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a) Introdução

“A fronteira teve sempre caráter aventuroso”.
ALMEIDA, 1997: 123.

 
“A pesquisa empírica em etnografia não é apenas uma questão 

de sincronia, é uma questão de coetaneidade. Nós reconhecemos 
isto, nós temos de reconhecê-la na prática, mesmo que não o 

façamos teoricamente. Não haveria uma prática etnográfica 
se não houvesse tal compartilhamento de tempo. Nós vemos 

e escrevemos. Representamos. Construímos um discurso”.
FABIAN, 2006: 510.

A construção metodológica do processo de investigação multi-
disciplinar para o atendimento das demandas de pesquisa que bus-
ca o fundamento histórico geral das dinâmicas culturais, econômi-
cas, políticas e culturais próprias às lutas territoriais construídas pelas 
diferentes Comunidades Quilombolas em Goiás exige um conjunto 
múltiplo de saberes que viabilizem o entendimento positivo das es-
tratégias de manutenção e reconquista dos espaços sociais expropria-
dos por diferentes atores políticos e econômicos, como o Estado e os 
agentes econômicos que têm na propriedade o baluarte e o paradig-
ma de suas visões de mundo.

É necessária toda uma formulação analítica específica dada as ne-
cessidades e as exigências de uma investigação que busca abranger 
diversos horizontes, gradientes culturais e pontos cardeais do estado 
de Goiás.

Uma questão inicial diz respeito ao paradigma da etnificação, cuja 
abordagem tem múltiplas vertentes.
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De um lado, temos a vertente analítica própria ao campo das Ciên-
cias da Cultura. Nesta dimensão analítica trata-se de abordar as for-
mas e estratégias dos grupos culturais para a constituição do devir 
étnico quilombola. E as ricas contribuições de Miguel Alberto Bar-
tolomé (2003, 2006 e 2008) e Alicia Barabas (2014) são fundamentais 
para o entendimento do devir ético dos processos históricos de etni-
ficação.

Por outro lado, nossas investigações buscaram a compreensão do 
processo constitucional de etnificação que pode constituir a constru-
ção histórica de uma possibilidade política de reformulação do Estado 
nacional brasileiro, passível de atender as expectativas e demandas ét-
nicas das populações ameríndias e afro-brasileiras que, com sua carne 
e sangue, estruturaram a lógica das riquezas na nação mercantilista 
através da expropriação de espaços sociais, forças e vidas.

A partir de 1988, a Constituição da Federal viabilizou processos de 
auto-identificação de grupos sociais afro-brasileiros outrora definidos 
como “campesinato étnico” que passam a se definir como “quilom-
bolas”, pessoal e socialmente, e suas instituições coletivas como “qui-
lombos” nos diferentes espaços sociais de resistência.

Arruti (2006) assinala estes acontecimentos como efetivos even-
tos de agenciamento discursivo viabilizadores de percepções de si 
e de novas formas de compreensão dos coletivos de pertencimento 
que reinserem os coletivos sociais quilombolas na História local, re-
definindo as formas de exploração de trabalho, rememorando e (re)
construindo significados para as suas tradições, episódios e situações 
de vida e, assim, estabelecendo novas referências simbólicas que lhes 
permitem outras percepções individuais e coletivas de sua inserção 
em espacialidades que, agora, são definidas como quilombolas.

Nos últimos anos, o processo de titularização de terras quilombolas 
foi incrementado devido a novas formas de organização governamental 
dos processos administrativos de certificação das associações quilombo-
las e de identificação e delimitação dos territórios quilombolas.
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Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) todo 
o processo administrativo de certificação das Associações quilom-
bolas e de identificação e delimitação dos seus territórios eram res-
ponsabilidade do Ministério da Cultura, em particular, de sua autar-
quia Fundação Cultural Palmares, criada em 1988. Ao longo desses 
oito anos, apenas 17 “Comunidades Remanescentes de Quilombos” 
(CRQs) tiveram suas terras tituladas num único decreto presidencial 
no ano de 2000.

Iniciado o governo Lula (2003-2010), a certificação das Associações 
quilombolas permaneceu com a Fundação Cultural Palmares/Minis-
tério da Cultura, mas todas as atribuições referentes a identificação 
e delimitação dos territórios quilombolas foram transferidas para o 
Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), autarquia ou-
trora vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
por força do Decreto 4.887/2003.

A partir desta mudança administrativa das atribuições institucio-
nais temos entre 2003 e 2015, um total de 2.457 “Comunidades Rema-
nescentes de Quilombos Certificadas” (CRQs).

Neste sentido, podemos definir este processo destas emergências 
culturais das Associações quilombolas brasileiras com seus novos ato-
res políticos e seus etnômios, num efetivo processo de reetnificação, 
como o assinala Bartolomé (2003: 174):

“El concepto de etnogénesis ha sido tradicionalmente utilizado para 

dar cuenta del processo histórico de la configuración de clectivida-

des étnica, como resultado de migraciones, invasiones, conquistas o 

fusiones. Em otras oportunidades se ha recurrido a él para designar 

el surgimento de nuevas comunidades que se designan a sí mesmas 

en términos étnicos, para diferenciarse de otras sociedades o cultu-

ras que perciben como distintas a su determinación social. Em al-

gunos casos, estos procesos de estructuración étnica son resultados 

de migraciones interestatales cuya consecuencia es el desarollo de 
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una colectividad diferenciada em el seno de uma sociedade mayo-

ritaria, de la cual se distingue por razones linguísticas, culturales o 

religiosas.”

No caso brasileiro, os etnômios quilombo e quilombola têm se 
constituído na nomeação simbólica que sintetiza e melhor define 
as instituições coletivas que representam as lutas de reetnificação 
dos movimentos políticos populares rurais e urbanos da população 
afrodescendente, bem como, tem servido como o significante posi-
tivo que sintetiza o orgulho do pertencimento, os novos conteúdos 
simbólicos, as novas perspectivas de luta, os discursos políticos de 
autonomia possibilitando a consolidação de um movimento qui-
lombola nacional.

A autorização constitucional para os processos de etnificação só 
pôde torná-los efetivos quando, a partir de 2003, um conjunto de 
políticas sociais foi instituído e, no caso dos quilombolas, o Decreto 
4887/2003 alterou profundamente a responsabilidade e a lógica ad-
ministrativa para a execução dos processos de etnificação, numa es-
tratégia dupla de reconhecimento e titulação através do Ministério 
da Cultura (Fundação Cultural Palmares – FCP) e do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (Instituto de Colonização e Reforma Agrá-
ria - INCRA).

Um segundo campo analítico conjugou a historicidade da forma-
ção política da Capitania de Goiás com a questão agrária.

Neste viés de investigação, foi preciso dimensionar as relações en-
tre cultura e técnicas que, desde as sociedades ameríndias de abun-
dância, estabeleceram o paradigma de produção agrícola da coiva-
ra como o suporte de convivência entre cultura – mata – produção 
alimentar.

A observação do funcionamento das estratégias de expropria-
ção de conhecimento ambiental, técnico e de produção econômi-
ca viabilizou, a partir do etnocídio das populações ameríndias pela 
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disseminação de doenças, escravização mercantil, redução a aldea-
mentos e assassínios, a expansão territorial empreendida pela sobera-
nia portuguesa e seus parceiros nobiliárquicos e mercantis.

Quando constatada a associação entre os inimigos internos ame-
ríndios e quilombolas, a dinâmica repressiva e as políticas de extermí-
nio também se mesclaram no claro combate contra a diversidade de 
culturas, políticas e modos de vida, o que muito explica nossa cultura 
autoritária e seu processo de legitimação do colonialismo e do etnocí-
dio ameríndio e quilombola.

Em Goiás, as comunidades rurais quilombolas resistentes às su-
jeições, violências e lógicas econômicas do escravismo mercantil sur-
gem em concomitância com o próprio advento da mineração:

“Se a existência de quilombos implica maus tratos para o escravo, 

em Goiás constituem testemunho impressionante, pois não há, pra-

ticamente, arraial sem a sombra de seu quilombo. Somente durante 

o governo de D. Marcos de Noronha, há, através de sua correspon-

dência, notícias de medidas tomadas contra os quilombos de Tocan-

tins, Arraias, Meia Ponte, Crixás, Paracatu, Três Barras, todos os 

caminhos do norte de Minas; na mesma capital, tanto nos morros 

de levante como no do poente, se encontravam refúgios de negros 

fugidios, a pouco mais de um tiro de pedra; contudo, o caso mais 

perigoso, nestes anos, foi a conjuração dos negros de Pilar, escravos e 

calhambolas, para assassinar toda a população branca, aproveitando 

o bulício da festa de Pentecostes.” (PALACIN, 1972: 93.)

1. Metodologia e condicionantes da pesquisa

A pesquisa etnográfica estabeleceu a necessidade de coordenação 
entre as demandas da pesquisa de campo e as obrigações inerentes à 
docência em ensino superior público federal e suas interfaces de ensi-
no, pesquisa e extensão e cultura.
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A estratégia foi construir, metodologicamente, micro-etnografias 
(Peirano, 1997) que pudessem ser realizadas de modo profundo e sinté-
tico as atividades de pesquisa e entendimento deste gradiente de expe-
riências e historicidades das comunidades rurais quilombolas em estudo.

A primeira etapa consistiu na formação e capacitação da equipe de 
trabalho, composta por 20 pessoas (pesquisadores docentes, pesquisa-
dores discentes e técnicos administrativos). Foi composta pela seleção 
dos pesquisadores bolsistas, discentes da UFG, através da abertura de 
editais e a aproximação de toda a equipe com os temas da etnicidade 
e da História Quilombola, bem como, com as questões técnicas rela-
cionadas à produção dos laudos buscando a adequação da percepção 
dos investigadores às metas, objetivos, perspectivas, estratégias, prá-
ticas e escritura.

Para esta etapa contamos com palestras, conferências e oficinas te-
máticas sobre a questão agrária e sobre a etnicidade quilombola em 
Goiás. Nossos convidados que compuseram os trabalhos de forma-
ção da equipe foram:

1. Amailton Azevedo (PUCSP): conferencista.
2. Ana Cecilia Elias (PPG História UFG): produção de oficinas te-

máticas em História e Etnicidade.
3. Cláudio Maia (UFG): conferencista.
4. Elielma Machado (UERJ): conferencista.
5. Fernando Monteiro (PPG FFLCH USP): conferencista.
6. Pablo Bastos (PPG ECA USP): produção de oficinas temáticas 

em História e Etnicidade.
7. Roberto Adrian Ribaric (NEPAUB USP): conferencista.
8. Valdivino Silva (Associação Beneficente Quilombo N. Sra. Apa-

recida): coordenação dos trabalhos e apresentação.
9. Rubens Silva (UFMG): conferencista.
10. Maurício Casamassa: produção audiovisual.
A equipe de trabalho foi composta, permanentemente, por Do-

centes da UFG, Pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em 
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História, Regional Catalão, e Direito, Regional Goiânia. Num total de 
20 pessoas. Assim, divididas:

Equipe de Pesquisa UFG:
1. Luiz Carlos do Carmo (UFG): atuação em etnografia, pesquisa 

documental, pesquisa histórica e revisão.
2. José Luís Solazzi (UFG): coordenação e atuação em etnografia, 

pesquisa documental e pesquisa histórica.
3. Roberto Adrian Ribaric: atuação em etnografia, pesquisa docu-

mental e revisão técnica.
4. Rogério Bianchi de Araújo (UFG): atuação em etnografia, pes-

quisa documental, pesquisa histórica e revisão.
5. Cláudio Lopes Maia (UFG): atuação em pesquisa histórica e 

revisão.
6. Ismar Silva Costa (UFG): atuação em pesquisa histórica e 

revisão.
7. Márcia S. Santos (UFG): atuação em pesquisa histórica.
8. Regma Maria dos Santos (UFG): atuação em pesquisa histórica 

e revisão.
9. Rubens de Freitas Benevides (UFG): produção dos eventos de 

formação.
Equipe de Pesquisa: Mestrados (PPG História – Regional Catalão e 

PPG Direito – Direito Agrário – Regional Goiânia)
10. Ana Cecília Elias (PPG História UFG): atuação em pesquisa 

histórica.
11. Fabiane Hack (PPG Direito UFG): atuação em pesquisa jurídi-

ca, questão agrária e revisão geral.
12. Admilson Lima (PPG História UFG): atuação em pesquisa 

histórica.
13. Sanmarie Rigaud (PPG Direito UFG): atuação em pesquisa 

jurídica.
14. Tatiana Moura (PPG História UFG): atuação em pesquisa his-

tórica e etnicidade.



14

Equipe de pesquisa: Graduação
15. Fábio Costa (Graduação Ciências Sociais): atuação em pesquisa 

social e formação de mapoteca.
16. Larissa Alvarenga Silva (Graduação Ciências Sociais): atuação 

em pesquisa social e formação de mapoteca.
17. Paulo Ricardo Medeiros (Graduação Ciências Sociais): atuação 

em pesquisa social e formação de mapoteca.
18. Felipe Nardi Vasconcelos (Graduação Ciências Sociais): atua-

ção na produção dos Laudos antropológicos de Buracão e Cedro, em 
Mineiros.

19. Alexandre Conegundes Guedes (Graduação Ciências Sociais): 
atuação na produção dos Laudos antropológicos de Buracão e Cedro, 
em Mineiros.

Técnicos Administrativos
20. Daiane Cristina dos Santos (UAE História e Ciências Sociais): 

atuação em secretariado e acompanhamento de processos.
21. Thimóteo Cruz (UAE História e Ciências Sociais): atuação 

em secretariado, registro de solicitações e acompanhamento de 
processos.

22. Equipe Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG e 
Coordenação de Administração e Finanças da UFG Regional Catalão 
(Setores de Transporte e Logística, Setor de Diárias e Passagens, Setor 
de Contabilidade e Finanças e Setor de Licitações).

2. Estratégias investigativas

Devido à distância percorrida entre o nosso local de trabalho e de 
ocupações profissionais, a UFG Regional Catalão, e as Comunidades 
Quilombolas tenha se apresentado como um dos principais entraves 
à execução do projeto.

Para ultrapassarmos estas dificuldades, nossa estratégia foi cons-
truir uma análise reflexiva acerca da Historicidade quilombola em 
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Goiás e dos novos contextos de intervenção etnográfica e etnológica 
numa abordagem multi-situada.

Nesse sentido, a natureza epistêmica e metodológica dos modos 
de funcionamento de uma abordagem multi-situada responde às ne-
cessidades efetivas do exercício analítico e histórico para que se alcan-
ce um exercício reflexivo em Antropologia histórica, com suas condi-
ções de prática de pesquisa e teorização, construídas a partir de uma 
experiência de saber-fazer antropológico no contexto de intervenção 
da etnificação constitucional e administrativa (Leservoisier e Vidal, 
2007: 1-15).

Na busca pelos “princípios de funcionamento” das comunidades 
rurais quilombolas, o exercício de pesquisa nas Ciências da Cultura 
vincula-se:

“[A]o ofício de etnólogo apresenta, com efeito, um paradoxo curio-

so. O público o vê como um passatempo do explorador erudito, en-

quanto que seus praticantes tendem mais a se imaginar dentro da sá-

bia comunidade que Bachelard denominava trabalhadores da prova. 

Nosso universo familiar é menos os das estepes, das matas virgens 

e dos desertos que o das salas de aula e do embate noturno com a 

página branca, ordálio infinitamente repetido e tão mais temível que 

qualquer tête-à-tête com um anfitrião pouco afável do bestiário ama-

zônico. Numa formação voltada essencialmente para a prática lúdica 

das humanidades, nada prepara o etnógrafo neófito a esses episódios 

de camping desconfortável em que certas pessoas querem ver a mar-

ca distintiva de sua vocação. Se tal vocação existe, ela tende antes a 

nascer de um sentimento insidioso de inadequação ao mundo, de-

masiado forte para ser superado e demasiado frágil para conduzir 

às grandes revoltas. Cultivada desde a infância como refúgio, esta 

curiosidade distante não é privilégio do etnólogo; outros observado-

res do homem fazem dela um uso mais espetacular., fecundando-a 

com talentos que nos faltam: pouco à vontade nas grandes planícies 
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do imaginário, temos de passar por essa obediência servil ao real de 

que estão desobrigados os poetas e romancistas. A observação das 

culturas exóticas torna-se então uma forma de substituição: permite 

ao etnólogo entrar no mundo da utopia sem submeter-se aos capri-

chos da inspiração. Canalizando para as teias da explicação racional 

um desejo de poder um tanto fantasioso, podemos assim nos apro-

priar, em pensamento, dessas sociedades cujo destino não podería-

mos influenciar. Não há nenhum gosto pela proeza nisso tudo; nosso 

universo contemplativo não é o mesmo dos homens de ação.”

(DESCOLA, 2006: 45- 46.)

Em nossa pesquisa acerca da historicidade quilombola em Goiás, não 
temos o sentido negativo do trabalho etnográfico acadêmico. As expec-
tativas que nos impulsionaram desde as primeiras reuniões com as Co-
munidades Quilombolas foram as de construção de uma Antropologia 
prática que melhor produzisse os Laudos Antropológicos para a realiza-
ção dos Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID).

Nossas atividades de pesquisa etnográfica trabalham com cinco 
Comunidades Quilombolas: Buracão e Cedro, em Mineiros; João 
Borges Vieira, em Uruaçu; Almeidas, em Silvânia; e, Nossa Senhora 
Aparecida, em Cromínia.

Geograficamente, temos as regiões oeste, norte, sudoeste e sul do 
estado de Goiás.

E pelas diferentes historicidades e formas de expropriação dos ter-
ritórios indígenas e das práticas de ocupação e apossamento, tratamos 
de espaços sociais de ocupação diferenciados. Temos áreas de ocupa-
ção iniciadas no século XVIII com a descoberta de jazidas de ouro em 
Silvânia (Bom-fim), com o afluxo de grande quantidade de africanos 
escravizados que, finalizado o ciclo de mineração são, em parte, aban-
donados ou fogem para os confins do Cerrado, vegetação típica da 
região central do Brasil e que tem seus territórios tradicionais alcan-
çados pela expansão do agronegócio monocultor e exportador.
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Ao norte do estado de Goiás, a mudança da capital federal do Rio de 
Janeiro para Brasília e a formação de estradas de ligação da região ama-
zônica com a nova capital significaram a inserção de terras possuídas por 
Comunidades quilombolas na esfera de comercialização e valorização de 
terras anteriormente distantes dos centros urbanos litorâneos e passíveis, 
outrora, de apossamento por coletivos populacionais afro-brasileiros que 
as perderam quando estas terras transformaram-se em mercadorias de 
alto valor econômico e de grande potencial especulativo.

No oeste do estado de Goiás, temos os territórios quilombolas 
caracterizados por domínios espaciais de agregados de procedência 
afro-brasileira que, dada a desarticulação total de certos latifúndios, 
de agregados transformaram-se em possuidores e proprietários de ra-
zoáveis extensões de terra e de grande quantidade de gado que, ao 
longo das últimas décadas de expansão do agronegócio e de extensão 
geográfica dos núcleos urbanos são expropriados e se tornam mora-
dores das periferias das cidades da região.

No sul, por fim, temos uma configuração contemporânea de valo-
rização e ocupação capitalista das terras que exigem formas pré-capita-
listas de formação da mão-de-obra. Neste sentido, temos avançado na 
hipótese de que a acumulação de capital por parte de médios e grandes 
apropriadores de terra tem a necessidade de efetivação de uma supe-
rexploração do trabalho para a rápida, efetiva e grandiosa acumulação 
de tempo, renda e terras, o que parece reatualizar formas análogas à es-
cravidão em plenos séculos XX e XXI, como o colonato, a meação e as 
outras formas de parceria em que o trabalhador e sua família ampliada 
passam a compor o domínio privado de atores sociais capitalistas.

2.1 A formação territorial brasileira e a terra sob a égide do ca-
pitalismo como obstáculos à titulação

Para melhor compreender as dificuldades que permeiam a ti-
tulação de terras quilombolas na atualidade é preciso investigar as 
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circunstâncias históricas que envolvem a terra na formação do espaço 
territorial brasileiro e sob a égide do capitalismo.

Nas muitas décadas que se seguiram ao que se convencionou cha-
mar de “descobrimento” (1500), Portugal tratou de povoar e ocupar 
o vasto território, tanto para protegê-lo de invasões de países estran-
geiros quanto para organizar a produção e a exportação do açúcar 
obtido pelo trabalho dos africanos escravizados e, assim, maximizar 
lucros para o capital mercantil.

Dividiu-se o território em capitanias hereditárias cedidas a donatá-
rios aos quais coube distribuir as terras, em sesmarias, entre homens 
que deveriam cultivá-las. Caso não o fizessem em determinado tem-
po e condições, seriam devolvidas à coroa portuguesa (terras devolu-
tas). Entretanto,

“o sistema colonial levou ao estabelecimento de grandes unida-

des produtivas ou de grandes latifúndios improdutivos (e, mais 

frequentemente, à combinação dos dois), sob a forma de posses, 

sesmarias ou mercedes. Apesar de a cláusula explícita de cultivo, 

diversas vezes confirmada, fornecer à administração colonial os 

poderes de retomar as terras incultas apropriadas, a parte da le-

gislação que coibia o latifúndio improdutivo nunca foi aplicada.” 

(Silva & Secreto, 1999: 41).

Quando o período colonial chegou ao fim, o território brasileiro 
era quase todo composto por terras devolutas, apenas uma parcela 
muito pequena encontrava-se apropriada.

Somente em 1850, através da chamada Lei de Terras, buscou-se 
retomar o processo de ocupação territorial regularizando títulos de 
propriedade e, ante a cessação do tráfico de escravizados africanos 
imposta pela Inglaterra, incentivando a imigração.

Considerando a colônia no contexto mais amplo da formação do 
capitalismo tem-se a passagem de um sistema em que a terra era um 
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indicativo de prestígio social para outro em que ela constituía poder 
econômico.

De acordo com Wood (2000, 12-30), o capitalismo exigiu uma 
completa transformação nas práticas e relações humanas fundamen-
tais implicando em uma ruptura nos antigos padrões de interação 
com a natureza e produção das necessidades vitais básicas satisfeitas 
pela terra por milênios.

Os seres humanos estariam divididos entre produtores (campone-
ses) e apropriadores (do trabalho dos outros). Nas sociedades pré-capi-
talistas os produtores tinham a posse dos meios de produção (a terra) 
e o acesso direto aos meios de sua reprodução com a apropriação do 
trabalho excedente pelos senhores rurais e/ou Estado através da força 
(poderes militares, judiciais e políticos). Já no capitalismo, a apropriação 
do excedente estaria baseada na expropriação dos produtores diretos 
com o trabalho excedente apropriado por meios puramente econômi-
cos; para terem acesso aos seus próprios meios de produção e até à sua 
produção os produtores vendem a sua força de trabalho em troca de 
um salário permitindo aos capitalistas apropriarem-se da mais-valia que 
produzem sem precisar recorrer à coerção direta.

Essa relação entre produtores e apropriadores encontra-se media-
da pelo mercado, que determina e regula a produção de alimentos 
a partir dos imperativos da competição, da acumulação, da maximi-
zação do lucro e da expansão para novos territórios e esferas da vida 
humana e do meio ambiente.

O sistema do mercado de terras surgido na Europa foi reproduzi-
do nas colônias que viram surgir um setor agrário preocupado com 
o lucro que poderia obter aumentando a produtividade via “melho-
ramento” (improvement) levando a novas formas e concepções de 
propriedade que não contemplavam o uso da terra de acordo com os 
interesses da coletividade (terras comunais).

A propriedade privada passara a ser direito natural e terras sem 
melhoramentos (como as indígenas nas Américas) constituíam 
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desperdício conferindo aos interessados em “melhorá-las” o direito 
(e o dever) de delas se apropriarem (Locke, apud Souza Filho, 2003).

Iniciava-se o processo de transformação da terra em mercadoria, 
identificado por Polanyi (2000) que, ao tratar da crise do sistema da 
economia de mercado e do liberalismo na Europa do século XIX, afir-
mou que o progresso e suas máquinas exigiram, para que o lucro fos-
se contemplado, que todos os fatores necessários à produção (terra, 
trabalho e dinheiro) passassem a ser passíveis de venda.

Enquanto no período colonial as terras que iam sendo incorpora-
das à vida econômica não tinham valor de mercado e a ideia de pro-
dução estava relacionada a uma preocupação com o abastecimento 
alimentar, no século XIX a terra se transformara em uma mercadoria 
que produz mercadorias.

Concluía Polanyi (2000), na primeira metade do século XX, que na 
construção dos mercados de trabalho, terra e dinheiro, os interesses das 
diferentes classes sociais interagiam e provocavam grandes embates entre 
liberalismo e protecionismo e que transformando terra, trabalho e dinhei-
ro em mercadorias (fictícias) o mercado capitalista destruiria a sociedade.

