como o 

estabelecimento da capital federal no planalto central e em razão disso há uma 

estruturação da malha viária ligando estas regiões a capital e promovendo o escoamento 

da produção para outras áreas do país e favorecendo a instalação de empresas rurais em 

Mineiros, gerando mudanças nas relações de trabalho, surgindo então o bóia-fria, o 

trator e a mecanização. Os dois últimos irão favorecer o desemprego. Desta forma 
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acontece uma peuperização da mão-de-obra local. O aumento do número de trabalhador 

levará a depreciação do trabalhador local e até mesmo congelamento salarial.  

Para Baiocchi (1983), o processo de pauperização, levou a desintegração da 

comunidade descaracterizando-a e reduzindo a reserva de trabalhadores, já na maioria 

das terras. Assim, glebas cada vez maiores são incorporadas gerando o monopólio da 

terra que vai desalojando fazendeiros, pequenos proprietários e posseiro em favor da 

grande empresa rural introduzindo cada vez mais a monocultura com a utilização dos 

bóias-frias. 

Desta forma, além do processo de modernização agrícola ocorrida no campo e 

consequentemente atingido as formas de relações de trabalho e a organização social 

interna da comunidade, a cidade de Mineiros, impulsionada pelo rápido crescimento 

econômico, avançou sobre as áreas de Cedro, fazendo muitos moradores vender seus 

lotes intensificando a saída dos cedrinos para o centro urbano ocorrendo uma acentuada 

pauperização com o crescente processo de urbanização. 

Este processo de mudança ocorrida no nível econômico e influenciando com grande 

impacto o nível social do município de conseqüentemente do Cedro, atingiu de forma 

grave a estrutura da organização social dos cedrinos, fazendo diminuir relações de 

trabalho baseados em ajuda mútua, como por exemplo, o “mutirão” e a “traição”, que 

aos poucos são deixados de ser praticados.  

Estas mudanças ocorridas na a partir da década de 1970, levou a um decréscimo 

populacional de 36% entre os anos de 1977 e 1997, de acordo com Ioris e Pio (1999), 

apresentando uma acentuada pauperização na qualidade de vida desta comunidade, em 

decorrência da maior dependência da cidade, levando ao desmantelamento de suas 

tradicionais formas de organização social e de trabalho.  

Mesmos sofrendo um processo de pauperização, colocado por Iores e Pio (1999) e 

Baiocchi (1983), a comunidade ainda mantém as tradições de seus ancestrais, se 

constituindo um forte componente de resistência quanto ao processo de manutenção da 

comunidade. 

 

Considerações Finais 

 

Existem inúmeras ameaças que ainda rondam as comunidades quilombolas sendo as 

principais: a falta de infraestrutura necessária para reprodução social; a falta de 
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titulação, pois sem esta não há como as comunidades quilombolas garantir o domínio e 

posse da terra e assegurar alternativas viáveis para a sua sobrevivência com dignidade, 

recuperando e renovando sua cultura; a falta de reconhecimento dos direitos das 

populações tradicionais na legislação ambiental, o que muitas vezes favorece tensões e 

conflitos nas áreas, e freqüentemente inviabilizam sua permanência na terra; e a 

educação, que apresentam várias deficiências, sendo que muitas das escolas em 

funcionamento nas comunidades de remanescentes de quilombos, não tem a 

manutenção garantida e nem valoriza a cultura local. 

A Comunidade do Cedro está localizada a cinco quilômetro da cidade de Mineiros no 

sudoeste de Goiás, fato que poderia representar progresso para a comunidade, porém 

isso representou e resultou em uma deterioração da situação da comunidade, pois esta 

proximidade resultou em uma ruptura do relativo isolamento em que a comunidade 

apresentou por décadas, facilitando o acesso de pessoas e também de empresas.  

A ocupação de extensas áreas na região Sudoeste de Goiás para a agricultura comercial 

tem levado ao empobrecimento do bioma Cerrado. Este problema se agrava ainda mais 

em razão do caráter predatório do modelo agropecuário inserido no bioma, se tornando 

assim o problema central da ocupação territorial.  

Os cedrinos têm sua subsistência na agricultura tradicional, principalmente no cultivo 

de milho, mandioca e feijão, além de trabalharem nas fazendas vizinhas e na cidade, em 

atividade da indústria, serviços domésticos, comércio e indústria frigorífica que está em 

grande expansão na região. É praticamente inexistente a produção com utilização de 

máquinas e equipamentos tecnológicos, utilizando apenas as ferramentas manuais. 

Os quintais cumprem um papel na soberania alimentar da comunidade de onde se retira 

grande parte dos alimentos que compõe a base alimentar cedrina, sendo esta completada 

pelos pequenos roçados existentes nas propriedades e também por alimentos advindos 

do mercado urbano. 

A atividade agrícola vem sendo suprimida ao longo dos anos, em razão da diminuição 

da área das propriedades e consequentemente as áreas disponíveis para o plantio, sem 

nenhuma assistência técnica. 

 
Notas 
                     
i Relatório de uma diagnose preliminar da situação social vistoriada in loco no povoado de Cedro. 
Informativo da Procuradoria da Republica de Goiás. Fev. 2003. Ano VII. Nº 57. 
ii Cada légua corresponde a 6 quilômetros. 
iii Coivara 
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iv Trabalhava para a Companhia Industrial e Comercial de Produtos Alimentícios (Nestle) 
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