Não poderia vislumbrar que ainda naquele século surgiria um 
novo equilíbrio de forças envolvendo tanto o socialismo quanto o 
capitalismo (“guerra fria”) e que o sistema de mercados sobreviveria 
nos dias de hoje através de um liberalismo constantemente remenda-
do via auxílios estatais.

O capitalismo da pós-modernidade avança global e localizadamen-
te, cria particularidades, reinventa-se a ponto de acomodar em suas 
engrenagens, a um só tempo, resistências e reivindicações de comuni-
dades tradicionais e de movimentos sociais.

Cada vez mais o capital financeiro no campo otimiza lucros inves-
tindo em grandes empresas e estratégias que envolvem negócios nos 
setores florestal, agroalimentar e comercialização de terras (aquisição 
e arrendamento). Transformada em mercadoria, a terra precisa estar 
livre para circular.
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À produção agrícola e ao uso da terra nos anseios capitalistas con-
trapõe-se a ideia de desperdício que passou a caracterizar as terras de 
populações tradicionais, de usos costumeiros e as comunais, como as 
quilombolas, não obstante a Constituição Federal de 1988 ter deixado 
claro, ao reconhecer o Brasil como um Estado pluriétnico, que, em 
todos esses casos, a visão não pode ser exclusivamente fundiária.

Assim, no que se refere aos territórios quilombolas, encontramos 
no § 2º do art. 2º do Decreto 4.887/03 uma dimensão que não é, nem 
de longe, estritamente econômica: “São terras ocupadas por remanes-
centes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua 
reprodução física, social, econômica e cultural”.

De fato, o uso e a apropriação dos recursos naturais e da terra por 
essas comunidades guarda relação com fatores étnicos, históricos e 
sócio-organizacionais que revelam uma relação de interdependência 
com o território e relacionam-se à afirmação da identidade e do patri-
mônio cultural desses grupos.

Concluímos que, nesse contexto,

“o reconhecimento de domínio das terras ocupadas pelos remanes-

centes das comunidades de quilombos, não pode ser considerado 

como uma simples política de reforma agrária ou de regularização 

fundiária, mas deve ser encarada como a necessidade de reparar 

uma dívida histórica, que tem seu fundamento numa injustiça pra-

ticada secularmente contra os negros e uma forma de preservar a 

riqueza das diferentes culturas nacionais. Esta nova perspectiva re-

quer uma reinterpretação das categorias jurídicas, acolhendo em 

seu seio as formas de organização e normas elaboradas por gru-

pos sociais, historicamente excluídos pela sociedade dominante.” 

(TRECCANI, 2006: 95-96)

As novas configurações do capital, a globalização e as políti-
cas neoliberais que implicam na exclusão social em suas diferentes 
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formas não afetam do mesmo modo todos os países nem, interna-
mente, os seus grupos sociais e culturais.

A América Latina apresenta uma história de sujeição, massacres e 
resistências de indígenas e afrodescendentes, eliminados ou escraviza-
dos, que hoje buscam a afirmação de suas identidades caracterizando 
uma questão multicultural que suscita intensos debates, especialmen-
te, nas sociedades que adotaram medidas para implementar políticas 
de ação afirmativa.

Que diversas Constituições nacionais expressamente reconheçam 
esses sujeitos históricos como parte das configurações culturais dos 
países pode ser considerado um avanço, mas somente se o reconheci-
mento vier acompanhado de políticas que favoreçam os grupos que 
tiveram seu acesso a recursos e bens negados ao longo da história.

No Brasil, após o marco legal da Constituição Federal de 1988 
(ADCT 68 e artigos 215 e 216) sobrevieram, a partir da articulação 
de movimentos sociais, diversos outros diplomas legais que versam 
sobre os direitos das comunidades remanescentes de quilombos com 
vistas a ações afirmativas.

Não por acaso o Decreto nº 4.887/03 define, em seu art. 2º, que 
comunidades remanescentes de quilombos são os grupos étnicos-ra-
ciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica 
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 
de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão his-
tórica sofrida.

O Decreto nº 5.051/04 promulgou a Convenção nº 169 da Organi-
zação Internacional do Trabalho – OIT que cuida dos povos indígenas 
e tribais, aplicando-se também às comunidades quilombolas; e, o De-
creto nº 6.040/07 instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Finalmente, a Lei nº 12.288/10 (Estatuto da Igualdade Racial), que 
busca garantir à população negra a efetiva igualdade de oportunida-
des, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o 
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combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica, 
traz dispositivos específicos para a tutela dos direitos das pessoas que 
fazem parte das comunidades remanescentes de quilombos, relacio-
nados à saúde, à segurança alimentar e nutricional, ao saneamento 
básico, à cultura e, também, ao acesso à terra.

Esse arcabouço jurídico instrumentaliza os movimentos etnopolí-
ticos na busca pelo reconhecimento cultural e pela titulação dos ter-
ritórios quilombolas contribuindo com a implementação e o fortale-
cimento de políticas compensatórias e possibilita estratégias e lutas 
contra a cultura autoritária brasileira.

Trata-se de enfrentar movimentos especulativos do capital finan-
ceiro que avança, ferozmente, sobre as perspectivas culturais de pro-
moção e defesa dos territórios indígenas e quilombolas.

Neste sentido, as Ciências Sociais transformam-se em instrumen-
tos de luta contra a expansão da monocultura agroexportadora, o ca-
pital agrário e as corporações nacionais e internacionais que buscam 
inviabilizar os processos sociais de etnificação, mediante alterações 
legislativas que pretendem liberar os etnoterritórios indígenas e qui-
lombolas para a especulação financeira, a destruição ambiental e o 
etnocídio.

3. Culturas e Fronteiras

Temos claro que a noção de fronteira nos é fundamental em sua 
dupla correlação com os processos culturais de formação social, his-
tórica e cultural das comunidades rurais quilombolas e com as estra-
tégias de expansão territorial do Estado absolutista na América por-
tuguesa com suas dinâmicas de apropriação territorial militar, pública 
e particular.

Estes dois conteúdos de abordagem da noção de fronteira foram 
necessários para a construção das categorias e abordagens que en-
tendemos ser fundamentais para a boa constituição das perspectivas 
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analíticas das dinâmicas sociais, culturais, econômicas e simbólicas 
da/sobre a historicidade étnica quilombola em Goiás.

Trabalhamos com dois conteúdos e significados distintos.
De um lado, a noção territorial de fronteira nos é relevante para a 

compreensão da mecânica das formas de dominação que se configu-
ram a partir do século XVI sobre as sociedades ameríndias e sobre os 
agrupamentos fugitivos quilombolas que vão significar formas de re-
sistência à expansão das fronteiras geográficas próprias ao avanço da 
dominação civilizada pelos caminhos litorâneos e que, desde sempre, 
atingiram os sertões das diferentes capitanias.

E, no processo histórico de superexploração do trabalho de ame-
ríndios e africanos escravizados, libertos e seus descendentes libertos 
e livres estabeleceu múltiplas formas de extração de energia, força, 
riqueza e disciplina:

“O capitalismo engendra relações de produção não-capitalistas como 

recurso para garantir a própria expansão, como forma de garantir a 

produção não-capitalista do capital, naqueles lugares e naqueles se-

tores da economia que se vinculam ao modo capitalista de produção 

através das relações comerciais. A primeira etapa da expansão do ca-

pitalismo é a produção de mercadorias e não necessariamente a pro-

dução de relações de produção capitalistas.

(...) O colonato, diversamente das relações de produção característi-

cas capitalistas, criou uma supersubpopulação relativa no campo, que 

tornou a imigração subvencionada pelo Estado um dos seus ingre-

dientes básicos”. (MARTINS, 1986: 21-22.)

Nossa estratégia de investigação trabalha o estudo das comunida-
des quilombolas envolvidas através da compreensão das diversas ati-
vidades que configuram o processo de diagnóstico cultural, simbó-
lico, etnográfico, de parentesco, econômico e documental para que 
seja possível construir, através da pesquisa histórica e documental, o 
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campo de estudos da etnicidade e das técnicas antropológicas para 
que a realização das etnografias permitam a produção dos Laudos 
Antropológicos de cada uma das cinco comunidades étnicas quilom-
bolas envolvidas.

O conjunto de ações que se investiga tem por objetivo diagnos-
ticar os elementos que demonstram a “trajetória histórica própria”, 
com “relações territoriais específicas” e “presunção de ancestralidade 
negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”, con-
forme estipula o artigo segundo do Decreto-Lei 4.887, apresentando 
tanto os aspectos econômicos da comunidade (economia comunitá-
ria/ lógica da coletiva de reprodução de bens), como a análise etno-
gráfica dos ritos e tradições culturais (inclusive mudanças ocorridas 
sobre elas), os fatores socioambientais, a sua organização sociopolíti-
ca (grupos de parentesco, lideranças políticas, etc.) e a ocupação terri-
torial da região pela comunidade (marco inicial da ocupação, limites 
espaciais da ocupação atual e da história).

Neste sentido, buscamos a compreensão, através, das pesquisas et-
nográficas e documentais das diferentes situações históricas que en-
volveram diferentemente as populações afro-brasileiras na formação 
das fronteiras territoriais na Contemporaneidade.

A produção analítica dos Laudos Antropológicos trata, portan-
to, da elaboração de diagnósticos das dimensões sócio-culturais que 
transformaram os espaços geográficos ameríndios em objeto físico, 
político da efetivação de formas de exploração do trabalho que alcan-
çaram os remanescentes das comunidades rurais dos quilombos, ou 
os utilizaram como pontas de lança da expansão agrária dos latifún-
dios por meio de formas não capitalistas de exploração do trabalho, 
como o colonato e o agrego.

Neste sentido, é possível observar uma dupla possibilidade de es-
truturação das formações sociais de contingentes africanos.

Uma possibilidade é a formação de comunidades quilombolas 
que se constituem fora do espaço social do latifúndio e em franca 
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resistência e concorrência frente a formas de exploração do trabalho 
estabelecidas pelo escravismo mercantil ou pelas atualizações análo-
gas a este modo de exploração.

Outra possibilidade é a formação destas comunidades a partir da 
desintegração da lógica interna de dominação (colonato e agrego) e 
da estrutura econômica do latifúndio.

Trata-se, portanto, de se estabelecer “leitura étnica em termos de 
identidade”:

“em diferentes situações de alteridade historicamente configuradas. 

Para representação da comunidade constituída [para se investigar] o 

sistema sócio-econômico a partir da família, das estruturas de produ-

ção, distribuição e consumo, das relações de parentesco, das relações 

de produção, do ciclo comunitário de festas.” (BANDEIRA, 1988: 23.)

De outro lado, as formas de instituição das fronteiras étnicas são o 
fundamento analítico de caracterização dos caracteres diacríticos das 
comunidades rurais quilombolas e, neste sentido, estruturam a com-
preensão dos contrastes culturais, dos sistemas de aliança, dos limites 
identitários e de suas unidades de organização (Barth, 1976: 174).

Assim, consolidam-se abordagens acerca dos marcadores culturais 
da diferença-identidade nos sistemas sociais com suas unidades signi-
ficativas:

“As variações ecológicas não somente assinalam e exageram as di-

ferenças; algumas características culturais são utilizados pelos ato-

res como sinais e emblemas de diferença, outros são passados por 

alto, e em algumas relações, diferenças radicais são desdenhadas 

e negadas. Analiticamente, os conteúdos culturais das dicotomias 

étnicas parecem ser de suas ordens: 1) sinais ou signos manifestos: 

as características diacríticas que os indivíduos esperam descobrir 

e exibem para indicar identidade e que são, em geral, o vestido, a 
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linguagem, a forma da moradia ou modo de vida comum, e 2) as 

orientações de valores básicos: as normas de moralidade e excelên-

cia pelas quais se julga a atuação. Como pertencer a uma categoria 

étnica implica ser de certa classe [tipo] de pessoa, com determinada 

identidade básica, isto também implica o direito de julgar e ser jul-

gado de acordo com normas pertinentes de identidade” (BARTH, 

1976, 15-16. grifos nossos)

A pesquisa das comunidades agrícolas quilombolas, neste sentido, 
deve observar e entender estes grupos étnicos afro-brasileiros como 
“unidades significativas” que portam suas historicidades de lutas, en-
frentamentos, articulações, arranjos particulares e formas de negocia-
ção com a sociedade envolvente.

Assim, estas comunidades agrícolas quilombolas compreendidas 
como portadoras de características diacríticas das comunidades ru-
rais afro-brasileiras tornam-se, nesta pesquisa, objetos de investigação 
acerca de suas “categorias introspectivas dirigidas a identificação do 
grupo: posição social/categoria determinada”:

“(...) os grupos étnicos persistem como unidades significativas só se 

vão acompanhados de notórias diferenças na conduta, quer dizer, de 

diferenças culturais persistentes. Não obstante, quando interatuam 

pessoas pertencentes a culturas diferentes, é de se esperar que suas 

diferenças se reduzam, já que a interação requer e cria uma con-

gruência de códigos e valores, em outras palavras, uma similitude ou 

comunidade de cultura. (...) Por tal motivo, a persistência dos grupos 

étnicos em contato implica não só critérios e sinais de identificação, 

mas também estruturas de interação que permitem a persistências 

das diferenças culturais.”(BARTH, 1976, 18.)

Izikowitz (Barth, 1976: 187) analisa as três dimensões destes carac-
teres culturais diacríticos interrelacionais: (1) a existência de “técnicas 
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de expressão”, na “linguagem, atos rituais, gestos, etiqueta ou cos-
tume”; (2) “sistemas de valores”, vinculados e procedentes da “con-
cepção de mundo e da estrutura social”; e, (3) a “auto-identificação”, 
entendida como fator crítico da identidade em que o pertencimento 
dos “indivíduos” é fundado na reciprocidade do reconhecimento “pe-
los demais membros do grupo”.

Portanto, a abordagem da formação cultural étnica relacionada 
às análises sociais das comunidades agrárias quilombolas deve enten-
der que:

“(..) os grupos étnicos se distinguem entre si por uma série de ca-

racteres culturais que funcionam como diacríticos, quer dizer, como 

sinais manifestos de identidade que as pessoas utilizam como crité-

rios de classificação. Estes coincidem nos aspectos específicos dos 

costumes e compreendem desde os estilos de vestir até as regras de 

descendência. Mas, por outro lado, é igualmente óbvio que as dico-

tomias étnicas não dependem de destes caracteres, de modo que o 

contraste entre os pathanes e os baluches não se alteraria se as mu-

lheres pathanas começassem a usar túnicas com a frente bordada, 

características das mulheres baluches. Pelo contrário, a análise inten-

tou descobrir as características essenciais dos pathanes que, no caso 

de serem alteradas, modificariam sua categorização étnica frente a 

um ou vários grupos contrastantes. Isto explica a atenção especial 

que prestamos aos limites étnicos e sua persistência.”(BARTH, 1974: 

173 grifos nossos).

Assim, abordamos os processos culturais de etnificação constitucio-
nal administrativa e cultural-comunitária através das correlações entre 
o espaço físico (relevo, clima e flora) frente às técnicas de utilização da 
natureza constituída através dos usos dos espaços físicos, das diferentes 
noções de apropriação que geram utilizações distintas e modos de rela-
ção entre cultura e ambiente em tempos e durações diversas.
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Estas múltiplas dimensões das técnicas de utilização da natureza 
implicam em diferentes formações sociais, com organização própria 
do espaço, resultando em atividades sócio-econômicas que caracteri-
zam e estabelecem a dinâmica cultural das comunidades étnicas qui-
lombolas e suas peculiaridades num efetivo sistema cultural gerador 
de processos culturais de etnificação que portam as dimensões polí-
ticas da etnicidade entendia “como fenômeno essencialmente políti-
co, que utiliza formas culturais para marcar distinções. A etnia não 
é, assim, entendida como forma cultural autônoma e sim relacional. 
Identidade étnica implica numa situação de alteridade em que nós se 
define e se explica em oposição aos outros.” (Bandeira, 1988: 23)

Neste sentido, estes processos sociais de etnificação que analisa-
mos devem correlacionar espaços territoriais, técnicas de utilização 
da natureza, fundamentos econômicos, organização produtiva em 
formações culturais próprias e reconhecidas como comunidades ét-
nicas quilombolas.

A etnicidade deve ser estudada enquanto “situação de alteridade” e 
“fenômeno essencialmente político, que utiliza formas culturais para 
marcar distinções”:

“A territorialidade, como entidade geográfica historicamente asso-

ciada por negros e brancos à identidade de grupos negros no Brasil 

é uma novidade e uma especificidade das comunidades rurais de ne-

gros. A territorialidade negra, inequívoca aos negros e aos brancos, 

configura uma situação específica de alteridade, de cujo prisma refra-

tam alguns aspectos encobertos das relações raciais.

A etnia do rei imantada ao território colonial embranqueceu a base 

física brasileira. O negro e o índio são ‘os outros’ na terra branca 

devoluta do estado. A etnia dominante, herdeira do território do rei, 

apreende a faculdade de posse e propriedade do território nacional 

como adstrita à sua etnia. As frentes pioneiras da sociedade nacional 

que alcançam comunidades negras rurais e grupos indígenas reagem 
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monoliticamente, independente da classe. Contra a ‘invasão’ do ter-

ritório branco por essas etnias.

(...) Nas comunidades negras rurais, tende a germinar uma resistên-

cia informalmente organizada, mediada por conteúdos culturais se-

lecionados pela comunidade como definidores de sua etnicidade. A 

identidade étnica cimenta a coesão interna e os suportes da resistên-

cia externa.

Essa dimensão política da etnicidade, manipulada há mais tempo por 

grupos indígenas, pode ser pinçada nas comunidades negras rurais já 

estudadas como ingrediente essencial da luta pela terra, mas expres-

sando também resistência à dominação e à opressão que presidem o 

conjunto das relações interétnicas.

As práticas culturais ganham ênfase como expressão e marca de 

identidade étnica. Assim, as práticas culturais das comunidades ne-

gras rurais são vistas pelos brancos como ‘africanas’, ainda que não o 

sejam, e assumidas pelos negros como distintivas de sua etnia.”

(BANDEIRA, 1988: 22-23. grifos nossos)

4. Processo histórico e territorialidade em Goiás

Nos estudos históricos sobre a formação social e a procedência es-
cravista das relações de trabalho em Goiás, devemos nos orientar para 
a correlação entre mineração e agricultura, ainda que parte das análises 
sociais reduzam os acontecimentos sócio-econômicos à regulação esta-
tal, resultando no apagamento de múltiplas práticas sociais de resistên-
cia às limitações estabelecidas pelas esferas de poder e autoridade.

Ante a notícia do ouro goiano, descoberto pelo Anhanguera, o lo-
cal atraiu generalizada atenção e muita gente demandou a Vila Boa. 
Surgiram, então, prósperas fazendas no “Caminho dos Guaiases”, 
concedidas em sesmarias, a título de legitimação possessória de ter-
ras já trabalhadas e também sob a alegação de conveniência, para os 
mineiros, de melhor estabelecimento das minas. O caminho logo se 
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pontilhou de fazendas pertencentes a paulistas, em sua maioria oriun-
dos de São Paulo, Itú, Santos e São Vicente.

Chaim (1974: 18) indicou que “na região goiana, o devassamento 
efetuou-se através de dupla linha: a paulista pioneira e a amazônica.” 
O principal caminho dos pioneiros paulistas era fluvial, através dos 
rios Paranaíba e Grande, que tradicionalmente estabeleceram os limi-
tes geográficos e fronteiras entre Minas Gerais e Goiás.

Durante todo o século XVII, há expedições de devassamento para 
o sertão que alcançam “a confluência do Tocantins com o Araguaia”, 
que assim caracteriza:

“A figura destes bandeirantes predadores, cuja caça aos silvícolas le-

vava no bojo simultaneamente a conquista do território e a esperan-

ça só mais tarde realizada do descobrimento das riquezas minerais, 

impressiona mais negativamente do que positivamente. Eram acu-

sados de serem sobretudo destruidores e, em seu afã de caça ao ín-

dio visando lucros, dizimaram missões jesuíticas nos Sete Povos das 

Missões e no Paraguai, onde capturaram grandes contingentes de 

ameríndios já aculturados e aptos ao trabalho braçal. Em território 

goiano, já haviam dizimado grupos tribais pacíficos como os Goya 

e Crixá nos séculos anteriores ao XVIII. Seus ataques provocaram a 

hostilidade de outros grupos tribais na capitania, grupos estes que, 

no século XVIII, constituíam sério entrave ao povoador.”(CHAIM, 

1974: 19.)

Já em meados do século XVIII, o caminho terrestre suplantava o 
caminho fluvial.

O caminho terrestre principal, a entrada iniciava-se a partir de 
Casa Branca, em São Paulo, levando às cidades de Uberaba e Aragua-
ri, em Minas Gerais, passando pelo entreposto de Catalão e alcançan-
do a Cidade de Goiás e Baliza, em Goiás, e chegando a Coxim, Mato 
Grosso do Sul, num percurso de 1.650 quilômetros.
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Na publicação de seu livro Roteiro e Viagem da Cidade de São 
Luiz do Maranhão até a Corte do Rio de Janeiro, publicado 1810, o 
fidalgo Sebastião Berford, já indicava as perspectivas de sua viagem 
de reabertura da rota de ligação de Goiás ao Maranhão e Pará, ao 
afirmar que:

“(...) nosso Augusto Soberano, extinguindo o sistema Colonial , só se 

propõem a fazer ditosos os povos do Brazil pela introdução de huma 

Legislação Economica de Principios Liberaes: lembrei-me de que o 

commercio na frase de Alexandre Magno he certamente o Universal 

Civilizador,e a Esperança da Orbe:ocorreu-me que na sua franque-

za poz S. A. R. As primeiras vistas da felicidade do Brazil, e que as 

suas providencias a este respeito se alongarão até os mais incultos 

sertões, único meio capaz de promover nellos a industria, e o valor 

das suas infinitas, e ricas produções, bem como a sua circulação.” 

(BERFORD, 1810: 10.)

Na apresentação de suas ordens, assim descreve sua missão:

“Governando, a Capitania e Estado do Maranhão em Setembro do 

anno próximo passado D. Francisco de Mello Manoel da Câmara , 

fui chamado a seu Palácio, e elle me fez saber o quanto convinha ao 

Real Serviço, que eu viesse pessoalmente ao Rio do Janeiro pela es-

trada novamente aberta por ordem sua, em cumprimento das Cartas 

Regias de 12 de Março de 1798 , onde nas Secretarias d’ Estado e com 

especialidade na de Vossa Excellencia, daria huma exacta, e fiel in-

formação dos seguintes objectos: 1.° do Arraial do Príncipe Regente 

no Julgado de Pastos Bons; 2.° da navegação do rio Itapicuru para 

elle; 3.° das diferentes estradas que por terra vão ao dito Arraial, e 

delle seguem até o rio Tocantins; e 4.° finalmente da descoberta do 

mencionado Tocantins naquella Capitania, da sua navegação desde a 

Villa Cameta do Gram Pará até Porto Real de Goiazes; e da estrada 
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que por terra communica a Capitania do Maranhão com a de Goia-

zes, e por conseqüência com a de Minas Geraes, e Rio de Janeiro.” 

(BERFORD, 1810: 13.)

Em seu relato descreve a descoberta do caminho para Goiás a par-
tir das cidades de Caxias e de Pastos Bons, realizada por Manoel Alves 
Grande, que dá nome a bacia hidrográfica, localizada na região sudes-
te do Tocantins, à margem direita do rio Tocantins, na divisa entre os 
estados do Maranhão e Tocantins:

“Resta pois agora que eu trate da descuberta do rio Tocantins na 

Capitania do Maranhão, da sua navegação. Manoel Alves Grande, 

se achou em dia é meio no dito rio grande, que depois soube ser 

o Tocantins; seguio por elle abaixo, e chegando ao lugar onde se 

mandou estabelecer a Villa de S. João das duas Barras, ignorava o 

índio qual dos rios era o que hia ao Pará; nesta incerteza entra-

rão pelo Araguaia, porém no fim de dous dias conhecerão , ou des-

confiarão de estarem perdidos; voltarão, e felizmente ao entrar 

de novo em o Tocantins , encontrarão huma Parada que vinha do 

Pará, da qual souberáo por onde deverião seguir ; continuarão via-

jem até o Pará, donde na volta trouxe cartas do Governo para o do 

Maranhão, e bem assim 7 canoas de maior porte com alguns gêne-

ros para principiar o seu commercio pelo dito rio, gastando nesta 

digressão dous mezes pouco mais ou menos; aportou felizmente 

no Mirador , e foi se aprezentar ao Governador do Maranhão, que 

já então era o mesmo que me enviou a esta Commissão: as noticias 

destes factos merecerão, toda a attenção do General , que immedia-

tamente ordenou ao sobredicto Barros, que voltasse, quanto antes, 

ao Mirador, e na sua Montaria demandasse pelo rio Tocantins as 

povoações de Goiazes, o que elle promptamente cumprio, gastando 

onze dias até Porto Real, donde trouxe attestações authenticas dis-

to.” (BERFORD, 1810: 22-23.)
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Neste sentido, no início do século XVIII temos rotas de ligação de 
São Paulo e Rio de Janeiro por caminhos que percorrem Goiás, To-
cantins, Mato Grosso (Cuiabá), Maranhão e Pará.

Oliveira (2006: 113), em A construção da riqueza no sul de Goiás 
(1835-1910), destaca dois aspectos fundamentais que, na segunda me-
tade do século XIX impulsionaram a adesão e a integração da econo-
mia das terras sul-goianas ao movimento econômico do sudeste: de 
um lado, a construção de ferrovias, estradas e pontes “que avançavam 
pelo interior de São Paulo e cruzavam as terras do Triângulo Mineiro 
em direção a Goiás”; por outro lado, a Guerra do Paraguai determi-
nou que a região sul de Goiás ficasse “responsável não apenas por 
enviar voluntários aos campos de batalha, mas também arcar com o 
abastecimento de gêneros alimentícios de origem vegetal e animal 
para as tropas sediadas na Província de Mato Grosso”.

Estes fatores determinaram o desenvolvimento tanto dos cami-
nhos para a vinculação do sul goiano à economia do sudeste, quanto 
ao desenvolvimento e integração econômica desta região.

Em 1880, Leite de Moraes (1882: 3), ao realizar sua tarefa de assu-
mir a presidência da “Província de Goyaz” para a implementação da 
reforma eleitoral (lei n. 3.029, de 19 de janeiro de 1880, descreve seu 
percurso de entrada nas terras goianas, depois de 35 dias:

“Nomeado presidente da província de Goyaz, com a honrosa com-

missão de executar a reforma eleitoral, effectivada pela lei n. 3029 

de 9 de Janeiro de 1880, da qual havia sido na imprensa um apóstolo 

convencido e defensor dedicado, e não podendo, por isso mesmo, re-

cusar o encargo, embora superior às minhas forças, a 27 de Dezem-

bro de 1880 parti desta capital, e, seguindo por Casa-Branca, Cajuru, 

Matto-Grosso, Franca, Santa Rita do Paraíso (província de S. Paulo), 

Uberaba, Monte-Alegre (província de Minas), Villa Bella de Morri-

nhos, Allemão, Annicuns (província de Goyaz), cheguei à capital des-

ta província a 31 de Janeiro de 1881.”
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Assim, aos fins do século XVIII, a região sul de Goiás integrava, 
novamente, uma rede geral de circulação econômica que alcançava a 
capital Goiás, São Paulo e Mato Grosso.

Já segundo caminho iniciava-se na antiga Bonfim (Silvânia) a Jataí, 
ambas em Goiás, até Três Lagoas em Mato Grosso do Sul, num per-
curso de 760 quilômetros.

No mapa da Província de Goiás de 1836, é possível observar que 
o caminhos terrestres percorriam a região de Franca, em São Paulo, 
e Araguari, em Minas Gerais, adentrando o território goiano entre 
Catalão e Bom-fim, a futura Silvânia, alcançando ao norte a região de 
Pirenópolis que ao leste se conectava com Vila Boa de Goiás.
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Mapa 01: Província de Goiás.

CARTA DA PROVINCIA DE GOIÁS, 1836.

RIO DOURADOS E RIO MEIA PONTE E SERTÕES DA PARANAHYBA 
OU FARINHA PODRE QUASE DESPOVOADO.
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A região de Uberaba e Uberabinha (Uberlândia) é composta de um 
imenso vazio civilizatório que entendemos ser devido à ocorrência de 
malária em toda essa região e, em particular, na região das várzeas do 
Rio “Paranahyba”.

É apenas na Guerra do Paraguai, que a necessidade de abasteci-
mento dos exércitos imperiais brasileiros fixados ao sul da capitania 
do Mato Grosso viabilizam este novo caminho que da confluência en-
tre Minas Gerais e Goiás vai prover gado e sal para a manutenção das 
tropas militares e que vai ampliar e desenvolver os contatos econômi-
cos e os caminhos de distribuição destes produtos essenciais.

4.1 Dos caminhos à conquista e formação do território

Dos caminhos de entradas e bandeiras, do apresamento às redu-
ções jesuíticas vão se formar os imensos vazios humanos que irão ca-
racterizar as vastas regiões do Cerrado e do mato grosso de Goiás, 
outrora espaços sociais dos diversos contingentes ameríndios.

A construção da territorialidade goiana se emerge das minerações 
e suas explorações imediatas, vê formar povoamentos e pequenas 
conturbações até o momento que o veio aurífero se esgota e a econo-
mia aurífera determina novas descobertas e novas explorações fazen-
do surgir e desaparecer estes pequenos núcleos urbanos formados ao 
redor dos veios auríferos.

Mas apesar das legislações metropolitanas para a exploração aurí-
fera intensa, o que acarretava um estatuto social diferenciado e mes-
mo uma análise econômica exclusivista para a atividade mineradora, 
há, na história de Goiás, indicações analíticas e evidências sociais acer-
ca da correlação entre agricultura e mineração:

“Como mineiro significava dono de escravos que trabalhavam nas 

minas, “roceiro” e “lavrador” eram igualmente nomes - menos dig-

nos, certamente – dos que tinham escravos dedicados à agricultura. 
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D. José de Almeida atribuía a decadência da agricultura ‘ao comum 

desprezo com que nestas terras se olha todo serviço que não é o de 

mineirar, de maneira que tendo muitos poucos fábrica por onde me-

reçam o nome de mineiros, todos ai querem arrogar este ofício ten-

do em pouco o de roceiro ou lavrador’. Mas, como na mesma ocasião 

esclarecia a Câmara, roceiro e lavrador só poderiam ser chamados os 

ricos proprietários, sendo certo que para sustentar engenho ou roça 

se necessita grande número de escravatura.

Este tipo de grande lavoura deve ter sido exercido, frequentemente, 

como uma atividade econômica cumulativa pelos grandes proprie-

tários. Do contratador dos diamantes João Fernandes de Oliveira 

sabemos, pela ação que moveu contra seu administrador em 1748, 

que possuía sete fazendas de gado na região do Paranã. Por motivos 

dos assaltos dos caiapó em 1758, queixavam-se os donos de culturas 

e fazendas no caminho de Vila Boa a Santa Cruz de que deviam ter 

permanentemente até trinta negros montando guarda, distraindo-os 

assim da mineração.” (PALACIN, 1972: 87.)

A agricultura e a mineração eram atividades econômicas de status 
social diferenciado, mas compunham o leque de atividades passíveis 
de serem administradas, direta ou indiretamente, pelos grandes ho-
mens de negócio mercantilistas.

Particularmente, a questão da produção agrícola, com suas formas 
tradicionais de realização é objeto do nosso interesse investigativo, na 
medida em que da apropriação dos saberes tradicionais das socieda-
des ameríndias da América portuguesa irão se estruturar as estraté-
gias de dominação e etnocídio dos vastos contingentes populacionais:

“No combate à mata e seus recursos o propósito não era apenas os 

benefícios diretos: era também mudar suas características físicas. 

Elas eram objeto de uma meticulosa ação de humanização, trans-

formadas naquela paisagem domesticada e regular da posse e da 
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fazenda, com espaços abertos, compreensíveis, harmoniosamente 

distribuídos em torno das moradas e uma mata expulsa para além, 

combatida a fogo, machado e foice. Buscava-se na abertura um hori-

zonte amplo e descortinado: plantios regulares, carreiros no mato, 

clareiras, coqueiros e até pastagens que não eram plantas usuais da 

mata. Importava nesses casos ter uma paisagem prescrita, subordi-

nada, regular, que obedecia a um padrão de estética e de ordem, uma 

norma de paisagismo rural, que passava a ter marca dos homens, 

moldada, plástica, num mundo em que nada fora assim.” (ALMEI-

DA, 1997: 119.)

Estudamos a coivara como técnica agrícola ameríndia utilizada 
genericamente pelas sociedades ameríndias, mas que na estraté-
gia de expansão territorial mercantil bem serviu para a efetivação 
do domínio português tanto para a dominação cultural pela ampla 
destruição das matas que ofereciam tanto a agricultura de floresta, 
como a caça e coleta características gerais da socialidade indígena na 
América do Sul.

Reproduzida por sitiantes sem, contudo, permitir o refloresta-
mento, a adaptação da técnica de coivara acarretou na diminuição da 
mata e no refúgio das populações ameríndias no entorno de postos 
fortificados:

“Muito ao contrário do que se supunha, a técnica agrícola utilizada 

– agricultura de queimadas – exige a mudança constante; é uma das 

causas e não a consequência da mobilidade. O sitiante cultiva uma 

parcela de suas terras até a exaustão e, em seguida, recomeça um 

pouco mais longe o mesmo trabalho, (...) A grande extensão do ter-

ritório nacional constitui para este gênero de vida, a garantia única 

de se manter um nível econômico mais ou menos satisfatório, pois a 

abundância da colheita depende praticamente do grau de fertilidade 

do solo.” (QUEIROZ, 1972: 51-52.)
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Se, por um lado, a apropriação da técnica de coivara levou ao etno-
cídio das populações ameríndias, o domínio desta técnica agrícola pe-
las populações africanas fugidas do escravismo mercantil, viabilizou a 
formação dos quilombos enquanto comunidades étnicas de resistên-
cia que se prolongam no tempo e alcançam a História do presente:

“O termo ‘remanescente’ funciona como solução classificatória por 

meio da qual se admite a presencialidade do estado ancestral naque-

les grupos, sem deixar de reconhecer neles uma queda com relação 

ao modelo original: os remanescentes são uma espécie de seres caí-

dos do nosso céu de mitos nacionais e acadêmicos, ‘sobras’, ‘restos’, 

‘sobejos’. Neles se reconhecem profundas e, talvez, irremediáveis, 

perdas culturais, sem que, no entanto, seja negado seu direito ao es-

tatuto legal. No artigo 68, o termo remanescente também surge para 

resolver a difícil relação de continuidade e descontinuidade com o 

passado histórico, em que a descendência não parece ser um laço su-

ficiente. De forma semelhante aos grupos indígenas, o emprego do 

termo implica a expectativa de encontrar nas comunidades atuais, 

formas atualizadas de antigos quilombolas.” (ARRUTI, 2006: 80-82.)

Nossas pesquisas sobre a questão quilombola, não se assentam so-
bre a busca de um arcaísmo necessário caracterizador das comunida-
des étnicas quilombolas, mas no entendimento das situações sociais 
concretas de expansão geral e desenvolvimento pleno do agronegó-
cio e suas formas de expropriação violenta e/ou legalizada das posses 
tradicionais no estado de Goiás.

Em “Os Gurutubanos – territorialização, produção e sociabilida-
de em um quilombo centro norte-mineiro”, Costa Filho (2008: 13) e 
Arruti (2006: 34) indicam a caracterização de uma comunidade étnica 
quilombola: (a) o domínio cognitivo sobre um território, (b) a memó-
ria coletiva, (c) o conjunto de práticas sociais que são “articuladas por 
uma matriz cultural passível de identificação e trato etnográfico”, (d) 
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“imagem de si”, (e) “condições de objetivação“; e, (f ) “fisicalidade da 
categoria identitária”.

Assim, é possível a construção da História local com seus caracte-
res culturais que permitem a produção de “matrizes de compreensão 
e análise” de “um todo relativamente congruente com características 
e limites relativamente definidos”. (Costa Filho, 2008: 20)

Neste sentido, a construção analítica dos Laudos Antropológicos de 
Goiás é a possibilidade de uma “leitura étnica em termos de identidade 
(..), em diferentes situações de alteridade historicamente configuradas. 
[em que a] representação da comunidade constituída investigue[i] o sis-
tema sócio-econômico a partir da família, das estruturas de produção, 
distribuição e consumo, das relações de parentesco, das relações de pro-
dução, do ciclo comunitário de festas.” (BANDEIRA, 1988: 23)

Busca-se compreender as “premissas fundamentais do processo 
cultural” com suas chaves explicativas, processos de mudança, “cons-
truções culturais” com suas “funções simbólicas e expressivas”:

“É possível mostrar de forma razoável que muito do que os membros 

de um determinado grupo consideram como dados naturais é me-

ramente um reflexo dos seus pressupostos. Essas pessoas, contudo, 

bem como qualquer um de nós, necessariamente agem e reagem de 

acordo com a sua percepção do mundo, impregnando-o com o resul-

tado de suas próprias construções. A realidade de todas as pessoas é 

composta de construções culturais, sustentadas de modo eficaz tanto 

pelo mútuo consentimento quanto por causas materiais inevitáveis. 

Esse consentimento, ao que tudo indica, está incrustado em repre-

sentações coletivas; a linguagem, as categorias, os símbolos, os ri-

tuais e as instituições. O que os antropólogos chamam de cultura de 

fato torna-se fundamental para entender a humanidade e os mundos 

habitados pelos seres humanos.” (BARTH 2000: 111.)
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* * *

A mudança da capital do Rio de Janeiro para o planalto central, 
em meados do século XX, com a construção de Brasília e sua rede ro-
doviária de interligação nacional efetivaram a “marcha para o oeste” 
- um verdadeiro processo de colonialismo interno.

Se anteriormente,

“Havia dois tipos de propriedades preponderantes em Goiás: o sí-

tio e a fazenda. A desigualdade social e econômica entre sitiantes e 

fazendeiros encontrava-se essencialmente na posse de escravos. Os 

sitiantes empregavam a força de trabalho familiar, predominava a 

agricultura e, em menor escala, a pecuária. Normalmente, eram pe-

quenos ou médios proprietários de escravos, podendo não possuir 

nenhum deles, às vezes recorria-se a empregados remunerados. Tais 

características implicavam unidades agrícolas de menor porte e po-

tencial produtivo. O trabalho escravo coexistia com o livre, porém 

era secundário e complementar. Assim, a participação da família se 

tornou fundamental no processo produtivo doméstico, principal-

mente na época dos grandes trabalhos agrícolas, como a derrubada 

e a queima da mata. Os fazendeiros, ao contrário dos sitiantes, diri-

giam unidades maiores, o que resultava em grande produção. Em-

pregavam largamente trabalho escravo e, apesar de se dedicarem à 

agropecuária, especializavam-se mais na criação de gado, principal-

mente na região do Paranã e em Formosa (antigo Arraial de Couros). 

Outras importantes áreas de pecuária surgiram por volta de 1830, 

diante da precariedade da agricultura, decorrentes da penetração de 

mineiros e paulistas no sul da província.” (MAGALHÃES, 2004: 77)

Agora, a expansão incentivada do agronegócio por todo o terri-
tório de Goiás levou à expansão das cidades e muitas comunidades 
agrárias quilombolas viram-se em pouco tempo integradas ao espaço 
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urbano periférico de cidades, outrora povoados, como é o caso de 
Cromínia e Mineiros, por exemplo.

Como resultado, uma imensa valorização da terra: mais de 150 
vezes em uma década e meia. Noutro tempo vasta e, expulsadas as 
populações ameríndias, de “livre apropriação”, por posseantes e si-
tiantes, de um lado, e latifundiários, de outro:

“No período de 1930 a 1943, a malha rodoviária de Goiás foi qua-

druplicada, embora as rodovias fossem muito precárias, já que não 

eram pavimentadas e sua manutenção ficava a desejar. Quanto à va-

lorização das terras, assistiu-se a um aumento substancial em seu va-

lor: se antes da construção de Goiânia o alqueire era negociado por 

Cr$ 100,00; ao longo da construção e depois foi negociado por CR$ 

15.000,00.” (PEREIRA, 2006: 81.)

Já Barsanufo Borges (1996: 7) indica a ocupação da fronteira agrí-
cola de Goiás em dois movimentos de povoamento: “por posseiros 
ou ocupantes”; e, por “empreendimentos capitalistas”.

Os posseantes podem ser histórica e socialmente caracterizados 
como entrantes da mata distante muitos quilômetros donde se situava 
o povoamento em que sua “rotina“ não era “muito diferente daquela 
dos índios, que às vezes se misturavam, quando não eram a própria base 
técnica da posse inteira: rancharia de palmeira, pilões e redes, arcos e 
lanças, bodoques e toletes, utensílios do barro.” (Almeida, 1997: 122.)

5. Por uma Antropologia das técnicas e de seu imaginário

Em “Da Lição de Escritura”, Reinhard e Perez (2004) indicam os 
signos-chave do “fazer etnográfico” (cultura, sociedade e estrutura) 
que nos permitem “pensar a diferença”.

Ao caracterizarem o texto etnográfico como um duplo meta-
física da presença - experiência presente do outro, assinalam que a 
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constituição do campo de estudos da Antropologia social se constitui 
a partir de três outros binômios e/ou dimensões e duplicidades: (a) 
consciência – reflexividade; (b) significado espiritual: sensível – signi-
ficado material: inteligível; (c) experiência presente do outro – expe-
riência do outro como presença.

A especificidade social e cognitiva da Antropologia e suas dimen-
sões teóricas interpretativas e políticas consiste na pluralização das 
narrativas para que se alcance a eliminação do eurocentrismo domi-
nante neste campo de estudos, numa etnografia da ciência antropo-
lógica que caracterize a pesquisa de campo multisituada, realizada 
através da clara delimitação do relato etnográfico valorizador da oi-
tiva em que os relatos dos protagonistas os efetivem enquanto atores 
da narrativa que tornam o “corpus etnográfico” instrumento teórico 
de possibilidades ilimitadas e de uma força nas lutas antidisciplinares. 
(Peirano, 1997)

A construção de uma pesquisa antropológica multifacetada e dota-
da de uma perspectiva antidisciplinar, não desenvolvimentista e deco-
lonial na elucidação das categorias simbólicas das Comunidades Qui-
lombolas goianas, deve, neste sentido, enfrentar o próprio imaginário 
social constitutivo da cultura brasileira e que, de alguma forma, esta 
refletido nas dimensões analíticas das Ciências Sociais e que, ainda 
que marginalmente, compõem a cosmologia de sociedades que, ou-
trora destacadas da urbanidade e das formações sociais civilizadoras, 
foram alcançadas pelo colonialismo interno promovido pelas propa-
gandas, financiamentos e transferência de domínios tradicionais para 
a esfera empresarial do agronegócio e para a cosmovisão do desenvol-
vimento a todo e qualquer custo.

Nesta cultura autoritária luso-brasileira, a tarefa etnográfica da 
pesquisa busca o registro das etnicidades emergentes como arte 
de enfrentamento em que seja possível abordar, apresentar e afir-
mar paradigmas culturais resistentes do devir quilombola contrá-
rio ao saber-fazer ocidentalizado e ao modo de ver, pensar e sentir 
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individualizado nos confins dos outrora espaços sociais ameríndios 
desbastados por entradas, bandeiras, expedições de apresamento, 
missões e fortes civilizadores:

“Hoje, espalhadas por todo o Brasil, vemos surgir comunidades ne-

gras rurais (algumas já em áreas urbanas e suburbanas de grandes 

cidades) e remanescentes de quilombos. Elas são a continuidade de 

um processo mais longo da história da escravidão e das primeiras dé-

cadas da pós-emancipação, época de inúmeras comunidades de fu-

gitivos da escravidão (e também de índios e desertores militares) e, 

depois aquelas com a migração de libertos se formaram. Não se trata 

de um passado imóvel, como aquilo que sobrou (posto nunca trans-

formado) de um passado remoto. As comunidades de fugitivos da es-

cravidão produziram histórias complexas de ocupação agrária, cria-

ção de territórios, cultura material e imaterial próprias baseadas no 

parentesco e no uso e manejo coletivo da terra” (GOMES, 2015: 7.)

Apesar da integração cultural característica da expansão planetária 
da cultura industrial (Morin: 2002), é relevante investigar as resistên-
cias de processos culturais peculiares que portam subjetividades, sis-
temas de interação, epistemologias e as interações do meio ambiente 
e as populações humanas particulares com seus valores, códigos e co-
nhecimentos que podem nos permitir a descrição das representações 
coletivas observadas em pesquisa etnográficas que abordem, estudem 
e avaliem “processos, e não apenas padrões, e [possam] construir 
modelos generativos que podem explicar como as formas sociais sur-
gem, ao invés de simplesmente resumir e caracterizar essas formas” 
numa história perspectiva de entendimento do passado e exposição 
do presente, diferenciando séries tipológicas (“typological series) das 
sequências de desenvolvimento (“developmental sequences”) com 
seus mecanismo de mudança (“mechanisms of  change”). (Barth, 
1981: 5-6 & Barth 2007:8)
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Neste sentido, é preciso ultrapassar a delimitação do conceito de 
“agrariedade” (Carozza: 1972) do campo particular do direito agrário 
e do direito alimentar que o circunscreve a um lócus analítico redutor 
para uma abordagem antr(h)opos-sociológica (Morin: 2002) que ul-
trapasse as distinções abstratas e redutoras paleolítico-neolítico para a 
efetiva dimensão das técnicas agrícolas que constituem o paradigma 
social da abundância.

Desta forma, ultrapassamos binômios redutores da realidade téc-
nica das culturas inseridas em passados desumanizadores para con-
ceber os signos culturais e as práticas ecológicas e econômicas das 
sociedades ameríndias enquanto paradigma de representação coletiva 
da relação natureza-cultura-natureza, já em plena dissolução analítica 
e em relevante destruição teórica decolonial e pós-social.

Não se trata, portanto, de abordar duas técnicas de produção eco-
nômicas distintas que caracterizariam momentos ancestrais distin-
tos num abstrato processo de humanização pelo acúmulo de bens, 
mercadorias e poder. Mas de diferenciar cosmovisões, representações 
coletivas e formas peculiares de valorização das técnicas frente à com-
plexidade da “ciência do concreto” lévi-straussiana:

“A agricultura é a base da subsistência Araweté. Os principais produ-

tos de suas roças são o milho (4 variedades), consumido de maio a no-

vembro, e a mandioca (3 variedades), no período complementar. Ou-

tros cultigenos importantes são: a batata-doce (8 variedades), o cará (7 

variedades), a macaxeira (3 variedades). Planta-se ainda o algodão (2 

variedades) nas roças, o tabaco (roças e aldeia), curauá para cordoaria 

(aldeia), mamão (idem), banana (6 variedades; roças e aldeia), abacaxi 

(aldeia), cuieiras (idem), tiririca-preta (idem) e o urucum (aldeia). (...) 

As roças possuem em media 1,5 hectares, mas o tamanho real de cada 

uma varia conforme a unidade de produção envolvida. (...)

A caça é objeto de intenso investimento cultural para os Araweté 

que não a definem como ‘trabalho’. Isto é, o conceito de ‘preguiça’ 
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(ciranahi), frequentemente acionado durante separações conjugais, 

refere-se sempre ao trabalho doméstico feminino e a faina agríco-

la masculina (neste último caso a preguiça consiste em abrir roças 

pequenas ou “encostar-se” em roça alheia). No céu, mundo bem-a-

venturado dos mortos e dos deuses, não há agricultura, pois as plan-

tas crescem sozinhas. Os deuses são caçadores, não agricultores.” 

(CASTRO, 1986: 152-153.)

Ao compreendermos as cosmovisões estruturantes da historicida-
de multicultural brasileira, a etnicidade pode ser abordada em situa-
ção de alteridade e de modo relacional “como fenômeno essencial-
mente político, que utiliza formas culturais para marcar distinções.” 
(BANDEIRA, 1988: 23)

A formação do campesinato étnico possui múltiplos fluxos sociais 
constituintes. A fuga do escravismo mercantil, entre os séculos XVI 
e XIX, a população indígena, com suas reduções e aquartelamentos, 
que os transformavam de caçadores-coletores-agricultores das matas 
e florestas em agricultores vinculados a manutenção de um grupa-
mento militar avançado nos sertões, o abandono das fazendas escra-
vistas no pós-abolição legal, o colonialismo interno, promovido pela 
expansão do latifúndio, as estratégias de ocupação e suas marchas 
realizadas por intervenções e investimentos estatais estabelecem os 
conflitos entre etnicidades interiorizadas e o avanço das fronteiras: 
“fronteiras étnicas, fronteiras de destinos, de historicidades desencon-
tradas, de tempos que não fluem simultaneamente na mesma dire-
ção.” (Martins, 2009: 33)

Nos estudos que apresentamos a seguir, o processo histórico de 
colonização interna, em particular em Goiás, permite uma correla-
ção entre dois processos sócio-econômicos paralelos: a campesinação 
e o afazendamento.

Em primeira instância, temos o processo de campesinação, enten-
dida como duplo processo histórico e sócio-econômico em que “cada 
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família membro [do grande conjunto de parentelas e linhagens] cul-
tivava individualmente sua parcela para a subsistência, exercendo as-
sim a policultura; e o excedente era vendido ou trocado, se a ocasião 
se apresentasse, a fim de se obter outros produtos que se necessitasse. 
(Queiroz, 1972: 15)

As comunidades rurais são caracterizadas, do ponto de vista sócio-
-técnico, como expressão do “trabalho do homem sobre a terra”:

“responsáveis pelas plantações que cultivam; trabalham direta e pes-

soalmente a terra com o auxílio da sua família e, ocasionalmente, 

com um ou dois assalariados. Esta definição não exprime a relação 

do homem com a terra, podendo ser ele proprietário ou não, desde 

que seja o responsável pelo cultivo. Exprime, isso sim, trabalho do 

homem sobre a terra: trabalho independente, economia doméstica; 

estas duas características estão em geral acompanhadas de uma ter-

ceira – são plantações efetuadas com técnicas rudimentares. Outra 

característica dos sitiantes é sua mobilidade espacial – caracterís-

ticas que conservam desde os temos coloniais. Utilizando técnicas 

rudimentares, , empregando queimadas, viam-se constrangidos a 

abandonar a terra ‘cansada’ e partir para mais longe depois de cer-

to tempo. A pobreza de seu gênero de vida lhes facilitava a parti-

da; a casa  de pau-a-pique e de sopapo era facilmente abandonada e 

reconstruída mais adiante, os pobres utensílios e objetos não eram 

difíceis de carregar : rusticidade e precariedade de vida sempre os 

distinguiram.” (QUEIROZ: 1973: 12.)

Contudo, se Queiroz (1972: 30) define o camponês como “eco-
nomicamente, (...) pelo seu objeto de plantar para o consumo. So-
ciologicamente, (como) uma camada subordinada dentro de uma 
sociedade global – subordinação política, econômica e social”; tra-
tamos de construir novas dimensões históricas das lutas sociais do 
campesinato em geral, e do campesinato quilombola, em particular 
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que, resistente e fugidio, busca pela interiorização, autonomia polí-
tica, econômica e social.

O processo econômico geográfico de afazendamento é o principal 
problema a ser enfrentado pela expansão do capital pelos antigos sertões.

Se a lógica do campesinato étnico vincula-se à autonomia, a ex-
pansão do capital, com suas formas pré-capitalistas de exploração do 
trabalho, reinsere estas populações interiorizadas nas dinâmicas de 
subordinação do trabalho pelo capital e suas permanências análogas 
ao escravismo.

Tradicionalmente caracterizado como modo de produção domés-
tico esta ‘produção de aprovisionamento’ resulta “do processo de 
adaptação às condições do ambiente natural e do ajustamento inter-
-humano às condições de vida da comunidade.” (Bandeira, 1988: 157)

Neste sentido, a fazenda é uma estratégia e uma dinâmica sócio-
-técnica pré-capitalistas que se efetivam no objetivo de reinscrever a 
dominação política dos corpos que trabalham nos espaços de coloni-
zação interna:

“A fazenda (…) foi em quase sua toda história um empreendimento 

de fronteira agrícola: um sistema de produção marcado pelo extrati-

vismo, que construiu suas relações de apropriação fundiária, traba-

lho, negócios e cultura a partir das ofertas feitas pela natureza. Nesse 

processo o fazendeiro enriquecia, acumulava riqueza, mas dificil-

mente se poderia dizer que acumulava capital, porque não existiam 

relações sociais capitalistas no processo de produção. Usando da na-

tureza, a fazenda produzia riqueza a ela o valor de um trabalho não 

pago (…) A fazenda foi montada a partir de quando alguns pioneiros 

se apropriaram da terra, subordinaram outros tantos a obrigações – 

algumas de tipo econômico e social – e construíram um patrimônio. 

O domínio da terra foi condição para sujeitar agregados que, mesmo 

não sendo obrigados a prestações de trabalho gratuito ou voluntário, 

serviram como vasta clientela.” (ALMEIDA, 1997: 89.)
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Portanto, o processo de afazendamento pode ser entendido com 
a redução do posseiro reivindicante à agregação, em que se transfor-
mam em “subordinados, lavradores de seu próprio sustento numa 
terra dos outros que admitia sua presença – até mais que isso, eram 
necessários, porque não havia fazenda sem agrego. (…) a fazenda não 
excluía o agregado, aquele que aceitava as normas de tenência de ter-
ra e se regalava com o que a natureza oferecia. (Almeida, 1997: 110)

E é esse processo analítico que se trata de elaborar.
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b) Dados gerais

1. Informações gerais sobre o grupo auto-atribuído como rema-
nescente dos quilombos

A Comunidade Quilombola do Cedro é composta pelos descen-
dentes do Francisco Antônio de Moraes que, por volta da década de 
1870, emigrou escravizado trazido por famílias que, procedente da 
região “do Prata” e demais regiões do Triângulo Mineiro, iniciaram 
uma nova fase do colonialismo interno, agora conquistando a região 
do sudoeste de Goiás.

Esta região foi ocupada a partir das necessidades de abastecimento 
e logística material e humana necessárias para as atividades guerrei-
ras do Império brasileiro na Guerra do Paraguai.

Neste sentido, Coxim, Torres do Rio Bonito (Caiapônia), Jataí e 
Rio Verde vão se transformar tanto num eixo estratégico deste novo 
colonialismo interno, quanto viabilizar a formação de latifúndios fun-
dados na agropecuária extensiva.

Francisco Antônio de Moraes é a referência histórica, política, éti-
ca e econômica profunda na população cedrina. Dotado de uma capa-
cidade de trabalho destacada por todos, ainda escravizado trabalhava 
diuturnamente para obter a alforria para si, sua esposa e sua primei-
ra filha.

Após a alforria, circulando por todos os espaços regionais do su-
doeste goiano, possuía amplo domínio sócio-geográfico desta região, 
o que lhe permitiu tanto a construção de uma rede de propriedades 
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para a produção pecuária e para a agricultura, quanto uma rede de 
filiações, amizades e parcerias econômicas com diversos grupos fami-
liares afrodescendentes.

Conhecido como o homem “de pele preta” o mais rico da região, 
fez da Comunidade Quilombola do Cedro espaço de resistência só-
cio-política anti-escravista, como construiu, por gerações, estratégias 
de preservação cultural de suas religiosidades e de sua medicina po-
pular contra o preconceito racial.

Foi ainda o primeiro lavrador a vender um carro de boi cheio de 
milho, num momento de monetarização da economia e de forma-
ção do mercado de terras na região, suas características ético-políti-
cas de forte relação com o território pertencente à Comunidade do 
Cedro e a obtenção de títulos de propriedade, permitiu a emergência 
de uma territorialidade cedrina surgida a partir de seu modo de vida 
e cultura.

A Comunidade Quilombola do Cedro, historicamente, representa 
uma possibilidade, historicamente descartada pela sociabilidade bra-
sileira, de detenção de terras agriculturáveis e espaços de pastagem 
para que as comunidades étnicas surgidas da abolição do escravismo 
pudessem construir uma sociabilidade pautada pela igualdade racial 
e pelo oferecimento de oportunidades econômicas à população afro-
descendente.

A história de luta e resistência própria à Comunidade Quilombo-
la do Cedro configura, propriamente, um devir quilombola pautado 
pela autonomia política, pela livre construção cultural de sua religio-
sidade, numa adaptação e utilização únicas da territorialidade popu-
lar no Cerrado, com sua religiosidade e conhecimento etnobotânico 
profundo.

Ao longo da segunda metade do século XX, a expansão do agronegó-
cio, na área rural, e da cidade de Mineiros, no espaço urbano, tem leva-
do à limitação flagrante das áreas comunitárias e privadas, detidas pelos 
descendentes de Francisco Antônio de Moraes, a um enclausuramento.
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Resistindo em seus dois espaços comunitários fundamentais, o 
Centro Comunitário de Nossa Senhora da Abadia e o Centro Comu-
nitário de Plantas Medicinais, a Comunidade Quilombola do Cedro 
tem buscado defender sua cultura e territorialidade tradicional.

Em nossos mais de três anos de pesquisa histórico-cultural da Co-
munidade Quilombola do Cedro, em Mineiros, apuramos, através de 
entrevistas pessoais e de análise de formação das estruturas de paren-
tesco e de registro das práticas sociais de casamento e de constitui-
ção de redes de solidariedade, identificamos quatro grupos familiares 
principais que nomearemos grupos familiares âncoras.

O primeiro grupo familiar âncora da Comunidade Quilombola do 
Cedro é composto por Francisco Antonio de Moraes, sua irmã Maria 
Francisca de Moraes e seus descendentes; ou sua grafia Morais, nas 
novas gerações.

O segundo grupo familiar âncora é composto pelos Caetano dos 
Santos e seus descendentes, nomeação surgida do conflito interno 
que cindiu os descendentes em dois ramos distintos e, com as alianças 
de casamento, diferenciou-os, apesar de sua ascendência comum.

Em muitos relatos, constatamos a importância das nomeações fa-
miliares na Comunidade Quilombola do Cedro, mas a adoção de no-
vos nomes de família não é lhes parece estranha ou impossível.

O terceiro grupo familiar âncora é composto por José Pio, Umbe-
lino Pio, José Umbelino Pio e seus descendentes.

O quarto grupo familiar âncora é composto por Antonio Simão e 
seus descendentes.

Há ainda grupos familiares que devido aos casamentos e à descen-
dência compõem redes familiares relevantes, como os “Gonçalves 
da Silva”, que conformam a Comunidade Quilombola do Buracão, 
em Mineiros, além da família “Cruz”, da família “Felício e da família 
“Sabino”.

É preciso destacar, propriamente, a nomeação “de Jesus” como ca-
racterística genérica feminina. Comumente, as mulheres eram assim 
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nomeadas e distinguidas na parentela. Hoje em dia, é possível encon-
trar descendentes masculinos com o designativo “de Jesus”.

Num total de 423 pessoas pesquisadas, constatamos mais de 130 
descendentes diretos de Francisco Antônio de Moraes.

Das grandes extensões de terra ocupadas pelos planteis bovinos de 
Francisco Antonio de Moraes, a Comunidade Quilombola do Cedro 
resiste social e culturalmente em pequenas chácaras tituladas pelas 
entidades familiares.

Observamos trinta e cinco (35) pequenas propriedades tituladas em 
nome dos descendentes das famílias que, tradicional e historicamente, 
formam a Comunidade Quilombola do Cedro, em Mineiros, ao longo 
da Estrada do Cedro e no entorno e arredores do Córrego do Cedro.

E é esta história de luta permanente de seu modo de vida e cultura 
próprias à Comunidade Quilombola do Cedro que vamos apresentar.

2. Caracterização do município e região

“(...) têm quase todos desprezo profundo pelos índios,
tratando-os como cães.”

Pe. Marinho de Nantes,
Relação de uma Missão no Rio São Francisco, p. 43.

 
“Mui parecidos a estas feras são aqueles senhores.

Que sem causa alguma arrebatados só de suas fantasias,
castigam e maltratam os escravos,

sem reparar na indignidade de acção tão bárbara e inumana.
E quem haverá, que sofra tão cruéis e tiranos senhores?”
Jorge Benci SJ, Economia Cristã dos Senhores no Governo

dos Escravos, p. 129.

O município de Mineiros e sua região, situado na divisa entre 
Goiás e Mato Grosso do Sul, foi inserido historicamente na zona de 



55

expansão das bandeiras de apresamento e das bandeiras de procura e 
pesquisa de minérios que desde os primeiros anos da dominação mili-
tar-monárquica portuguesa das cercanias de São Vicente e, depois, de 
São Paulo de Piratininga percorreram os espaços sociais das socieda-
des indígenas, desde o século XVI e ao longo de todo o século XVII.

A inserção da região sócio-geográfica de Mineiros, após os primei-
ros séculos das bandeiras, vinculou-se à cessão de sesmarias para o 
estabelecimento do domínio português e a necessidade de abasteci-
mento exigida pela descoberta das minas de ouro em Coxipó Mirim 
e Cuiabá, nas primeiras décadas do século XVIII, que avançou, enor-
memente, a ocupação civilizada devido à corrida em busca do ouro.

Inicialmente, a região em que se insere Mineiros está vinculada à 
confluência de duas zonas de expansão e apropriação de terras pela doa-
ção de sesmarias e formação de latifúndios na região do rio Taquari. Es-
tas áreas de confluência, tem dois polos regionais: Coxim (“cojim”: pei-
xe na língua Bororó), cidade conhecida como a “cidade do pé de Cedro”, 
outrora pertencente à Província de Goiás, fundada entre 1719-1727 e re-
gião importante devido a necessidade de distribuição de sal para os reba-
nhos bovinos do exército imperial brasileiro na Tríplice Aliança, com Ar-
gentina e Uruguai, sob determinação inglesa, para guerra de extermínio 
do Paraguai (1864-1870); e , o município de Torres do Rio Bonito, fun-
dada em 1845, e sua “Freguezia do Divino Espírito Santo do Rio Boni-
to”, atual Caiapônia, e sua zona de expansão dos latifúndios nas últimas 
décadas do século XIX, que no censo de 1872 possuia 1.088 habitantes.

Vizinho ao município de Torres do Rio Bonito havia o munícipio 
de Rio Verde, fundado em 1835, com suas duas “freguesias”: “Nossa 
Senhora das Dores do Rio Verde”, com 1.956 habitantes e “Divino 
Espírito Santo de Jatahy” com 1.599 habitantes, conforme informa o 
mesmo censo imperial.

A separação de Coxim da Província de Goiás inseriu a cidade de 
Mineiros na área de influência dos munícipios de Torres do Rio Boni-
to e Rio Verde.
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Nas últimas décadas do século XIX, famílias oriundas, principal-
mente, do sertão da Farinha Podre, atual Triângulo Mineiro, em Mi-
nas Gerais e do nordeste do Brasil, passam a ocupar estes espaços.

Dos mineiros, as famílias que passam a solicitar os registros paro-
quiais de imensas áreas para a formação de latifúndios em Torres do 
Rio Bonito são os Carrijo e os Rezende; reproduzindo o que haviam 
feito quase cinquenta anos antes os Rodrigues e os Mendonça, em 
Rio Verde, e os Vilela, em Jatahy.

Traziam consigo famílias de africanos escravizados e seus descenden-
tes para ocupar, afazendar, vigiar e enfrentar os contingentes populacio-
nais das culturas Bororó e Kayapó em seus vastos domínios tradicionais.

Em nossa pesquisa documental, encontramos o “Levantamento 
Histórico e Econômico dos Munícipios Goianos”, editado pela Secre-
taria da Indústria e Comércio do governo goiano que insere o mu-
nícipio de Mineiros na “Micro Região -12”, “conhecida como Alto 
Araguaia Goiano”, junto a Aragarças, Baliza, Bom Jardim de Goiás, 
Caiapônia, Diorama, Montes Claros de Goiás, Piranhas, Portelândia e 
Santa Rita do Araguaia.

Neste levantamento, válido para o ano de 1970, o munícipio de 
Mineiros possui uma área de 10.807 km², com um total de 15.750 
habitantes, sendo 10.183 (64,65%) na área urbana e 5.607 habitantes 
(35,34%).

Os dados mostram uma ascendência econômica regional con-
corrente entre Caiapônia e Mineiros, respectivamente, que se equi-
valem tanto na produção agrícola quanto na pecuária de bovinos e 
suínos.
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Desde os fins dos anos 70, na busca da expansão da fronteira agrí-
cola na região centro-oeste do país, propagandas e políticas de incen-
tivos públicos para a colonização de Goiás por agricultores do sul do 
país, em particular gaúchos, associadas às técnicas de plantio direto, 
transformaram a paisagem e a economia da agora nomeada região 
do “sudoeste goiano”, pelo Instituto Mauro Borges de Estatística e 
Estudos Sócio-Econômicos, da Secretaria de Estado de Gestão e Pla-
nejamento.

Desde então, o agronegócio e a agroindústria expandiram-se cres-
centemente na região, acarretando na hegemonia econômica de Rio 
Verde, com mais de 212.237 habitantes (estimativa 2016) e produção 
econômica de 7,3 bilhões de reais (PIB a preços correntes), e Jatai, 
com 97.000 habitantes (estimativa 2016) e produção econômica de 3,5 
bilhões de reais (PIB a preços correntes), sobre as demais cidades da 
região, conforme dados IBGE.

Por sua vez, Mineiros possui 61.623 habitantes (estimativa 2016) e 
produção econômica de 1,9 bilhões de reais (PIB a preços correntes), 
conforme dados IBGE. Seu crescimento populacional entre 2010 e 
2016 atingiu 9,3%, no período; num índice de 2,35% ao ano.

Em Rio Verde, o crescimento populacional foi de 16,8% no perío-
do, numa média anual de 2,8%; já em Jatai, foi de 9,3% e 1,55%, res-
pectivamente.

Assim, Mineiros tem apresentado índices de crescimento popula-
cional e de produção econômica significativos no contexto regional.

3. Dados sobre a natalidade e mortalidade da comunidade nos 
últimos anos

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um 
ano de idade) no município passou de 21,7 óbitos por mil nascidos 
vivos, em 2000, para 12,6 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 
1991, a taxa era de 21,8. Já na UF, a taxa era de 14,0, em 2010, de 24,4, 
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em 2000 e 29,5, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade 
infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 
óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos 
por mil nascidos vivos.

Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, se-
gundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 
óbitos por mil em 2015.

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2015.

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a di-
mensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 2,9 anos na 
última década, passando de 72,5 anos, em 2000, para 75,4 anos, em 2010. 
Em 1991, era de 68,1 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 
73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991.

Característica da Comunidade Quilombola do Cedro é a longevi-
dade alcançada por homens e mulheres. Comumente encontramos 
homens e mulheres com mais de 65 anos e alguns com mais de 80 
anos, fontes de orgulho pessoal e comunitário que reafirmam a im-
portância da dieta estabelecida pelo modo de vida e cultura próprias 
à comunidade.

Observadas historicamente as taxas de natalidade e mortalidade 
tiveram uma alteração profunda.
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No âmbito da formação de uma economia agrícola familiar, as fa-
mílias afrodescendentes vinculadas à pecuária extensiva de gado e à 
produção agrícola tradicional de produtos alimentares como milho, 
arroz, feijão e mandioca, banana, laranja, tangerina e abacate eram 
extensas e era comum a geração de prole com mais de 10 filhos e fi-
lhas, muito comum nas duas primeiras gerações de descendentes de 
Francisco Antônio de Moraes e suas famílias associadas.

Nas gerações de adultos (de 39 a 55 anos), o número de filiações 
caiu para uma média de 5 descendentes por grupo familiar, o que 
pode ser explicado pela diminuição das terras detidas pelos grupos 
familiares e pela inserção destes grupos numa sociabilidade urbana 
e seus afazeres econômicos voltados para o setor de serviços e para 
o pagamento de renda salarial e não sendo mais possível a obtenção 
de renda agrícola de alto rendimento dada a diminuição crescente da 
área e a permanência da produção agrícola artesanal e agroecológica, 
consoante constatamos nas pesquisas das relações de parentesco reali-
zadas nas viagens etnográficas.

E, a última geração, composta por jovens adultos tem como nú-
mero médio de filhos por grupo familiar apenas 2 filhos por casal.

4. Dinâmica demográfica

A população de Mineiros foi estimada em 60.464 habitantes em 
20151, 7.529 pessoas a mais que o total contabilizado no Censo de 
2010, o que representa uma taxa de crescimento médio anual de 
2,92%, superior a taxa estadual que orbitou em torno de 1,8% no 
mesmo período. Observa-se um pico na taxa de crescimento entre 
2010 e 2013, com taxas acima de 3%, a partir de quando retornam 
gradativamente aos níveis registrados na década anterior.

1. Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores 
Sociais – COPIS
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A população é majoritariamente urbana desde a década de 1980, 
quando 77,57% da população vivia no núcleo urbano. Desde então 
taxa de urbanização passou de 78,30% em 1991 para 83,61% em 2000 
e 91,21% em 2010.

Quadro 03: População

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010 e PNUD 2015.

Em particular, a população da Comunidade Quilombola do Cedro 
tem apresentado índices de urbanização crescente, pois as gerações 
de jovens adultos (18-25 anos) tem sua inserção econômica associada 
ao ensino superior e os adultos (entre 25 e 49 anos) têm formação es-
colar e ocupações profissionais voltadas para o setor de serviços.
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4.1 Evolução da taxa de urbanização

 
Quadro 04: Taxa de urbanização em Mineiros, Go.

Fonte IBGE, 2010,e PNUD, 2015.

A composição étnica da população de Mineiros no censo de 2010 
registra que 24.835 pessoas, ou 47% do total, declararam-se pardos, 
mais numerosos que as 22.921 pessoas (44% do total), autodeclaradas 
brancas, enquanto 4.370, ou 8% do total, declararam ser da raça pre-
ta, 572 pessoas (1% do total) declararam pertencer a raça amarela e 23 
pessoas autodeclaradas indígenas.
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Quadro 05:Distribuição da população por raça declarada

Fonte IBGE, 2010.

Observada a composição étnica regional, 55% da população entre-
vistada vinculava-se às designações raciais de “pardos” (47%) e “ne-
gros” (8%), num total de 55% da população total, o que caracteriza 
o processo histórico de ocupação da região sudoeste de Goiás, desde 
o século XIX: famílias latifundiárias que em busca de expansão emi-
gram com famílias extensas afro-brasileiras.

O aumento da população branca, ao longo da segunda metade do 
século XX, vincula-se às políticas migratórias do estado de Goiás que 
buscou atrair populações do sul do país para a ocupação do Cerrado 
regional pelo agronegócio, com propagandas e incentivos fundiários, 
econômicos e financeiros.

A divisão racial apresentada pelo Censo de 1872 demonstrava 
que a população livre na “Parochia do Divino Espírito Santo de 
Torres do Rio Bonito”, dividida em quatro diferenças de “raça”: 
brancos, pardos, pretos e caboclos, possuía, no total, 620 pessoas 
(57% da população) eram denominadas “brancas”; 309 “pardas” 
(28,4% da população); 26 “pretas” (2,3%) e 10 caboclas (0,9% da 
população).
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Esta população livre foi dividida em quatro diferenças de “raça”: 
brancos, pardos, pretos e caboclos. No total, 620 pessoas (57% da po-
pulação) são denominadas “brancas”; 309 “pardas” (28,4% da popula-
ção); 26 “pretas” (2,3%) e 10 caboclas (0,9% da população). Somadas 
a população africana e de sua descendência compunha 335 habitantes 
livres (30,8% da população).

A população escravizada somava 335 habitantes (22% da popula-
ção total).

Em 1872, “pardos” e “pretos” livres somados à população escravi-
zada compunham 52,7% da população.

4.2 A estrutura etária

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou 
de 54,65% para 42,31% e a taxa de envelhecimento, de 5,55% para 
6,40%. Em 1991, esses dois indicadores eram, respectivamente, 
64,18% e 4,24%. Já na UF, a razão de dependência passou de 65,43% 
em 1991, para 54,94% em 2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa de 
envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respecti-
vamente.

Quadro 06: Estrutura Etária da População - Mineiros – GO

Homens Mulheres

0 a 4 anos 1963 1908

5 a 9 2093 1949

10 a 14 2266 2173

15 a 19 2457 2494

20 a 24 2860 2574

25 a 29 2793 2437

30 a 34 2382 2169

35 a 39 2021 2021

40 a 44 1809 1801



64

45 a 49 1644 1577

50 a 54 1344 1276

55 a 59 1060 930

60 a 64 809 739

65 a 69 551 638

70 a 74 407 440

75 a 79 319 318

mais de 80 anos 362 351

Fonte IBGE, 2010,e PNUD, 2015.

Índices que indicam estabilidade na composição etária na cidade 
de Mineiros, como sinaliza o gráfico a seguir.

Quadro 06.1: Estrutura Etária da População - Mineiros – GO

Fonte IBGE, 2010,e PNUD, 2015.
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Quadro 7: Estrutura Etária da População

 

Quadro 7.1: Mudanças na Estrutura Etária (1991-2010)

Fonte IBGE, 2010,e PNUD, 2015.

No que diz respeito à população da Comunidade Quilombola do 
Cedro, em particular, a um grupo etário de idosos longevos que por 
sua inserção tradicional ocupam as chácaras que compõem a terri-
torialidade comunal, o que podemos relacionar a atuação dos ser-
viços de saúde, à dieta construída por alimentos produzidos local e 
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comunitariamente e aos recursos obtidos pela aposentadoria ru-
ral que garantem condições de vida agradáveis a este grupo etário 
cedrino.

As gerações mais jovens tem permanentemente diminuído o ta-
manho da prole a cada geração, o que parece-nos haver um decrésci-
mo populacional entre os mais jovens, ainda que exista grande contin-
gente infantil é perceptível que os grupos familiares de jovens adultos 
tem até 4 a 5 vezes menos filhos que a primeira e segunda gerações de 
descendentes de Francisco Antônio de Moraes.

4.3 Educação

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo com-
pletado determinados ciclos indica a situação da educação entre a 
população em idade escolar do estado e compõe o IDHM Educa-
ção. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola 
é de 81,73%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 
11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é 
de 86,87%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fun-
damental completo é de 52,66%; e a proporção de jovens de 18 a 20 
anos com ensino médio completo é de 37,78%. Entre 1991 e 2010, 
essas proporções aumentaram, respectivamente, em 46,89 pontos 
percentuais, 52,99 pontos percentuais, 38,83 pontos percentuais e 
30,09 pontos percentuais.
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Quadro 08: Fluxo escolar

Fonte: PNUD, Ipea, FJP.

Em 2010, 81,52% da população de 6 a 17 anos do município cursa-
vam o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-sé-
rie. Em 2000 eram 74,88% e, em 1991, 68,87%.

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 17,66% estavam cursando o 
ensino superior em 2010. Em 2000 eram 6,39% e, em 1991, 3,11%.

Quando observamos, o indicador Expectativa de Anos de Estudo 
(IBGE, 2010) também sintetiza a frequência escolar da população em 
idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo 
que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 
completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou 
de 8,12 anos para 8,66 anos, no município, enquanto na UF passou de 
9,04 anos para 9,72 anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo 
era de 7,10 anos, no município, e de 8,30 anos, na UF.

4.4 População Adulta

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolari-
dade da população adulta, o percentual da população de 18 anos ou 
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mais com o ensino fundamental completo. Esse indicador carrega 
uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas, 
de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 
28,61% para 47,40%, no município, e de 39,76% para 54,92%, na UF. 
Em 1991, os percentuais eram de 23,33% ,no município, e 30,09%, 
na UF. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos 
ou mais de idade, 9,77% eram analfabetos, 42,07% tinham o ensino 
fundamental completo, 27,39% possuíam o ensino médio completo e 
10,19%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais são, respec-
tivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%.

Quadro 09: Escolaridade na População Adulta

Fonte IBGE, 2010.

Observada a população da Comunidade Quilombola do Cedro 
quanto à escolaridade, os dados obtidos nas entrevistas demonstram 
que a população cedrina com mais de 60 anos só apresenta formação 
escolar que alcançou o ensino fundamental incompleto.

Dentre os que possuem entre 50 e 59 anos de idade, o mais co-
mum também é a posse de estudos até o ensino fundamental incom-
pleto (75% da amostragem), mas em nossa amostragem já aparecem 
portadores de ensino médio incompleto (25% da amostragem).
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Na faixa etária entre 31 e 39 anos, temos que o ensino médio com-
pleto já é detido por 5 entrevistados (38,45% da amostragem obtida), 
sendo a maior parte com ensino médio completo (75%).

Não obtivemos informações sobre a faixa etária entre 25 e 30anos.
Para a faixa etária entre 18 e 25 anos, os índices de escolaridade são 

relevantes. De nossa amostragem metade da população entrevistada 
tem cursado ensino superior em faculdades privadas na região, são 
três jovens adultos cursando Farmácia, Fisioterapia e Direito. Outros 
dois estão cursando o ensino médio e 1 o ensino fundamental.

Entre crianças e adolescentes a escolaridade é crescente. Dentre 
as informações obtidas, todos possuem inserção escolar. Entre 0 e 6 
anos, todos os informados em creches e ensino fundamental. Os dois 
adolescentes informados (12 e 18 anos) estão no ensino médio.

5. Trabalho e Renda

A renda per capita média de Mineiros cresceu 66,81% nas últimas 
duas décadas, passando de R$ 520,98, em 1991, para R$ 574,37, em 
2000, e para R$ 869,04, em 2010 (Quadro 10). Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 2,73%. A taxa mé-
dia anual de crescimento foi de 1,09%, entre 1991 e 2000, e 4,23%, 
entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 
domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), 
passou de 28,14%, em 1991, para 17,36%, em 2000, e para 6,03%, em 
2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode 
ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,63, em 1991, 
para 0,59, em 2000, e para 0,55, em 2010.
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Quadro 10: Renda, Pobreza e Desigualdade - Mineiros – GO

1991 2000 2010

Renda per capita (em R$) 520,98 574,37 869,04

% de extremamente pobres 7,86 3,63 2,38

% de pobres 28,14 17,36 6,03

Índice de Gini 0,63 0,59 0,55

Fonte IBGE, 2010.

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou 
mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente 
ativa) passou de 69,70% em 2000 para 73,73% em 2010. Ao mesmo 
tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população 
economicamente ativa que estava desocupada) passou de 10,39% em 
2000 para 6,75% em 2010.

Quadro 11: Ocupação da população de 18 anos ou mais - Mineiros – GO

2000 2010

Taxa de atividade 69,70 73,73

Taxa de desocupação 10,39 6,75

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 40,86 65,69

Nível educacional dos ocupados

% dos ocupados com fundamental completo 33,15 52,64

% dos ocupados com médio completo 20,55 34,15

Rendimento médio

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. 44,79 11,36

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 76,89 61,69

Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 salá-
rios mínimo

91,65 91,93

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2015.

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais 
do município, 18,01% trabalhavam no setor agropecuário, 0,13% na 
indústria extrativa, 15,31% na indústria de transformação, 8,16% no 
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setor de construção, 0,95% nos setores de utilidade pública, 17,06% 
no comércio e 35,84% no setor de serviços.

A Comunidade Quilombola do Cedro tem mudado sua inserção 
econômica nas duas últimas gerações de adultos e jovens adultos.

Na população que possui mais de 60 anos o mais comum são tare-
fas voltadas à agricultura tradicional para o auto-sustento, à pecuária 
de leite para a produção artesanal de queijos e cana para os doces que 
são muito apreciados, em particular a rapadura e o melaço. A fonte 
de renda deste grupo é, fundamentalmente, a aposentadoria rural de 
1 salário mínimo.

Já a população adulta (25 a 30 anos, 31-49 anos e 50 a 59 anos) tem 
apenas dois informantes que se afirma “lavradores” (14,2% dos entre-
vistados), o mesmo para “desempregados”; todos os demais atuam 
no setor de serviços (71,6% da amostragem) na cidade de Mineiros 
em profissões como “doméstica” (20%), “operador de máquina”, 
“eletricista”, “funileiro” e “mecânico”, “motorista/servente”, para os 
homens; ou, “manicure” e “cozinheira”, para as mulheres.

Dentre esta população, a renda varia entre 1 salário mínimo, 1,5 
salários mínimos e 2 salários mínimos divididos igualmente entre o 
contingente pesquisado.

Quadro 12: Indicadores de Habitação - Município - Mineiros – GO

1991 2000 2010

% da população em domicílios com água 
encanada

80,88 95,13 98,38

% da população em domicílios com energia 
elétrica

85,24 96,54 98,97

% da população em domicílios com coleta de lixo 74,93 98,14 99,33

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Estes dados indicam a cobertura universal nas condições habita-
cionais em Mineiros.
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Quadro 13: Vulnerabilidade Social - Município - Mineiros – GO

Crianças e Jovens 1991 2000 2010

Mortalidade infantil 21,77 21,70 12,60

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 84,52 66,00

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 21,79 6,13 2,74

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, 
não trabalham e são vulneráveis, na população 
dessa faixa

- 14,20 6,39

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 5,62 2,95 3,83

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 14,11 9,73

Família

% de mães chefes de família sem fundamental 
e com filho menor, no total de mães chefes de 
família

11,45 12,29 17,88

% de vulneráveis e dependentes de idosos 2,69 2,96 1,00

% de crianças extremamente pobres 11,85 5,80 3,62

Trabalho e Renda

% de vulneráveis à pobreza 57,27 46,48 20,22

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamen-
tal completo e em ocupação informal

- 57,79 34,50

Condição de Moradia

% da população em domicílios com banheiro e 
água encanada

76,23 93,02 97,18

Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social, 
371 pessoas estavam cadastradas como beneficiárias do Programa 
Bolsa Família do Governo Federal em janeiro de 2015, sendo que, 
em média, cada uma recebeu R$ 133,89 na ocasião. Estes números 
representam cerca de 10% da população total do município ou em 
torno de um terço das famílias locais, além de cerca de 1% do PIB 
municipal.
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6. Estrutura do uso da terra

Primeiramente, abordaremos as formas de propriedade e de apro-
priação do espaço com as características ambientais, agrícolas e pro-
dutivas.

Quadro 14: Estabelecimentos Agropecuários 2006

Utilização de Terras - Estabelecimentos -Total (número) 1.228

Utilização de Terras em Lavouras Permanentes - Estabelecimentos 
(número)

97

Utilização de Terras em Lavouras Temporárias - Estabelecimentos 
(número)

636

Utilização de Terras em Pastagens Naturais - Estabelecimentos 
(número)

359

Utilização de Terras em Pastagens Plantadas - Estabelecimentos 
(número)

1.249

Utilização de Terras em Matas Naturais- Estabelecimentos (número) 1.268

Utilização de Terras em Matas Plantadas - Estabelecimentos (número) 14

Utilização de Terras - Área Total (ha) 632.302

Fonte IBGE, 2006.

O quadro 17 demonstra que o município de Mineiros possui 1228 
estabelecimentos agropecuários registrados. A maior parte da área 
dos estabelecimentos é dedicada é formada por estabelecimentos de-
dicados à pecuária, com pastagens plantadas: 986 (80,29%).

Em 224 estabelecimentos (18,2%), havia produção de lavouras 
temporárias. Aqueles que se dedicam à lavoura permanente são 97 
estabelecimentos (7,8%) indicam a presença de irrigação, devido às 
estações chuvosa e seca serem bem definidas na região.

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, a área média dos estabe-
lecimentos rurais de propriedade individual é de 104 alqueires (503 
hectares), em Mineiros.

As mulheres são proprietárias de 27.359 hectares de terras, 4,2% 
das terras tituladas individualmente. Os homens, assim, tem domínio 
sobre 623.194 hectares, 95,8% do total destas terras.
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Há, em Mineiros, 95 arrendatários num área de 26.251 hectares: 
4% da área total; 7 parceiros em 1.710 hectares: 0,2% das terras totais. 
E, 40 ocupantes em uma área de 3.634 hectares: menos de 0,5% das 
terras totais.

Estes dados indicam um processo brutal de afazendamento e de 
titulação de terras.

Quadro 15: Utilização de Terras em Lavouras Permanentes - Área (ha) 2.954

Utilização de Terras em Lavouras Temporárias - Área (ha) 123.835

Utilização de Terras em Pastagens Naturais - Área (ha) 53.191

Utilização de Terras em Pastagens Plantadas - Área (ha) 300.562

Utilização de Terras em Matas Naturais - Área (ha) 137.557

Utilização de Terras em Matas Plantadas - Área (ha) 1.568

NOTA: Os dados de área, para as unidades territoriais com menos de três informan-
tes estão desidentificados com o caracter x, ou seja, o total da área do Estado não 
corresponde o total da área dos municípios.

Fonte IBGE, 2006.

Podemos observar a expansão do agronegócio agrícola exporta-
dor sobre as áreas agriculturáveis, ainda que quase metade das terras 
(47,53%) está ainda voltada para pastagens.

A área total apurada em Mineiros é de 650.553 hectares apropria-
dos por 1.066 unidades particulares (86% dos estabelecimentos agro-
pecuários). Dentre estes 1.001 são administrados por homens (93%) e 
apenas 65, por mulheres (7%). (IBGE, 2006)

Há na região 4 assentamentos sem titulação definitiva que pos-
suem 1.334 hectares (0,2% da área agrícola); 7 parceiros em 1.710 
hectares (0,26%); 7 áreas detidas por cooperativas, com 2.160 hecta-
res (0,3% da área agrícola); 95 arrendatários ocupando 26.251 hec-
tares (4% da área agrícola); 40 ocupantes em 3.634 hectares (0,5%). 
(IBGE, 2006)

Destacam-se as propriedades de 13 sociedades anônimas com 
25.381 hectares (3,9%) que indica uma crescente apropriação 
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corporativa da área agrícola da região com seus grandes empreen-
dimentos.

Quanto a utilização das terras agrícolas em Mineiros, a maior 
parte é utilizada para lavouras temporárias, são 224 unidades agrá-
rias (18,24%) com 123.321 hectares (18,95%). Há 97 estabelecimentos 
(7,8%) com lavouras permanentes, ocupando 2.962 hectares (0,4%).

As pastagens naturais ocupam 54.926 hectares (8,4%) em 359 esta-
belecimentos (29,2%). As pastagens degradadas, 263 estabelecimen-
tos (21,4%) com 27.280 hectares (4,1%). As boas pastagens ocupam 
986 estabelecimentos (0,3%) em 276.888 hectares (42,6%).

Há 1.029 estabelecimentos com matas e florestas (83,8%) em 
119.309 hectares (1,8%). E essências florestais (silvicultura) em 14 es-
tabelecimentos (1,1%) com 1.568 hectares (0,24%).

Quadro 16: Uso de Terras em Mineiros.

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE, 2006.

Em Mineiros (IBGE 2006), os principais produtos agrícolas são:
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Quadro 17: Produção agrícola em Mineiros

Produto 
agrícola

Unidades 
agrícolas

Produção 
(toneladas)

Valor produzi-
do (em mi-
lhões de R$)

Participação 
econômica: R$ 
140.204.000

(%)

SOJA 124 282.620 114.388 81,5

MILHO 79 119.474 25.641 18,3

CANA 27 4.91 0,102 0,07

MANDIOCA 23 93 0,73 0,13

TOTAL 253 402.191,91 139.979,83 100,00

Pode-se constatar o predomínio da produção do consórcio soja e 
milho alcançam 99,8% da participação econômica e 99,9% do volume 
agrícola produzido.

7. IDH Municipal

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Mineiros é 
0,718, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvi-
mento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que 
mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com ín-
dice de 0,840, seguida de Renda, com índice de 0,753, e de Educação, 
com índice de 0,584.

Quadro 18: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - 
Município - Mineiros – GO

IDHM e componentes 1991 2000 2010

IDHM Educação 0,228 0,378 0,584

% de 18 anos ou mais com fundamental 
completo

23,33 28,61 47,40

% de 5 a 6 anos na escola 34,84 67,74 81,73

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fun-
damental REGULAR SERIADO ou com 
fundamental completo

33,88 62,76 86,87
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% de 15 a 17 anos com fundamental 
completo

13,83 27,80 52,66

% de 18 a 20 anos com médio completo 7,69 15,27 37,78

IDHM Longevidade 0,718 0,792 0,840

Esperança de vida ao nascer 68,09 72,49 75,41

IDHM Renda 0,671 0,687 0,753

Renda per capita (em R$) 520,98 574,37 869,04

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

O IDHM passou de 0,590 em 2000 para 0,718 em 2010 - uma taxa 
de crescimento de 21,69%. O hiato de desenvolvimento humano, ou 
seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do 
índice, que é 1, foi reduzido em 68,78% entre 2000 e 2010. Nesse pe-
ríodo, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 
Educação (com crescimento de 0,206), seguida por Renda e por Lon-
gevidade.

Entre 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,479 em 1991 para 0,590 
em 2000 - uma taxa de crescimento de 23,17%. O hiato de desenvol-
vimento humano foi reduzido em 78,69% entre 1991 e 2000. Nesse 
período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos 
foi Educação (com crescimento de 0,150), seguida por Longevidade e 
por Renda.

Evolução em grande parte causada e relacionada aos avanços nas 
políticas educacionais públicas, com o aumento da taxa de alfabetiza-
ção (93%).

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,479, em 1991, 
para 0,718, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) 
passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento 
de 49,90% para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de re-
dução do hiato de desenvolvimento humano de 54,13% para o mu-
nicípio e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice 
mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 
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0,356), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a 
dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 
(com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda.

Quadro 19: Evolução da composição do IDH – M

Fonte IBGE, 2010

O quadro 20 apresenta grande aumento do indicador de desenvol-
vimento humano, ainda que no quadro 21 observe-se a permanên-
cia de grande da desigualdade indicada pelo índice Gini, numa queda 
de 6,5%.

Quadro 20: Evolução IDH
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Quadro 21: Índice de Gini

1991 2000 2010

Índice de Gini 0,63 0,59 0,55

NOTA: Índice de Gini - Mede o grau de concentração de uma distribuição, cujo valor 
varia de zero (a perfeita igualdade) até um (a desigualdade máxima).

O Quadro 22 exemplifica claramente e indica que aos avanços so-
ciais estão vinculados à questão educacional e suas políticas sociais de 
universalização do acesso (busca de universalização e acesso a trans-
porte) e condições de melhoria razoável das condições remunerató-
rias dos Profissionais da Educação, com o piso nacional de salários 
– ainda em implementação.

Quadro 22: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

1991 2000 2010

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDH-M)

0,479 0,590 0,718

IDHM - Educação 0,228 0,378 0,584

IDHM - Longevidade 0,718 0,792 0,840

IDHM - Renda 0,671 0,687 0,753

Neste sentido, em relação a 1991, os dados de 2010 do IDH-M 
apresentam um crescimento de 49%; mas a renda apresentou, nes-
te mesmo período apenas 12% de aumento, o que confirma a alta 
concentração de renda, apesar das políticas de transferência de renda 
para os setores populares.

Já a taxa de mortalidade infantil decresceu quase à metade, com 
redução de 42,2%, neste período:

Quadro 23: Taxa de Mortalidade

1991 2000 2010

Taxa de Mortalidade Infantil (por 1.000 nascidos vivos) 21,77 21,7 12,6

Fonte IBGE, 2010,e PNUD, 2015.
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Portanto, ainda que tenha havido melhora flagrante dos índices 
sociais, a distribuição de renda ainda é uma questão aberta na cidade 
e no campo.
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c) Histórico de Ocupação

Como analisamos, o município de Mineiros está na confluência 
de duas zonas de expansão territorial portuguesa sobre as espaciali-
dades culturais das culturas Kayapó e Bororó que conhecidas e per-
corridas por bandeiras de apresamento e de descoberta de minérios, 
desde o século XVI, são ocupadas por sesmarias a partir da descoberta 
de ouro em Coxipó Mirim e Cuiabá, nas primeiras décadas do sécu-
lo XVIII.

Uma das zonas de expansão esteve voltada para o fornecimento de 
sal para as tropas imperiais na Guerra do Paraguai, através de Coxim, 
região do Rio Taquari, localizada na Província de Goiás, mas que des-
de o século XVII registra a concessão de sesmarias; outra, vincula-se 
à expansão de domínios territoriais de famílias migrantes mineiras e 
nordestinas que, respectivamente, através do sertão da Farinha Po-
dre, ou acompanhando o rio São Francisco, atingiam os “caminhos 
de Goiás”.

Para compreendermos a frente de expansão agrícola que tem a 
cidade de Mineiros como ponto de articulação e, em especial, a for-
mação da Comunidade Quilombola do Cedro, em particular, foi ela-
borada uma abordagem que conjuga documentos, reflexões teóricas, 
ações judiciais, etnografias e análises sociográficas para explicitarmos 
a historicidade da ocupação.

Para exposição, dividimos os conteúdos analíticos em três acervos 
que serão analisados, repetidamente, ao longo da dissertação.
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O primeiro é o acervo histórico-etnográfico e suas fontes de pes-
quisa principais são: “Negros do Cedro (Estudo Antropológico de um 
Bairro Rural de Negros em Goiás)” de Mari de Nasaré Baiochi, tese 
de Doutoramento em Antropologia Social, defendida na Universida-
de de São Paulo, em 1982; e, “Quilombos do Brasil Central Séculos 
XVIII e XIX (1719 – 1888). Introdução ao Estudo da Escravidão” de 
Martiniano José da Silva, dissertação de Mestrado em História, defen-
dida na Universidade Federal de Goiás, em 1998.

O segundo acervo é estatístico-econômico e composto por diver-
sos censos e diagnósticos sociais passíveis de consulta e análise. Os 
principais são o Censo Imperial de 1872, o Censo Agropecuário de 
1920, o “Levantamento Histórico e Econômico dos Municípios Goia-
nos” de 1970 e os Censos do IBGE. Este rol de documentações permi-
te o diagnóstico dos processos sociais e econômicos de formação do 
espaço social sobre o qual se formou a região, em geral, o município 
de Mineiros, em particular.

O terceiro acervo é jurídico documental e, neste caso da Comunida-
de Quilombola do Cedro, em Mineiros, trata-se da “Acção de Subdivi-
zão de um quinhão da Fazenda das ‘Flores’ no logar denominado ‘Ce-
dro’” apresentada como ação inicial por “Jeronyma Rufina de Moraes”, 
em 20 de agosto de 1920, no “Juizo Municipal do termo de Mineiros”.

1. Das Minas, Mineiros: Procedências e Historicidades Regionais

Analisar a procedência histórico-social da região sudoeste de 
Goiás, em geral, com seus paradigmas históricos de ocupação e a 
formação da Comunidade Quilombola do Cedro, em Mineiros, em 
particular, exige uma abordagem compósita que, das ocupações das 
socialidades indígenas destes vastos espaços geográficos alcance a for-
mação do bandeirismo de apresamento para a produção agrícola ne-
cessária tanto para a manutenção das vilas, quanto para o auxílio na 
obtenção das “riquezas do sertão”:
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“O sertão... Foi um poderoso fator psicológico do bandeirismo. Lá 

estava a fortuna: índios e certamente minas de metais e pedras pre-

ciosos! O sertão era o mistério, a aventura. Era a provocação cons-

tante à índole aventureira e à imaginação do branco e principalmente 

do mameluco, esse produto de um povo de guerreiros, navegantes e 

de tribos nômades, habituadas ao sertão como animais à sua mata, 

sempre movidos pelo anseio de liberdade e pelo desejo de regresso à 

floresta.” (HOLANDA, 1963: 282)

Este movimento etnocida e de sequestro de populações amerín-
dias para o escravismo mercantil tem seu início com a própria chega-
da dos europeus e se justifica, historicamente, por tratar-se de “luta 
defensiva”, dado que a historiografia indica que, quando “Martim 
Afonso de Sousa aportou a São Vicente em 1532, a caça ao aborígene 
já era praticada”, o que tornou São Vicente conhecida como “boca 
do sertão” e “porto de escravos” trazidos de “São Francisco do Sul e 
Laguna, despovoando-os de indígenas”. (Holanda, 1963: 282)

É interessante observarmos à ode ao bandeirantismo como mito 
fundador do território expandido e da Nação que as entradas vieram 
a formar. Mas para além desta heroicização à brasileira, é importante 
analisarmos como a construção da ideia dos “vazios interiores”, con-
substanciada no imaginário conceito de “sertão”, permite estabelecer 
correlações entre as populações ameríndias e as formulações de seu 
primitivismo, violência e inexorabilidade da expansão civilizacional, 
ao tratarem culturas e espaços através de expressões como “gentio 
enraivecido”, a “resistência do selvagem de captura mais difícil e 
perigosa”, “incursões ao sertão bruto”, em referência às culturas de 
“Tamoios e Carijós que ameaçavam agredir os incipientes núcleos 
de colonização”, contrapostos a estes espaços civilizacionais como 
“contingente humano (...), sem intuito agressivo”, “guerrilheiros de 
índios” que realizavam “correrias ao encalço do bugre”. (Holanda, 
1963, 282 - 286)
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Desta maneira, a elegia do “empreendimento” bandeirante, atra-
vés da escolha de determinados significantes, é caracterizado como 
“bandeirismo de ofensiva” ou “bandeirismo de apresamento” (1596-
1795) garantidor da conquista do território metropolitano que acarre-
tara na “aceitação” da escravização pelas populações ameríndias ou a 
sua interiorização “pelo sertão adentro”. (Holanda, 1963, 286)

É da legitimação defensiva que o movimento de deslocamento 
interioriza-se permanentemente não mais em direção ao sul a par-
tir de São Vicente, mas na busca de novas populações a sujeitar, São 
Paulo de Piratininga torna-se centro de expansão de quatro novos 
caminhos.

O primeiro adentra o rio Tietê, por meio das cidades de Porto Fe-
liz e Tietê e, para o sudoeste, cruzando o rio Paranapanema, alcan-
çam Itu, Sorocaba, Itapetininga, Faxina e Itararé. E por ambos os rios 
alcançam o rio Paraná.

O segundo caminho pelo rio Paraíba, alcança, na costa sul serra da 
Mantiqueira, por Moji (das Cruzes), Jacareí, São José, Pindamonhan-
gaba, Guaratinguetá e Lorena.

O terceiro caminho, pela serra da Mantiqueira, chega a Atibaia e 
Bragança.

E o quarto caminho, ao norte da serra da Mantiqueira, transcorre 
por Paranaíba, Jundiaí, Campinas e Moji Mirim até alcançar os rios 
Moji Guaçu e Pardo que vão levar ao rio Grande e a novas conquistas 
populacionais e territoriais, com seus despovoamentos:

“Datam desse período inúmeras arremetidas contra o índio, no vale do 

Paraíba, do Tietê, do Moji Guaçu e do alto Parapanema, entre as quais 

as de Jerônimo Leitão – capitão-mor da Capitania de São Vicente (1571-

1592), um dos mais eficientes e destemerosos guerrilheiros de índios da 

região no século XVI – contra os Tamoios no Rio de Janeiro, contra os 

Tupiniquins e Carijós inimigos do vale do Tietê e rumo sudoeste, além 

de Paranapanema, região de Guairá...” (HOLANDA, 1963: 283-284).
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Como o demonstra o mapa histórico, a seguir:

Mapa 02: Caminhos da ocupação bandeirante.

In HOLANDA, 1963: 283.

Segundo Holanda (1963: 288), ao longo do século XVII, as bandei-
ras de apresamento podem ser caracterizadas como “assaltos aos nú-
cleos jesuítas”, pois multidões de aldeados já estavam “pacificados e 
aculturados (...) acostumados a obedecer”, mas é na segunda metade 
deste século, nas “regiões goianas e mato-grossenses” que a minera-
ção vai se tornar objeto fundamental do interesse devido ao fim das 
reduções jesuíticas, à autonomia portuguesa dos Habsburgos (1640) e 
à retomada dos litorais atlânticos do domínio holandês que levaram 
as bandeiras a estes novos objetivos auríferos.
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2. Das Minas de Cuiabá, a “nova terra de promissão”

Conhecida e temida a região do que se tornaria o Centro-oes-
te brasileiro, as expedições apresentavam duas grandes dificulda-
des: a existência de culturas indígenas “recalcitrantes” como se as 
qualificavam por não aceitarem, tranquila e domesticamente, a 
sujeição escravista colonial-monárquica e/ou jesuítica-eclesiásti-
ca, quer nas fazendas ou reduções; e, as monções, que devido ao 
regime de chuvas na região, determinava que se adentrasse nesta 
imensa região pelos caminhos fluviais apenas neste períodos de 
cheia dos rios.

Associadas estas dificuldades, os riscos econômicos e pessoais tor-
navam as expedições dificílimas, o que não impedia que aconteces-
sem e que se mapeasse todo um rol de caminhos para a região já nos 
primeiros anos do domínio colonial.

Como podemos observar, aqui:
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Mapa 03: Entradas e Bandeiras.

In HOLANDA, 1963: 286.
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Se na segunda metade do século XVII, a prática de apresamento já 
apresentava decadência devido a internalização das missões jesuíticas 
que buscavam se afastar cada vez mais dos caminhos percorridos e 
conhecidos pelos apresadores e também por causa dos riscos ineren-
tes às jornadas e expedições, a procura da mítica “El Dorado” passará 
a ser o único motivo da continuidade destas viagens de pesquisa e 
inquérito sobre o território interior da América portuguesa:

“Na segunda metade do seiscentismo, o reduzido número de ban-

deiras apresadoras de que se tem notícia foi amplamente sobrepu-

jado pelas expedições pesquisadoras de minerais preciosos, também 

de natureza econômica, mas de características diversas daqueles 

agrupamentos particulares e guerreiros organizados para a luta e 

abrangendo várias centenas de brancos, mamelucos e índios. Com-

punham-se de contingentes humanos mais reduzidos, sem intuito 

agressivo, tendo como principal escopo o descobrimento de pedras 

e metais nobres para cuja exploração levavam instrumentos adequa-

dos, almocafres e bateias. (...)

Devassando sem povoar, agindo mais em extensão do que em pro-

fundidade, acentuada importância tiveram as bandeiras na expansão 

geográfica do Brasil Colonial. Na caça ao índio e na pesquisa e na pes-

quisa de pedras e metais, descomprimiram o Brasil de Tordesilhas, 

desbravaram e conquistaram a terra, expulsaram a frente pioneira je-

suítica de catequese e colonização, alimentaram com o braço índio a 

agricultura ao sul e ao norte, estabeleceram rotas, abriram caminhos 

para o povoamento de Minas Gerais, de Mato Grosso e Goiás, como 

para a ocupação efetiva do Paraná ao Rio Grande do Sul.”

(HOLANDA, 1963: 293-296)

Mas a descoberta das minas em Mato Grosso fez com que, segun-
do Azeredo Coutinho (apud Holanda, 1963: 311), “muitas gentes, 
deixando casas, fazendas, mulheres e filhos, botando-se para estes 
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Sertoens como se fora o Parahyso incoberto em que Deus pos os nos-
sos primeiros paes”, dada a imensa riqueza que produziram em tão 
pouco tempo:

“(...) um feliz acaso revelou aos aventureiros as riquíssimas aluviões 

de um sítio próximo a Coxipó Mirim, precisamente o lugar onde hoje 

a cidade de Cuiabá. (...) Em outubro de 1722, o sorocabano Miguel 

Sutil dirigia-se a este sítio, onde tinha plantado uma roça de man-

timentos. Chegado, fez as plantações e mandou dois índios com 

machados e cabaças à procura de mel-de-pau. Alta noite voltaram 

eles ao rancho, sem trazer uma só gota de mel. As palavras irritadas 

com que os recebeu Sutil, replicou logo o mais ladino: - Vieste buscar 

ouro ou mel? – e metendo a mão no seu jaleco de baeta, tirou um em-

brulho feito de folhas. Ali estavam vinte e três granetes de ouro que, 

pesados, representavam cento e oitenta oitavas.

(...) Em pouco tempo, abatia-se o mato cerrado que vestia estas ter-

ras opulentas e, ao cabo de um mês de trabalho insano, as minas do 

Senhor Bom Jesus de Cuiabá, como depois se chamaram, do nome 

da igreja que ali se erigiu, tinham fornecido mais de quatrocentas ar-

robas de metal, sem que as socavações se tivessem aprofundado, em 

geral mais de meio metro. Trazida a notícia a São Paulo, determinou 

quase imediatamente o êxodo de parte da sua população válida. Con-

tam-se às centenas e aos milhares as pessoas - paulistas e emboabas 

– que, logo nos primeiros anos de exploração, chegaram ao arraial 

cuiabano.” (HOLANDA, 1963: 313)

Se as entradas e bandeiras desvendaram picadas, caminhos terres-
tres e trajetos de navegação, a descoberta de veios auríferos de rique-
za completa e de obtenção tão simples determinou uma corrida hu-
mana de milhares de aventureiros para esta região do país e, em sua 
busca de riqueza mercantilista novos percursos e novas jazidas for-
ma sendo descobertos com a necessidade de abastecimento (milho, 
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mandioca, arroz, cana de açúcar com seus engenhos e engenhocas, 
tabaco, cacau, café, carne bovina e suína, queijos, marmelos, roupas, 
sabão etc.) desta população fixada no sonho do enriquecimento ime-
diato. (Holanda, 1960: 289-294)

3. Termo da Comarca de Coxim da Província de Goiás, a “Cida-
de do Pé de Cedro”

Desde o período entre 1719 e 1727, nas primeiras décadas do sé-
culo XVIII, há registros de que o governo da Capitania de São Paulo, 
exercido por Rodrigo César de Menezes, concedia sesmarias na re-
gião do Rio Taquari.

Iniciando a “jornada aos Goiases”, os primeiros registros de sesma-
rias no “sertão do Taquari” foram para concessão dos historicamente 
nomeados “irmãos Lemes”. Há registros ainda de outras concessões 
monárquicas para João de Araújo Cabral, na região do Rio Taquari, 
e para o Sargento-mor Manoel Lopes do Prado e Domingos Gomes 
Biliago que, em 1729, na margem esquerda do Rio Taquari, fundará 
o “Arraial do Biliago”; Coxim, em contraposição ao arraial, situa-se, 
proximamente, na margem direita do rio. (Holanda, 1963: 307)

Depois de mais de século e meio, a privilegiada posição geográfica 
de Coxim tornará a cidade de Coxim e seu entorno um ponto estra-
tégico para a distribuição de sal e, consequente, nutrição do rebanho 
bovino do exército imperial brasileiro na Guerra do Paraguai.

Os exércitos aliados contra o Paraguai possuíam 65.000 soldados, 
sendo 50.000 brasileiros,14.000 argentinos e 1.400 uruguaios. (von 
Versen, 1976:102)

Em seu relato sobre as operações de guerra, indica-nos quantida-
de de carne bovina consumida pelo exército paraguaio, em época de 
abundância alimentar do início da guerra em que possuía 64.000 ho-
mens treinados e um exército regular de 15.000, num total entre 80 e 
90.000 componentes:
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“Ao princípio calculavam uma rês para ração diária de 100 homens, 

os quais, além disso, recebiam mate, fumo e sal em diminuta quanti-

dade, às vezes também milho e aguardente. Não havia pão nem hor-

taliça. (...) Ao depois reduziram as rações marcando uma rês para 150 

ou 200 homens que, afora a carne, nada mais tinham para comer. (...)

Os destacamentos eram providos de carne. Esta espécie de conserva 

é preparada por processo muito simples. Retalham a carne em man-

tas delgadas e secam ao sol do meio-dia: quanto mais tempo enxuga 

sob a ação solar, tanto mais longa é a duração e tanto menor o chei-

ro. Depois de bem machucada cozinham em água fervendo e obtêm 

assim saborosa refeição”. (von VERSEN, 1976:102)

Podemos concluir que somados os dois exércitos em conflito, o 
aliado e o paraguaio, obtemos 140.000 soldados no cenário de guerra. 
Numa situação de bem estar, consideradas as indicações de 1 bovino 
para cada 100 soldados, teríamos o abate diário de 1.400 animais em 
tempos de abundância e a sua metade (700 cabeças), em tempos de 
miséria e fome, diariamente.

Em seu comentário crítico ao final do livro, Cunha Matos indica 
que a declaração de guerra aconteceu em 13 de dezembro de 1864 e 
foi encerrada em 1 de março de 1870, num total de cinco anos e três 
meses , ou 1.900 dias aproximadamente. (apud Versen, 1976: 169).

Apenas para auferirmos apenas a necessidade de circulação de sal, de 
envio de rebanhos e de manutenção da guerra, enfim, em que a cidade 
de Coxim tornou-se ponto estratégico fundamental, teríamos na primei-
ra metade da guerra, os primeiros 900 dias, um consumo hipotético de 
1.330.000 cabeças de gado, se imaginarmos que neste momento a distribui-
ção alimentar atendia a um parâmetro ótimo de manutenção das tropas.

E se dimensionarmos que a segunda metade da guerra tenha 
ocorrido num momento de carência alimentar completo com o con-
sumo de um animal para a alimentação de 200 soldados, teríamos 
665.000 reses.
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Se mensurarmos que a segunda metade da guerra acarreta num 
consumo menor dado os enfrentamentos militares e descontarmos 
o último ano de conflito dada a desarticulação crescente do exército 
paraguaio, teríamos um consumo de 420.000 reses.

Apenas para mensurar a rede de abastecimento para a Guerra do 
Paraguai, segundo nosso cálculo, teríamos a criação, distribuição e 
consumo de mais de 1.750.000 reses.

Observados estes números, é importante lembrar que o de-
senvolvimento e as relações econômicas do “sertão da Farinha 
Podre” (Triângulo Mineiro), sua expansão e vias de ligação ter-
restre, com a região sul e sudoeste de Goiás e a própria formação 
das “freguesias” e cidades como Villa Bella (Itumbiara), Pouso 
Alto (Piracanjuba), Morrinhos, Rio Verde, Jataí, Mineiros e Rio 
Bonito (Caiapônia) tem, nesta época, seu momento de articula-
ção e de efetivação de percursos para o abastecimento das tropas 
imperiais brasileiras.

E não se trata de estranhar a frase que pode ser característica do 
conflito: “a guerra não pode acabar tão cedo, porque muita gente pre-
cisa dela”. (Versen, 1976: 109)

4. O Censo de 1872

Com já indicamos a “Freguezia de Torres do Rio Bonito”, atual 
Caiapônia, constituía no século XIX, tanto o polo regional donde se 
situa Mineiros como era um espaço de resistência militar, cultural e 
geográfico das culturas Kayapós e Bororós.

Com a separação da cidade de Coxim e sua região da Província 
de Goiás, ao longo do século XX, vai se constituir uma concorrência 
entre Torres do Rio Bonito (Caiapônia) e Mineiros.

Os dados do Censo de 1872 assinalam para a “Parochia do Divino 
Espírito Santo de Torres do Rio Bonito” uma população livre de 1088 
habitantes (0,72% da população da Província), sendo 559 homens 
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(0,74% da população livre masculina da Província) e 529 mulheres 
(0,70% da população livre feminina da Província).

Contabilizaram-se na freguesia 148 casas habitadas (91,9%) e 13 
não habitadas (8,1%), num total de 161 casas, com 151 fogos (93,8%).

Da população livre masculina (559 habitantes), 412 eram solteiros 
(73,7%); 133 eram casados (23,8%); e 14 viúvos (2,5%).

Da população livre feminina (529 habitantes), 389 eram solteiras 
(73,5%); 122 eram casadas (23,1%); e 18 viúvas (3,4%).

Esta população livre foi dividida em quatro diferenças de “raça”: 
brancos, pardos, pretos e caboclos. No total, 620 pessoas (57% da po-
pulação) são denominadas “brancas”; 309 “pardas” (28,4% da popula-
ção); 26 “pretas” (2,3%) e 10 caboclas (0,9% da população)

Somadas a população africana e de sua descendência compunha 
335 habitantes livres (30,8% da população).

Não foram registrados estrangeiros.
Na população livre havia uma diferença imensa entre os sexos 

sobre os “que sabiam ler e escrever”. Dentre os homens, 126 o sa-
biam (22,5% da população masculina); dentre as mulheres, 24 ape-
nas o sabiam (4,5% da população feminina). Uma proporção cinco 
vezes menor!

Quanto à frequência escolar da população entre 6 e 15 anos de ida-
de, temos que das 129 crianças do sexo masculino, 25 frequentavam 
(19,3% das crianças e jovens do sexo masculino); frente a 11 pessoas 
(8,1%, das crianças e jovens do sexo feminino), num universo de 135 
habitantes nesta faixa etária. Em cada cinco frequentadores, apenas 
uma era do sexo feminino.

A população escravizada era composta por 309 habitantes (22% da 
população total da freguesia). Divididos entre 168 homens (54,3% da po-
pulação escravizada) e 141 mulheres (45,7% da população escravizada).

Comparada a população escravizada com os dados populacionais 
por sexo, temos que a população masculina escravizada perfazia 12% 
da população masculina. Assim, 30% da população masculina total da 
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freguesia era escravizada. Já as 141 mulheres escravizadas, perfaziam 
21% da população feminina da freguesia; dentre a população femini-
na uma em cada cinco era escravizada.

Quanto aos estados civis, da população escravizada 142 homens 
eram solteiros (84% da população masculina escravizada), 23 eram 
casados (14%) e 3, viúvos (2%). Dentre as mulheres escravizadas, 116 
eram solteiras (83% da população feminina escravizada), 20 eram ca-
sadas (14%) e 5, viúvas (3%).

As diferenças tabuladas como “raça” para a população escravizada 
diferenciava a população escravizada em “pardos” e “pretos”. Entre 
os de sexo masculino, 137 (81,7% da população masculina escraviza-
da) eram classificados como “pretos” e 31 (18,3%, respectivamente) 
como “pardos”; já no sexo feminino, a população escravizada era clas-
sificada como 108 “pretas” (76,6% da população feminina escraviza-
da) e 33 “pardas” (24,4%, respectivamente).

Somados os contingentes classificados como “pardos” e “pretos” 
no total populacional, teríamos 644 habitantes “pretos” e “pardos” 
(46% da população total).

Os dados quanto à procedência dos habitantes da “Freguezia do 
Divino Espírito Santo de Torres do Rio Bonito”, 870 (62,3% da po-
pulação) são da Província de Goiás; 497 são da Província de Minas 
Gerais (35,5%); 17 são da Província de São Paulo; 11 (0,7%) provém 
de Mato Grosso, há ainda 1 habitante da Província da Bahia e outro 
do Rio de Janeiro.

Não há dados em relação às profissões exercidas nesta “Freguezia”.
A “Freguezia de Rio Verde”, por sua vez, era composto pela “Pa-

rochia de Nossa Senhora das Dores de Rio Verde” e pela “Parochia 
do Divino Espírito Santo de Jatahy”. O total da população livre era 
de 3456 habitantes (56,5% dos habitantes); divididos em 1956, para a 
primeira paroquia; e, 1500 habitantes (44,5% dos habitantes), para a 
segunda paroquia.
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A “Parochia de Nossa Senhora das Dores de Rio Verde” possuía 
1027 homens livres e 929 mulheres livres. Sendo 697 solteiros, 300 
casados e 30 viúvos.

A população masculina classificada por “raças” possuía 446 “bran-
cos” (43,4% desta população), 475 “pardos” (46,2%), 56 “pretos” 
(5,4%) e 50 “caboclos” (4,8%).

A população feminina conformava 503 “brancas” (54%), 363 “par-
das” (39%), 48 “pretas” (5%) e 15 “caboclas” (1%).

Dentre esta população masculina livre, 254 pessoas do sexo mas-
culino (24,7%) e 53 do sexo feminino sabiam “ler e escrever” (5,7%). 
Não sabiam ‘ler e escrever”, 773 pessoas (75,3%) do sexo masculino e 
876, do sexo feminino (94,3%).

Frequentavam a escola, 63 jovens entre 6 e 15 anos do sexo mascu-
lino (25,3%) e 186 não frequentavam (74,7%). Do sexo feminino, 22 
frequentavam (8,2%) e 247 não frequentavam (91,8%).

Quanto às moradias havia 359 habitadas e 12 desabitadas, num to-
tal de 359 fogos.

A população era em sua maioria composta por goianos, sendo 
1396 pessoas (61,2% do total de 2.283 tabulações), seguidos 770 pro-
venientes da Província de Minas Gerais (33,7%), 60 da de São Pau-
lo (2,6%), 27 da de Mato Grosso (1,1%) e 4 da Província da Bahia 
(0,15%).

Dentre a população escravizada havia um total de 354 pessoas na 
paroquia de Rio Verde (52,9% da população escravizada na freguesia).

Destas, 178 eram homens e 176 mulheres.
Dentre os homens escravizados, 168 era solteiros (84,3%), 15 eram 

casados (8,4%) e 8 eram viúvos (4,4%).
As mulheres escravizadas solteiras eram 150 (85,2%), as casadas 

eram 16 (9%) e 10 eram viúvas (5,6%)
Quanto a classificação da população escravizada por “raças”, ha-

via 98 pessoas pardas escravizadas (37,7%), sendo 55 homens e 43 
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mulheres. E, 256 escravizados classificados como “pretos” (72,3%), 
sendo 123 homens e 133 mulheres.

Dentre a população escravizada havia 9 estrangeiros (2,5% da po-
pulação escravizada), sendo 7 homens e 2 mulheres.

Todos eram católicos e não sabiam “ler e escrever”.
No total, havia aqui 47 estrangeiros. Como indicamos acima, 9 

africanos eram escravizados, sendo 7 do sexo masculino e dentre eles 
4 solteiros e 2 casados para cada sexo; e, 19 africanos livres, sendo 10 
homens todos solteiros e 9 mulheres, sete solteiras e 2 casadas. No 
total, foram apurados 28 africanos na paroquia de Rio Verde, entre 
livres e escravizados (0,4% da população da paroquia)

Dos 14 portugueses, 6 eram do sexo masculino, cinco solteiros 
e um casado; e, 8 do sexo feminino, quatro solteiras, duas casadas e 
duas viúvas. Havia ainda 2 mulheres francesas solteiras, 1 paraguaio e 
1 alemão viúvos e uma paraguaia solteira.

A principal ocupação na paroquia de Rio Verde era a de “profissões 
agrícolas” classificados como “lavradores” com 666 pessoas ocupadas 
nestes afazeres (28,8% do conjunto populacional de 2310 habitantes 
tabulados). Não foram tabulados “criadores”. Mas ressalte-se que 964 
habitantes (41,7% da amostragem) são classificados como “sem pro-
fissão”, contando-se 316 brasileiros, 460 brasileiras, 182 escravizados 
(128 do sexo masculino e 54 do sexo feminino) e 6 estrangeiros dividi-
dos igualmente entre aos sexos.

Dentre as “profissões manuaes e mecânicas” foram tabulados 53 
profissionais. 21 eram classificados como operários “em tecidos”, 
11 em “operários em metaes” e outros 11 operários “em madeiras”; 
outros 4 como operários “em “couros e pelles” e o mesmo número 
em “calçados”. Havia ainda 1 operário “de calçados” e outro “de cha-
péos”. Há ainda 54 costureiras, sendo uma estrangeira livre.

Há 36 “pessoas assalariadas” como “criados e jornaleiros”, sendo 
18 mulheres escravizadas e 12 homens escravizados, 5 brasileiras li-
vres e 1 estrangeiro.
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Das “profissões industriaes e commerciaes”, há 28 “comerciantes, 
guarda-livros e caixeiros”, sendo 21 brasileiros, 5 estrangeiros e 2 es-
trangeiras.

Dentre as 14 “profissões liberaes” classificadas, há 4 brasileiros 
“empregados públicos” e outros 4 “juristas”, sendo 2 “juízes”e 2 “no-
tários e escrivães”; além de 3 brasileiras “parteiras”, 1 tabulado como 
“professores e homens de letras” e outro como “religioso”.

Por fim, havia 7 “militares”, 2 “marítimos” e 1 artista.
A “Parochia do Divino Espírito Santo do Jatahy” possuía 1.500 ha-

bitantes, segundo o Censo de 1872, 820 homens livres (54,6%) e 680 
mulheres livres (45,4%).

Em sua maior parte eram goianos, 1439 pessoas (79,4% da amos-
tragem de 1811 tabulações), 182 eram oriundas da Província de Minas 
Gerais (10%), 68 da Província de São Paulo (3,7%), 58 da de Mato 
Grosso (3,2%), 30 da Província da Bahia (1,6%) e 20 procedentes da 
do Paraná (1,1%).

Havia 4 portugueses, 2 casados, 1 solteiro e 1 viúvo.
Dentre a população masculina livre, 530 eram solteiros (64,3%), 

259 casados (31,6%) e 31 viúvos (4,1%).
Já entre a população feminina livre, 442 eram solteiras, 209 eram 

casadas e 29 eram viúvas.
Dentre a classificação por “raça”, dentre a população masculina 

livre havia 249 “brancos” (30,3%), 427 “pardos” (52%), 85 “pretos” 
(10,3%) e 59 “caboclos” (0,7%).

Dentre a população feminina livre, havia 247 “brancas” (36,3%), 
329 “pardas” (48,3%), 61 “pretas” (8,9%) e 43 “caboclas” (6,3%).

Dos que sabiam “ler e escrever”, havia 209 homens livres (25,5%) e 
75 mulheres livres (11,1%). Dentre os que não sabiam “ler e escrever”, 
havia 611 homens livres (74,5%) e 605 mulheres livres (88,9%).

Entre a população entre 6 e 15 anos, 93 meninos (58,4% desta po-
pulação) e 39 meninas (36,4%) frequentavam a escola; contrariamen-
te, 66 meninos (41,6%) e 68 meninas (63,6%) não o faziam.
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Quanto às moradias, 231 habitações ocupadas (100%) e o mesmo 
número de fogos.

Dentre a população escravizada de 315 pessoas, todas solteiras, 
brasileiras e sem “ler e escrever”, 168 eram homens (53,3%) e 147 mu-
lheres (46,7%)

Quanto à classificação por “raças”, 98 pessoas escravizadas foram 
classificadas como “pardas”, igualmente divididas por sexo. Outras 
217 foram classificadas como “pretas”, sendo 119 homens (54,8%) e 
98 mulheres (45,2%).

Quanto às “profissões”, na “Parochia do Espirito Santo de Jatahy” 
do total apurado de 1815 pessoas, as “profissões agrícolas” possuíam 
902 “lavradores” e 38 “criadores”. Dentre os “lavradores”, 305 são ho-
mens livres solteiros, 207 são homens livres casados, 16 são homens 
livres viúvos, 117 são mulheres livres solteiras, 57 são mulheres livres 
casadas e 5 são mulheres livres viúvas. Dentre a população escraviza-
da, temos 141 homens “lavradores” e 53 mulheres “lavradoras”.

Há ainda 36 “criadores” dentre os de “profissões agrícolas”, 30 são ho-
mens livres casados, 6 são mulheres livres viúvas e 2, homens livres viúvos.

Nas “profissões manuais e mecânicas”, 111 são costureiras, 49 são 
mulheres livres solteiras, 89 são mulheres livres casadas, 21 são mu-
lheres escravizadas e 2 são mulheres livres viúvas.

Nesta classificação, temos que 83 pessoas classificadas: dentre estas 
55 como operários “em tecidos”, sendo 27 mulheres solteiras livres, 
21 mulheres escravizadas, 4 mulheres livres casadas e 3 mulheres li-
vres viúvas. Os “operários em metaes” são 2, um livre casado e um 
escravizado; há outros 11 operários “em madeiras”, sendo 3 homens 
escravizados; outros 2 homens livres como operários “em “couros e 
pelles”, 4 em “calçados” e em edificações, dois destes homens escravi-
zados. Havia ainda 4 operários “de calçados” e 5 de “vestuário”, todos 
homens livres.

As “profissões industriaes” de “comerciantes, guarda-livros e cai-
xeiros” possuíam 8 homens livres casados, sendo 1 estrangeiro.



99

Nas “profissões liberaes” haviam 2 “professores e homens de le-
tras” , 1 religioso e 1 médico.

5. Cultura e Espacialidades Quilombolas

Em Mineiros, a memória coletiva assinalava a capacidade de tra-
balho de Francisco Antônio de Moraes na pecuária, com o dizer so-
bre a sempre construção das cercas, com o registro cultural de suas 
diversas propriedades para a criação de gado em Aporé, no Morro do 
Chico Moleque e nas terras adquiridas mediante compra que ficavam 
na “Fazenda Flores local nomeado Cedro”, e sua capacidade como 
agricultor ao ser lembrado como o primeiro a vender um carro de 
boi de milho por 4 patacas, cada uma valendo $320 (trezentos e vinte 
reis), num total de 1$280.

E isso afirma o conhecido registro etnográfico, quando regis-
tra o depoimento de um “descendente de Chico Moleque”, obtido 
em 1972:

“Chico Moleque (Francisco Antônio de Morais) negro bom, alto, 

muito valente, só pensava em forrá sua mulher, sua filha e melhorar 

a vida de sua gente. Ele não fugiu pro mato. Enfrentou a luta pelo 

trabalho. O ganho dele foi gerado do serviço de dias santos e do-

mingos, e nem todos os domingos e dias santos João Gabriel deixava 

ele trabaiá pra ele. Tinha que trabalhar para João Gabriel. Entonce 

ele foi trabalhando, ajuntando, e naquele servicim forrô a mulher e 

depois Benedita Marcos de Jesus, sua filha mais velha; ele foi um dos 

primeiro home que trabaiô aqui em Goiás (Mineros), que vendeu um 

carro de milho por 10 mil-réis, o homem mais rico que tinha de pele 

preta. (BAIOCHI, 1983: 83-84)

A partir de registros cartoriais, a etnografia de Mari Baiochi relata o 
tamanho da propriedade pertencente, em parte, a Francisco Antônio de 
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Morais e o consequente percurso histórico da propriedade titulada per-
tencente à Comunidade Quilombola do Cedro, nas duas últimas décadas 
do século XIX e, a partir das folhas 6 e 73 dos “Autos de Divisão da Fazen-
da Flores do Rio Verde, requerida em 26 de setembro de 1895, indica a 
“área de 30.161 alqueires goianos, com diversos registros paroquiais, den-
tre outros o de Gabriel Antônio de Morais” (Baiochi, 1983: 168, Anexo V, 
Cartório do Registro Geral de Imóveis, 1° Ofício, Mineiros, GO).

Em um de seus registros de depoimento pessoal dos descendentes, 
há a rememoração de um cotidiano de expropriações que vão aconte-
cer e se transformar em rotina para toda a Comunidade Quilombola:

“Chico Moleque veio de Minas; quando veio não tinha nada, ganhou 

forria aqui. Quando chegou, tinha uma mudinha de roupa, uma ra-

inha de dormir e a muié. Naquele tempo, nós, assim saía em heran-

ça para aquele povo. Quando casavam, cada um ganhava um casal 

de gente pra ser escravo. Chico Moleque e sua mulher, aquelas duas 

alminhas, saíram em repartição, em herança ara João Pantaleão de 

Morais e Virgínia (mineiros que vieram fixar-se em Goiás). Vieram 

de Bonsucesso. Aqui, o trabalho dele gerou forria e a Fazenda Flores 

do Rio Verde. A Fazenda das Flores era grande. Foi tomada, ficou pe-

quena quando Chico Moleque morreu. A terra ia longe, até a cidade 

de Mineiros; hoje tá separada por 6 km.” (BAIOCHI, 1983: 83-84)

Do acervo judiciário documental, é possível constatar-se dois pro-
cessos históricos dos novecentos que alcançam a Comunidade Qui-
lombola do Cedro, na primeira metade daquele século.

De um lado, há processo de comercialização de terras herdadas do 
ancestral comum, Francisco Antonio de Moraes, por sua filha Jeronyma 
Rufina de Moraes, também nomeada como Jeronyma Maria de Jesus.

De outro lado, há a descrição de terras dos que mantiveram os do-
mínios das terras herdadas e, como no caso de Caetano Francisco de 
Moraes, sua ampliação pela aquisição de novas terras.
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A ‘Acção de Subdivizão de um quinhão da Fazenda das “Flores” 
no logar deniminado “Cedro” é uma ação judicial impetrada em 20 
de agosto de 1920 na “Villa de Mineiros” – “Comarca de Jatahy” por 
Jeronyma Rufina de Moraes que a destaca como:

“senhora e possuidora de uma parte de terras em um quinhão que, 

na divisão da fazenda das ‘Flores’, neste município coube aos herdei-

tros do finado Francisco Antonio de Moraes do qual a supp. é filha, e 

não convindo a possuir, sob o prejudicial regime da comunhão, quiz 

fazer medir e delimitar a sua parte acrescida da parte que herdou por 

falecimento de sua irmã Rita Maria de Jesus [em dezembro de 1900], 

para esse fim apresenta a folha de pagamento do quinhão alludido 

(doc. n° 1) do qual consta os limites da mencionada parte de terras a 

dividir-se, e o documento do arrolamento que se procedeu dos bens 

deixados por falecimento de Rita Maria de Jesus...” (ACÇÃO DE 

SUBDIVIZÃO, 1920: 5) (grifos nossos)

Desta forma, a documentação da ação de 1920 estabelece que os 
bens sucessórios de Rita Maria de Jesus, herdeira direta de Antonio 
Francisco de Moraes, foi objeto de processo de inventário.

No documento de inventário, é possível auferir os credores, os va-
lores devidos por Rita Maria de Jesus e parte de seus bens semoventes 
(vacas e garrotes) arrolados em pagamento:
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Quadro 24: Bens Arrolados no Inventário de Rita Maria de Jesus, dezembro 
de 1900

Bens Arrolados para Pagamento de Credores

Credores Animais 
Arrolados em 
Pagamento

Valor dos 
Bens Avalia-
dos (em reis)

Valor da Dívida 
(em reis)

José Camillo 2 vacas 
paridas

60$000 80$000

2 novilhas 
(“em poder de 
Jeronymo de 
Moraes”)

20$000

José Carvalho 2 novilhas 
de 2 anos

30$000 50$000

1 vaca solteira 20$000

José Carrijo de 
Resende

1 vaca solteira 20$000 32$000

1 garrote 
de 1 ano

12$000

Alonso Alves 1 vaca solteira 20$000 20$000

Francisco L. da Costa 1 vaca solteira 20$000 14$000

José Carrijo Sobrinho 1 vaca solteira 20$000 5$000

Carmo Sobrinho 1 garrote 12$000 6$000

José Carrijo da Cunha 1 garrote 12$000 5$000

VALORES/ QUANTIDA-
DES TOTAIS

14 Animais 246$000 212$000

Fonte: Acção de Subdivizão, 1920: 15.

Ressalte-se que o inventário evidencia a existência de um rol ca-
pitalistas, comerciantes e latifundiários que ofertavam empréstimos 
em dinheiro para proprietárias e proprietários de terras e animais 
semoventes, que, dada as necessidades de uma economia ainda com 
pequena circulação monetária, recorriam a estes detentores de papel 
moeda, recursos financeiros e fatores de produção econômica, em-
prestavam dinheiro e/ou financiavam as necessidades econômicas e 
materiais da economia comunitária em Mineiros, até as primeiras dé-
cadas do século XX.
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Após o pagamento de diversos credores com animais, seus qua-
tro irmãos Francisco de Moraes (Caetano, Silvestre, Geraldo e Je-
ronymo) e suas duas irmãs ( Jeronyma Maria de Jesus e Benedita 
Maria de Jesus, também nomeada Benedita Francisco de Moraes) 
herdaram ainda “terras”, “silhão” e animais semoventes conforme 
a tabela abaixo:

Quadro 25: Bens Arrolados no Inventário de Rita Maria de Jesus, dezembro 
de 1900

Bens Arrolados para Sucessão

Herdeiros/as Tipos de Patrimônio/ 
Animais Arrolados em 
Sucessão

Valor dos Bens 
Avaliados 
(em reis)

Valor da 
Herança 
(em reis)

Caetano Francisco 
de Moraes

“Em terras” 11$666 36$000

“Em 1 Silhão”

(grãos, cereais e 
forragem”)

16$666

1 Cavalo 7$668

Silvestre Francisco 
de Moraes

“Em terras” 11$666 36$000

“Em 1 Silhão”

(grãos, cereais e 
forragem”)

16$666

1 Cavalo 7$668

Geraldo Francisco 
de Moraes

“Em terras” 1$666 36$000

“Em 1 Silhão”

(grãos, cereais e 
forragem”)

16$666

1 Cavalo 7$668

Jeronymo Francisco 
de Moraes

“Em terras” 11$666 36$000

“Em 1 Silhão”

(grãos, cereais e 
forragem”)

16$666

1 Garrote 1$000

1 Vaca solteira 6$668
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Benedita Maria 
de Jesus

“Em terras” 11$666 36$000

“Em 1 Silhão”

(grãos, cereais e 
forragem”)

16$666

1 Vaca solteira 7$668

Jeronyma Maria 
de Jesus

“Em terras” 11$666 36$000

“Em 1 Silhão”

(grãos, cereais e 
forragem”)

16$666

1 Vaca solteira 7$668

VALORES/ QUANTIDA-
DES TOTAIS

6 porções de terra

6 Silhos

7 Animais

216$000 216$000

Fonte: Acção de Subdivizão, 1920: 16.

É importante mensurarmos os valores do patrimônio de Rita 
Maria de Jesus. Há dados disponíveis para o valor das propriedades 
imobiliárias em Goiás, apenas em 1920, quando foi realizado o Censo 
Agropecuário. Em 1920, o valor médio indicado para o hectare em 
propriedade com mais de 101 hectares era de 9 reis, nas propriedades 
com menos de 101 hectares, 91 reis. (Ministério da Agricultura, In-
dústria e Comércio, 1923: XVl).

Em Goiás, a área média dos estabelecimentos agrários era de 
1.493 hectares, com um valor médio de 14 contos e 680 mil reis 
(14:680$000), num valor médio por hectare de dez mil-reis (10$033).

Dado que a inflação brasileira entre 1910 e 1920 alcançou 95,8% 
(IBGE, Estatísticas do Século XX: 538), obtemos os valores deflaciona-
dos de 4$596 (quatro mil-reis, quinhentos e noventa e seis) para esta-
belecimentos com mais de 101 hectares e 46$475 (quarenta e seis mil 
reis, quatrocentos e setenta e cinco).

Neste sentido, dado que o Censo Agropecuário indicava que 
99,1% das propriedades em Goiás possuíam mais de 101 hectares de 
extensão, é possível aventar que o valor do patrimônio equivaleria a 
93 hectares e 12 ares (pouco menos de 19 alqueires).
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Neste documento judicial, a ação foi arbitrada com o valor de 1 
conto e 200 mil reis (1:200$000) e foram arrolados os condôminos do 
imóvel Caetano Francisco de Moraes, Geraldo Francisco de Moraes, 
Jeronymo Francisco de Moraes, Benedita Francisco de Moraes, Sabi-
no Manoel da Cruz, Aquilino de Brito - estes com o mesmo procura-
dor nomeado: Genesio A. Benevides; e, José Joaquim de Rezende e 
José Luís Barbosa.

Os honorários para a realização do trabalho de agrimensura “sem 
dolo nem malícia” foram estipulados em 1$500 (mil e quinhentos 
reis) por hectare.

Dentre os documentos cartoriais arrolados há o “Extracto” que se 
refere a “Confrontações e Caracteristicas” da “Fazenda das Flôres”, 
cuja data de referência é 6 de março de 1911:

“Um pasto fechado a arame, dividindo de um lado com terras do 

patrimônio, por outro, com terras dos creoulos Caetano, Geraldo e 

Jeronymo, por outro lado com o corrego do Cedro, com quem de di-

reito e por outro com o pasto de Sebastião Garcia Leme, na Fazenda 

das Flôres”. (ACÇÃO DE SUBDIVIZÃO, 1920: 38) (grifos nossos)

Importante destacar que em nenhuma escritura inserida no pro-
cesso quer da área condominial discutida, quer dos confrontantes há 
a clara determinação de sua área.

Foram realizadas, inicialmente, quatro (4) audiências. Três delas 
no Paço Municipal, em 4, 11 e 18 de setembro de 1920. E, em 25 de 
setembro, a audiência especial de instalação dos trabalhos de agri-
mensura no “logar denominado Cabeceira do Cedro”, na presença 
dos condôminos, seus procuradores, agrimensor e arbitradores:

“Pelo juiz foi dito que devendo-se tratar nesta audiência do exame 

e conferência dos títulos, convidava as partes presentes a fazerem 

a exhibição delles. (...) Tomado como ponto de partida o marco já 
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existente, colocado acima da cabeceira do ‘Cedro’, duzentos e no-

venta metros, tendo a face norte declinada vinte cinco graus, e di-

vidindo terras do Patrimônio, e do coronel Joaquim Carrijo de Re-

sende, e a face sul, declinando vinte cinco graus, dividindo somente 

com terras do Patrimônio. Não havendo contestação alguma, o juiz 

deu como verificado o ponto de partida da subdivisão requerida. (...)

Pelas partes presentes foram oferecidos os documentos do seu jus-

-in-re [direitos sobre a coisa, sobre o bem], e pediram para que fos-

sem juntos aos respectivos autos. O juiz deferiu e deu por encerrado 

os trabalhos desta primeira diligência.”

o quinhão a subdividir-se.” (ACÇÃO DE SUBDIVIZÃO, 1920: Termo 

de Audiência, p.3) (grifos nossos)

Apresentamos abaixo a certidão imobiliária, de 5 de fevereiro de 
1917, na qual registra-se a aquisição de imóvel no quinhão da Fazenda 
Flores, adquirido por Caetano Francisco de Moraes junto a Sebastião 
Silva Barbosa:
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Acção de Subdivizão, 1920: Escritura de Compra e 
Venda de Caetano Francisco de Moraes.
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A escritura acima indica que Sebastião Silva Baptista havia com-
prado este quinhão da fazenda Flores, no lugar chamado Cedro, a 
Jeronymo Francisco dos santos e esposa, sem data determinada ou 
indicada, e, em 5 de fevereiro de 1917, Caetano Francisco de Moraes a 
adquiria por 150$000 (cento e cinquenta mil reis) esta “parte de terras 
de campos e matos de cultura”.

No “Memorial Descritivo do quinhão de terras pertencente aos 
herdeiros de Francisco de Moraes e outros”, o trabalho de agrimensu-
ra, realizado por André Lourenço Rodrigues, determinou a área efe-
tiva do quinhão objeto de demarcação: 1.318 hectares. Ao destacar os 
limites do quinhão o relacionou a toda região sul-norte da cabeceira 
do córrego do Cedro até a sua confluência na barra do Rio Verde, de 
um lado, e com as terras do Patrimônio, de outro.
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 Acção de Subdivizão, 1920: Memorial Descritivo.
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Por fim, a Ação judicial de demarcação do quinhão registrou, num 
“Quadro Suplementar”, a extensão das propriedades herdadas e ad-
quiridas pelos descendentes de Francisco Antonio de Moraes.

O maior proprietário era Caetano Francisco de Moraes que pos-
sui 292$084 reis em “terras de campos”, avaliados pelo agrimensor 
a 1$000 reis o hectare, num total de 292 hectares e 84 ares e 65$000 
reis em terras de “matos”, avaliados pelo agrimensor em 3$000 reis o 
hectare, num total de 21 hectares e 66 ares. Sendo, pois, proprietários 
de 314 hectares e 50 ares de campos e matos.

Jeronyma Rufina de Moraes e Benedita Maria de Jesus possuíam, 
no “Quadro suplementar”, o mesmo valor econômico no quinhão de 
terras: 204$442 reis em “terras de campos” e 45$500 reis em “terras 
de mattos”, o que corresponderia a 204 hectares e 442 ares de campos 
e 45 hectares e 45 ares e 500 ares de matos. Num total individual de 
249 hectares e 892 ares de terras.

Geraldo Francisco de Moraes e Jeronymo Francisco de Moraes 
possuíam nas ações os menores valores monetários: 29$214 mil reis 
de campos e 6$500 reis de matos. Assim, possuíam 29 hectares e 214 
ares de campos e 2 hectares e 16 ares de matos, individualmente. To-
talizando 31 hectares e 374 ares de propriedade de terras.
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Acção de Subdivizão, 1920: Auto de Orçamento.

Somados as quantidades de terras e matos determinados na ação 
judicial de 1920, atestadas pelos cálculos na agrimensura, o total da 
área herdada pela Comunidade Quilombola do Cedro era composto 
por sete (7) quinhões de terras de campos e matos recebidos em he-
rança pelos descendentes diretos de Francisco Antonio de Moraes era 
de 188 hectares e 28 ares.

O inventário realizado na ocasião do falecimento de Rita Maria de 
Jesus, em 1900, acrescentou 61 hectares e 612 ares, após o pagamento 
dos credores, num valor de 11$666 “em terras”, quase um terço do to-
tal dos bens herdados (32,4%), conforme as folhas de seu testamento 
apresentadas na ação judicial de 1920 e que apresentamos acima.

Os últimos documentos apresentados pelos dados da agrimensura 
e cotejados com os títulos de propriedade apresentados, permitem 
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concluirmos pela área detida pelos descendentes da Comunidade 
Quilombola em 1920: 688 hectares e 752 ares, conforme os dados co-
letados abaixo:

Quadro 25: Compra e Venda das Propriedades Herdadas de Francisco Antonio de Moraes

Herdeira/o Área herdada 
de Francisco 
Antonio de Mo-
raes (ha)

Área 
herdada 
de Rita 
Maria 
de Je-
sus (ha)

Aquisi-
ção de 
ter-
ras (ha)

Venda de terras (ha Área proprie-
tária em 1920 
(ha) (aprox.)

Caetano 
Francisco 
de Moraes

197,14 61,612 56,754 - 314,5

Geraldo 
Francisco 
de Moraes

197,14 61,612 - 227,378

(venda para Sebas-
tião Baptista/ reven-
da: Aquilino de Brito)

31,374

Sylvestre 
Francisco 
de Moraes

197,14 61,612 - 258,752

(venda José Carrijo 
Sobrinho/ doação de 
metade para Sebas-
tião Garcia, 2 reven-
das até aquisição por 
José Joaquim de Re-
sende; e revenda da 
outra metade a para 
José Rosa e posterior 
revenda a Manuel S. 
Barbosa)

-

Jerônimo 
Francisco 
de Moraes

197,14 61,612 - 227,378

(sem registros dois 
compradores)

31,374

Jeronyma 
Rufina 
de Moraes

197,14 61,612 - 197,14

(venda de metade 
da herança paterna 
para Roque Gomes e 
revenda para Aquilino 
Carrijo Machado; ou-
tra parte vendida para 
Sebastião Baptista, 
com revenda para 
Caetano Francisco de 
Moraes)

61,612

Benedi-
ta Maria 
de Jesus

197,14 61,612 - - 249,892

Totais 1.182,84 369,672 688,752
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No mapa abaixo, a área detalhada mostra a ocupação da área tradi-
cional pela expansão urbana de Mineiros, numa configuração própria 
à década de 80-90 do século XX:

Mapa 04

Mapa do território tradicional detido pela Comunidade 
Quilombola do Cedro. Fonte desconhecida.

Neste sentido, há uma marcação histórico-cultural que remete à 
Comunidade a um passado de riqueza e abundância, contraposto a 
um presente de limitações de suas terras que passaram a fazer parte 
de diversos patrimônios, como o paroquial- religioso, a construção 
do Mosteiro Beneditino se realizou sobre as terras comunitárias, ur-
bana, a formação do patrimônio de Mineiros se fez sobre as áreas ce-
drinas, e privado com as múltiplas ameaças armadas que a memória 
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comunitária indica e que os loteamentos atuais apenas completam e 
cada vez diminuem as terras tradicionais:

“Quando Chico Moleque (Francisco Antônio de Morais) adquiriu as 

terras, começou a trabalhar com a mulher, os filhos Jerônimo, Cae-

tano, Silvestre, Rita, Benedita, Geraldo e seus irmãos, não todos. A 

população aos poucos foi crescendo; negros das fazendas próximas 

e de outras regiões para ali vinham, fixavam residência, casando 

entre si. Houve apenas um caso de negro casar com índia bororó.” 

(BAIOCHI, 1983: 85)

Em 1972, o levantamento de Mari Baiochi (1983: 87) indicava a po-
pulação da Comunidade Quilombola do Cedro em 232 habitantes, 
129 mulheres (55,06% da população cedrina e 90% originária do Ce-
dro) e 103 homens (44, 94%), na sua maioria população jovem. Des-
tes 119 (51,29%) eram descendentes diretos de Francisco Antônio de 
Moraes e “geração após geração, serviam aos coronéis e fazendeiros 
e cultivavam os pequenos retalhos de terra onde residem, plantando 
hortas e mantendo alguma criação, além de garimpar no Rio Verde”.

Habitavam 37 residências, com o mesmo número de unidades do-
mésticas. Destas 16 unidades eram de “naturais do Cedro, 6 eram de 
oriundos de Mineiros, 3 procediam de fazendas em Goiás e 12 provi-
nham de outras regiões.

Em nossas pesquisas contemporâneas, constatamos a distribuição 
das famílias-âncoras de descendentes e de componentes das redes de 
filiação e solidariedade com suas respectivas propriedades constituí-
das por chácaras tituladas na Comunidade Quilombola do Cedro, em 
Mineiros, divididas da seguinte maneira:
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Quadro 26: Redes Familiares Proprietárias de Chácaras na Comunidade Quilom-
bola do Cedro, Mineiros (30)

I. Grupos Familiares de Descendentes Diretos de Francisco Antônio de Moraes

1. Família-âncora: 
Moraes/is

(por descendência direta 
ou casamento)

Número da Chácara Iden-
tificada: Mapa 

Proprietária/o indicada/o

1 Hildebrando Simão 
de Moraes

Jorcelia Maria Pio

Adailton de Jesus

Luceli Morais Pio

5 Maria Barbara de Morais

12 Gilmar Santos Morais

13 Maria Sabina de Je-
sus Morais

20 José Leite de Morais – 
Ângela Maria dos San-
tos Morais

33 Maria Sabina de Je-
sus Morais

44 Deuzair de Morais

2. Família-âncora: Gonçal-
ves da Silva

(por descendência direta)

3 Epaminondas Gonçalves 
da Silva

Jeronimo Gonçalves 
da Silva

3. Família-âncora: Caetano 
dos Santos

(por descendência direta)

14 Joaquim Caetano 
dos Santos

(Espólio)
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II. Famílias das Redes de Solidariedade e Pertencimento

4. Família-âncora: Pio

(por descendência direta 
ou casamento)

Número da Chácara Iden-
tificada: Mapa

Proprietária/o indicada/o

5 Idevaldo Pio

8 Ivo José Pio

10 Anelisia Morais Pio

15 José Edesio Pio

20 Rufina [Candida de Jesus]

(Espólio)

25 Virgilio José Pio

(Espólio)

28 Ivan Pio

39 Cleunice Pio Miranda

40 Idaires Morais Pio

42 Anelizia Morais Pio

48 Antonio José Pio

50 Aelson José Pio

51 Ivo José Pio

5. Família Cruz 11 Orcemilton da Cruz

Miguel da Cruz

14 Antonio José da Cruz

45 Donizete da Cruz

46 Donizete da Cruz

Orcemilton da Cruz

6. Família Jesus 6 Maria José F. de Jesus

9 Aelson Pio de Jesus

19 Camilo Antonio de Jesus

(Espólio)

Como já afirmamos, trabalhamos com um universo de 423 pes-
soas pesquisadas na Comunidade Quilombola do Cedro, e constata-
mos mais de 130 descendentes diretos de Francisco Antônio de Mo-
raes, numa configuração familiar como demonstra o mapa a seguir.
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Mapa 05: Distribuição Familiar da Comunidade Quilombola do Cedro, Mineiros.

Cartografia social: território requisitado. Fonte: INCRA.
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6. Etnicidade quilombola e afazendamento em Mineiros

Historicamente, Mineiros se situa na área de expansão dos lati-
fúndios ao longo do século XIX, construída pela expansão de famílias 
coronelísticas que, “do Prata”, como relatam os informantes expandi-
ram suas apropriações pelo oeste de Goiás, a partir da “Freguezia de 
Rio Verde” que era formada pelas paróquias de “Jatahy” e Rio Verde 
que já eram importantes polos econômicos regionais.

A partir destas paróquias, as famílias coronelísticas dos Carrijo e 
dos Rezende seus domínios e apropriações territoriais em direção à 
“Freguezia de Torrres do Rio Bonito” e a cidade de Coxim, ainda vin-
culada à Província de Goiás, adentrando a Província de Mato Grosso.

A população escravizada era responsável pela condução geral dos 
carros de boi e de toda a parafernália necessária ao enfrentamento 
do que nomeavam “índios hostis” e suas resistências a este colonialis-
mo interno, à pesquisa e lavra de ouro, à fixação do grupo nos novos 
locais de apropriação e ao início das roças que garantiriam a sobre-
vivência destes grupos de transeuntes nos anos iniciais da ocupação 
dado o risco recorrente da fome num novo ambiente ecológico.

Como o indica a dissertação “Quilombos do Brasil Central”

“Destaque-se que os negros escravos chegaram no Sudoeste de Goiás 

com os bandeirantes pioneiros do nascer do século dezenove, ainda su-

jeitos a muitos tipos de subordinação. Nessa condição, os últimos a che-

gar foram os cedrinos, que vieram com os Carrijo de Rezende e os Teo-

doro de Oliveira de Minas Gerais. Pois sim, chegaram com os “Irmãos 

Carrijo”, Joaquim Carrijo de Rezende, líder do grupo e posteriormente 

coronel da Guarda Nacional, Elias Carrijo de Rezende, que conseguiu 

ser major, e os mais novos, Caetano Carrijo de Rezende, José Carrijo 

de Rezende, Francisco Carrijo de Rezende, entreverados das mulheres 

(irmãs dos mesmos), Flávia, Zita, Maria Luiza e Carolina (...)

Os cativos ajudavam na condução de uma guaiaca, balas de espin-

garda, um cinturão com bolsos de guardar dinheiro, um engenho de 



127

serra e alguns outros apetrechos. Vieram do chamado “Sertão da Fa-

rinha Podre”, região que pertencera a Goiás, hoje Triângulo Minei-

ro.” (SILVA, 1998: 344)

A etnografia de Mari Baiochi também assinala a procedência desta 
população escravizada que avança com seus senhores para o oeste de 
Goiás, em direção ao Mato Grosso:

“De Minas Gerais vieram para Vila de Mineiros vários escravos. Os 

escravos Caetano Francisco, Geraldo Francisco, Silvestre Francisco e 

uma irmã, Benedita Francisca (parteira), casados, compraram do Co-

ronel o direito de uma parte da fazenda citada. Os pretos moravam 

na terra que haviam adquirido e trabalhavam na lavoura. Segundo 

consta, estes foram os únicos negros que chegaram a Mineiros, na-

queles tempos. Portanto os moradores do Cedro deles descendem.”

(BAIOCHI, 1983: 83)

* * *

O espaço físico natural tem condições ambientais e configurações 
ecológicas que determinam suas diferentes técnicas de utilização a par-
tir dos tipos de relação e regulamentos (formas técnicas de produção) 
construídos na história destas relações com o espaço físico, com suas 
diferentes formas de apropriação, com seu tempo e duração próprios às 
técnicas e ao espaço físico com o qual devem estar coadunadas.

Parece-nos que a capacidade de articulação social e política, os 
rendimentos econômicos gerados na atividade agrícola e pecuária e 
a fama “de ser o negro mais rico que tinha pele preta” auferida por 
Francisco Antônio de Morais foram capazes da construção de uma 
ampla rede de reciprocidades, parentesco e convívio nas áreas da Co-
munidade Quilombola do Cedro.
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E é neste sentido que se desenvolve neste novo ambiente eco-
lógico uma verdadeira comunidade de resistência ao escravismo 
constrói uma grandiosa rede de filiações, pertencimentos, paren-
tesco e reciprocidade que do núcleo familiar de “Chico Moleque” 
vai atrair uma população afro-brasileira de imigrantes, retirantes, 
vaqueiros que se internalizam nas vastas propriedades do patriarca 
e passam a cultivar os campos e matas, a tanger o gado em parceria 
e a faiscar os leitos dos rios na seca, como até hoje se pode obser-
var aos fins de tarde:

“(...) o escravo Francisco Antônio de Moraes, o “Chico Moleque”, 

originário de Bonsucesso, em Minas Gerais, foi a mais resistente e 

firme liderança daquela comunidade. Contam também, que por sua 

garra e destemida coragem, trabalhando nas fazendas, conseguiu 

comprar a própria liberdade, a da mulher Rufina e a da filha, Benedi-

ta, que veio a ser uma experiente parteira na região, onde a memória 

de Chico Moleque, continua viva no imaginário de seus descenden-

tes; na remanescência de um esteio de bica e de um pé de café; na 

consistência de um mangueiral e na resistência centenária de palan-

ques de aroeira, furados com verruma, ainda existentes na comuni-

dade cedrina.

Pode se somar também como escravos, da mesma época (início de 

1873), além de Chico Moleque, Caetano Francisco dos Santos, Ge-

raldo Francisco dos Santos, Silvestre Francisco dos Santos, Jerônimo 

“Urso”, José Sabino, Antônio Felício, incluindo-se, ademais, o pai do 

ex-escravo Luiz Pereira Sinfrônio, cognominado “Luiz Piuna”, cujo 

nome não conseguimos detectar.”

(SILVA, 1998: 345-346)

E é desta rotina de agricultura, pecuária e faiscação que emerge a 
Comunidade Quilombola do Cedro.
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Fonte: BAIOCHI, 1983:94

Pensar as formações sociais e suas respectivas relações de poder 
exige a compreensão das dinâmicas das relações entre espaço físico 
(clima, relevo e flora) e as técnicas razoáveis de utilização da natureza.

Assim, as formações sociais e suas relações de poder estabelecidas 
são resultantes das relações concretas e objetivas que se constituem 
a partir das formas de organização do espaço com suas atividades 
motrizes.

Concretamente, é necessário ultrapassar a ideia de incompatibili-
dade necessária entre agricultura e mineração, pois a formação social 
goiana conciliou, mesmo contra os regulamentos absolutistas, a proi-
bição formal da associação destas duas atividades econômicas, como 
mostram as dezenas de engenhos e alambiques registrados na região 
das minas da província de Goyaz.

Devemos, pois, estabelecer que os modelos de controle fundiá-
rios resultam das formações sociais e suas técnicas de utilização do 
espaço e respondem a uma determinação intrínseca, pois, no bioma 
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Cerrado, a agricultura e a mineração pertencem a ciclos de chuva e 
estiagem distintos.

Na época seca (abril - setembro), a mineração é a produção econô-
mica adequada ao bioma Cerrado.

No período chuvoso, quando os riscos à vida devido às quedas de 
barrancos e enxurradas, por exemplo, são maiores e a eficácia e a pos-
sibilidade da atividade mineradora, portanto, diminuem; a agricultu-
ra é a atividade econômica indicada, devido ao resultado abundante 
da roça de pousio:

“O sistema de roças com pousio longo de 20 a 30 anos, foi mais 

viável para o tipo de agricultura que se estabeleceu na província 

de Goiás, pois esta prática dispensava muitos braços nos trabalhos 

agrícolas, além de não exigir muitos equipamentos. O princípio 

de preparo do solo, que ia de maio a setembro, era o mesmo em-

pregado em outras regiões brasileiras: ‘derrubar matas e capoeiras 

com machados, aproveitar os troncos e galhos como lenha, depois 

de secos, atear fogo à área desmatada, destoucar com enxadões e 

picaretas troncos e raízes, couvar a terra para receber as semen-

tes, com enxadas e, com elas, limpar ervas e matos rasteiros’. As 

lavouras eram feitas, geralmente, em ‘roças de toco’, sobre terras 

de matas derrubadas e queimadas e sem uso de equipamentos. Na 

concepção do roceiro, quanto mais consumidas as madeiras pela 

ação do fogo, mais adubada ficava a área a ser cultivada. O arado 

e o sistema de adubação eram raros em Goiás. Aproveitava-se, po-

rém, o bagaço da cana como adubo nas propriedades do coman-

dante Joaquim Alves de Oliveira, em Meia Ponte, e na do Vigário 

de Santa Luzia.” (MAGALHÃES, 2004: 76.)

Podemos estabelecer que a associação mineração-agricultura foi 
o regime de controle fundiário do bioma Cerrado, em geral, e na re-
gião mineradora, em particular:
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“Mas falar que a população fora para as lavouras depois de esgo-

tadas as minas ou que voltara a dita ‘economia de subsistência’, 

esconde o fato que mineração e agricultura não são incompatíveis. 

A incerteza da mineração forçou o mineiro à lavoura e o vazio da 

estação seca empurrou-o de novo para a lavra, combinando duas 

atividades com monetarização, técnicas, ritmos e ferramentas 

completamente diferentes, mas profundamente compatíveis. Mi-

neração e agricultura de mantimentos quase sempre estiveram 

juntas porque são atividades estacionalmente compatíveis e com-

plementares; mineração é serviço de seca, lavoura é serviço das 

águas. Os contratadores de diamantes deslocavam, em média, 40% 

dos seus escravos para a lavoura na época das águas; toda notícia 

da lavra é associada à lavoura, porque é difícil minerar no tempo 

das chuvas, impossível fazer roças no tempo das secas. Os picos 

ocasionais de fome e carestia que assolaram as lavras aconteceram 

quase sempre no seu começo, quando ainda não houvera tempo de 

formar lavouras.” (ALMEIDA, 1997: 4-5.)

Assim, esquematicamente, teríamos o seguinte modelo geral de 
apropriação da natureza:
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Como indica Amorim (1998: 29-30), a relação de poder presente 
nesta forma de dominação de espaços, corpos e sangue é característi-
ca da dominação social própria ao coronelismo:

“Adota-se na prática uma política de congraçamentos, estabelece-se 

o Pacto Oligárquico Coronelístico, com fim de manter o controle e 

hegemonia dos setores dominantes. A tônica seria o mandonismo lo-

cal, na figura dos coronéis da antiga Guarda nacional que teve sua 

origem no Período Regencial (1831-1840). O mandonismo, porém, 

é anterior a este período, retrocedendo ao período colonial com a 

hegemonia social dos senhores de escravos e latifúndios que cons-

tituíam o grupo dominante e (era) formado por homens brancos. 

Assim, estabeleceu-se uma justaposição de práticas liberais no que 

se relaciona às atividades econômicas agro-exportadoras de caráter 

modernizante, na medida em que a economia se inseria nos merca-

dos mundiais, com outras relações, em nível interno, nas estruturas 

sócio-econômicas, políticas e culturais de caráter tradicional que re-

presentava uma visão ainda não plenamente capitalista – mas lan-

çando mão de muitas de suas práticas – baseando-se mais em antigas 

práticas do mandonismo local dos estratos sociais dominantes”.

Nossa hipótese explicativa é que a associação entre estes capitalis-
tas (emprestadores de dinheiro a juros mediante hipoteca de terras), 
que detinham as grandes casas de comércio e eram coronéis como 
Hermenegildo Lopes de Moraes (Morrinhos), “com seus 48.000 al-
queires goianos de terras espalhadas pelos municípios de Morrinhos, 
Santa Rita do Paranaíba, Distrito de Alemão, Rio Verde, Pouso Alto 
e Bom Jesus” (Oliveira, 2006: 155) ou “até 60.000 alqueires no total 
de suas propriedades fundiárias” (Amorim, 1998: 85), e Pacífico de 
Amorim (Pouso Alto, Piracanjuba) permite o avanço da ocupação de 
terras que, geograficamente, situam-se na confluência dos dois ca-
minhos terrestres que, (a) do Triângulo Mineiro (Araguari) passa por 
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Catalão, Baliza e alcança a cidade de Goiás, antiga capital, até chegar 
à cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul; e, (b) do Bonfim (atual 
Silvânia), passa por Rio Verde e Jataí, em Goiás e chega a Três Lagoas, 
no Mato Grosso do Sul, divisa com o Estado de São Paulo.

Caminhos terrestres que foram constituídos ao longo do século 
XVIII, e consolidados no século XIX, como trajetos e percursos de tro-
cas comerciais realizadas por meio de mulas e, depois, carros de boi, 
apesar das dificuldades e da insalubridade dos caminhos de ligação en-
tre o Triângulo Mineiro e a região que liga Morrinhos à Piracanjuba.

A malária é o principal fator de impedimento da ocupação do “ser-
tão da farinha podre” com seus pântanos que serpenteavam o Rio Pa-
ranaíba e dificultavam enormemente a circulação razoável e em bom 
tempo de mercadorias.

Uma indicação diferente para a nomeação de “sertão da farinha 
podre” é que a partir do município de Araxá, na primeira metade do 
século XIX (1835), toda a atual região que abarca Araguari, Uberlân-
dia, Uberaba e Desemboque era uma região de avanço da mineração 
plenamente enfrentada e combatida pelos Kayapós.

Em suas viagens, para diminuir o peso transportado pelas mulas, 
penduravam alimentos nas árvores por todo o caminho. Ao serem 
encontrados em terras ermas por outros viajantes estes alimentos es-
tavam apodrecidos, dai a nomeação “sertão da farinha podre”.

A “mata jahyba” representa e exemplifica o caso da malária que se 
configurava num grande impedimento destes caminhos:

“A vegetação que recobria o vale foi dada a denominação de mata da 

jahyba. Tal nomeação em tupi-guarani, realizada pelos membros da 

bandeira que ocupou a região no século XVII, conhecida atualmen-

te como norte de Minas, expressava a condição endêmica da área. 

Há três possibilidades de articulação das sílabas, compondo três de-

nominações: água podre, água ruim e brenhas de mato.” (COSTA, 

2013: 117. grifos nossos.)
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O incremento destas ligações terrestres consolida-se, na segunda 
metade do século XIX, primeiro devido ao interesse fazendário e fis-
cal em extinguir as diversas passagens ao longo do Rio Paranaíba que 
levavam à sonegação de pelo menos um terço das receitas devidas ao 
estado de Goiás, principalmente, pela exportação de gado:

Oliveira (2006: 50) indica a emergência destas pequenas cidades e 
sua estratégia de legalização de grandes ocupações, nos século XIX e 
XX: a doação de uma pequena parcela de terra a uma paróquia ou a 
uma comarca da vizinhança mediante documento público é a forma 
característica através da qual os grandes proprietários legitimam suas 
posses, envolvem as autoridades políticas e religiosas locais na defesa 
de seus domínios e garantem apoio em caso de questionamento da 
legalidade de suas apropriações, atraindo tanto as populações que se 
fixam nas áreas urbanas, como meeiros, demais parceiros e trabalha-
dores rurais, arrendatários e possíveis compradores.

Chácara na Comunidade Quilombola do Cedro, nos 
arredores da estrada do Cedro, 2017. Equipe UFG.
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7. Patrimônio cultural e sítios históricos

Cantiga “Natal da Lapinha”
“O menino está dormindo,

Na palinha sobre a neve,
Os santos estão cantando,

(...)
Rosário

1 Pai Nosso
3 Ave Maria

1 Pai Nosso.”
Dona Nêne, Armantina de Moraes.

A histórica cultura de resistência da Comunidade Quilombola do 
Cedro foi construída, ao longo dos séculos XIX e XX, numa correlação 
entre a resistência sócio-política, a construção de formas e espaços de 
religiosidade específicos, o domínio sócio-geográfico extenso e profun-
do do Cerrado, com suas estratégias de produção agrícola e pecuária e 
seu domínio cultural sobre esta espacialidade e ambiente ecológico que 
os permitem dominar toda a flora regional através da medicina popu-
lar e sua farmacopeia que combatem ao mesmo tempo o preconceito 
racial, a ocupação avançada de seus territórios tradicionais pelo agrone-
gócio e pela expansão urbana e seus loteamentos que já cercam, com-
pletamente, as chácaras tituladas e o espaço social do “Centro Comu-
nitário de Plantas Medicinais” e sua área coberta contígua de reuniões 
comunitárias, festas e demais encontros sociais e de articulação política.

Desta articulação geral entre cultura, resistências e espacialidade 
formula-se o que se pode nomear como “modo de vida e cultura” da 
Comunidade Quilombola do Cedro, em Mineiros, defensora instran-
sigente da territorialidade cedrina, através da leitura holística da sua 
forma de sociabilidade que, situada num todo social-geográfico via-
biliza e permite estratégias de preservação de suas práticas culturais 
num devir campesino próprio e único.
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7.1 O Centro Comunitário e a Igreja de Nossa Senhora da Abadia

Construída há mais de 70 anos, ao redor dos anos 50 do século XX, 
a Igreja de Nossa Senhora da Abadia é o espaço cultural de relevância 
por juntar diversos aspectos do “modo de vida e cultura” próprios, 
fundamentais e únicos da Comunidade Quilombola do Cedro.

Igreja de Nossa Senhora da Abadia e sua placa informativa, Equipe UFG.

Este sítio histórico, construído em mutirão, é o mais importante 
espaço cultural comunitário devido à forte influência do catolicismo 
popular em todo o modo de vida da Comunidade, sendo usado tradi-
cionalmente para atividades políticas e religiosas.

Na foto abaixo, vejo a configuração interna da Igreja de Nossa Se-
nhora da Abadia. Neste registro, temos uma reunião comunitária

Igreja de Nossa Senhora da Abadia, Comunidade 
Quilombola do Cedro. Acervo comunitário.
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O extremo cuidado e a perfeita conservação e cuidado que recebe 
o sítio sagrado da Comunidade Quilombola demonstra a importância 
e relevância cultural para a afirmação cultural numa relação desta for-
ma de catolicismo popular e a resistência sócio-cultural.

Externamente, a capela com sua nave tem ao seu lado um espaço 
coberto que nos limites é posta uma cerca de arame num terreno cui-
dado permanentemente.

Igreja de Nossa Senhora da Abadia, visão externa. Equipe UFG.

Presenciamos a comemoração deste festejo sagrado em homena-
gem à Nossa Senhora da Abadia, no ano de 2016.

Muito emocionados, homens e mulheres do Cedro durante uma 
hora e meia, rezaram o terço num modo de celebrar que não era 
realizado há anos pela Comunidade, levando muitos e muitas às 
lágrimas:

“FESTA DE NOSSA SENHORA DA ABADIA”
 

1. Oferecimento do terço:
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“Divino Jesus eu vos ofereço
Este terço que eu vou rezar

(Fala o nome do santo)
Atenção a Deus, Nossa Senhora Aparecida

Contemplando os mistérios da vossa ressureição
Concedei pela intenção de vossa Mãe – Nossa Senhora

A quem me dirigo a virtude
Que me são necessária para bem rezá-lo

E a graça de ganhar as indulgências anexas a esta oração”
2. 50 Ave Maria

 
3. Pai Nosso

 
4. Mistérios

Primeiro Mistério: 10 Ave Maria
l.

“Glória seja o Pai
Glória seja o Filho

Glória seja o Espírito Santo
e seu amor também”

ll.
Ele é um só Deus

Peço aos três
Agora e sempre

E sempre
Amém

Ill.
(És) amado Jesus, José,
Joaquim e Mãe Maria

Eu vos dou meu coração
E, à Maria,

IV.
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Assistimos, com piedade,
A última agonia

Ó, meu deus, perdoai,
Livrai-nos do fogo do inferno

Leva(r) as almas todas para o céu
Socorrei principalmente quem mais precisar

Da vossa misericórdia
Segundo Mistério: 10 Ave Maria
Terceiro Mistério: 10 Ave Maria
Quarto Mistério: 10 Ave Maria
Quinto Mistério: 10 Ave Maria

5. Agradecimento
“Infinitas graças nós damos ao soberano

Que todos os dias recebemos
E pela vossa mão a misericórdia”

6. Ladainha em latim
“Iri elison

Christi eleiton
Christi eleiton

Misee
Christi

Pax celesti Deum
Misere nobi

Filho redentor de Deus!”
7. Agradecimento

Salve Rainha”.

A festa de Nossa Senhora da Abadia dura dois dias completos. Nes-
te ano (2016), foi celebrada no Centro Comunitário. Durante o dia, 
as celebrações religiosas, muita comida (refeições com galinhada e 
churrasco), lanches (com canjica, rapadura, melado etc.) e a venda 
de produtos artesanais produzidos na Comunidade, especialmente o 
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delicioso queijo comunitário, presente em várias mesas; à noite, fes-
ta regada à cerveja e música sertaneja e eletrônica que só se encerra 
com os preparativos finais do almoço, mais de doze horas depois.

No depoimento de uma de nossas informantes, podemos observar 
a imbricação de múltiplos marcadores caracterizadores da fé na Co-
munidade Quilombola do Cedro.

Durante a festa de Nossa Senhora da Abadia, foi questionada se 
realizava benzimentos, se havia sido parteira, isto é procurava os ca-
racteres profundos da eticidade e etnicidade afro-brasileira.

Inicialmente, afirmou que isso não existia na Comunidade. Ao nar-
rarmos a cura de inúmeras verrugas numa reza que misturava peque-
nas orações à esfregação da casca de banana em verrugas e a amarra-
ção de cada verruga num nó e, em seguida, o lançamento da casca de 
banana amarrada na linha no telhado da casa e a cura pela eliminação 
de todas as verrugas no diz seguinte, disse: “É! Quando precisam de 
benzimento, vão lá em casa... E a gente não pode negar!!”

Quando questionada sobre outras práticas características da reli-
giosidade da Comunidade Quilombola do Cedro, afirmou a existên-
cia de um coletivo espírita na Comunidade, desde 2013 ou 2014.

Este coletivo ao atrair grande público interno e externo à Comu-
nidade teve que ser diminuído devido tanto ao seu pequeno espaço fí-
sico de realização, quanto a necessidade de maior concentração desta 
prática religiosa que tem se renovado depois de algum tempo de não 
realização destas atividades religiosas.

7.2 O “Centro Comunitário de Plantas Medicinais”

Como já indicamos o “Centro Comunitário de Plantas Medici-
nais” foi o principal motivo de formalização das atividades etnobo-
tânicas realizadas tradicionalmente pela Comunidade Quilombola 
do Cedro. Dada a sua importância econômica, ao gerar renda com 
a venda dos produtos fitoterápicos, entre 1997 e 1998, com apoio da 
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Fundação das Emas, foi constituída a “Associação dos Moradores do 
Povoado do Cedro”.

Placa de inauguração do Centro Comunitário de 
Plantas Medicinais do Cedro. Equipe UFG.

Espaço fitoterápico do Centro Comunitário de Plantas 
Medicinais do Cedro. Equipe UFG.

É importante destacar o prestígio social conquistado e a geração 
de renda obtida através da “ciência do concreto” possuída pela Co-
munidade. Sua farmacopeia é buscada por diversos setores sociais da 
cidade de Mineiros e da região oeste que, a todo o instante, recorrem 
aos saberes etnobotânicos e às curas fitoterápicas.
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Em uma de nossas andanças, registramos o relato de uma jovem 
mulher que havia ficado muitos dias em internamento hospitalar para 
a cura de certa doença. Segundo ela, trabalhadora do setor de servi-
ços no setor automobilístico, depois de mais de uma semana interna-
da não obtinha melhoras com o tratamento clínico. Em seu relato, 
afirma que melhorou quando iniciou a fitoterapia com os “remédios 
do Cedro” e pode, em poucos dias, ter alta hospitalar.

Espaço fitoterápico do Centro Comunitário de Plantas 
Medicinais do Cedro. Equipe UFG.
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E, neste sentido, temos que, local e regionalmente, são social-
mente aceitas toda a farmacopeia da Comunidade Quilombola 
que associa tradição, conhecimento etnobotânico, ciência do con-
creto e cura:

“A comunidade do Cedro, com mais de 113 anos de existência, a 

nosso ver, não pode ser estudada, interpretada e compreendida fora 

dessa abrangência; não podendo, portanto, desvincular-se da dinâ-

mica social emergente da sociedade regional e nacional; nem da me-

mória e dos atavismos culturais de sua longínqua África, comprová-

veis através de alguns fatores, tais como: a secular resistência de sua 

cultura, como a medicina popular, fundada em recursos farmaco-

peicos naturais e no princípio politeísta e mágico de suas crenças di-

vinas; na forma sutil de camuflar internamente os seus deuses para 

preservá-los da imposição da religião católica e de outras de caráter 

oficial; na forma mais profunda de tratar, compreender e amar o seu 

burgo; não tendo o seu lugar de nascimento (Cedro) como algo iso-

lado ou um mero sistema de acidentes geográficos, montanhas, rio, 

solo, etc., mas como um todo social-geográfico, a bem dizer, holísti-

co, onde tudo o que existe e o que faz, constituem um único e mes-

mo todo, ali residindo sua mais consistente e coerente resistência.” 

(SILVA, 1998: 350)
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Pesquisa ambiental, coleta e preparo de elementos fitoterápicos. Acervo comunitário.

No evento realizado pelos Cursos de Biologia da UFG Regional 
Catalão nomeado “III Simpósio de Ciências Biológicas do Sudeste 
Goiano - I Encontro de Formação de Professores de Biologia”, em 
novembro de 2015, a equipe técnica de produção dos Laudos apresen-
tou a seguinte síntese sobre a farmacologia do Cerrado, construída e 
gerada pelos saberes do Cerrado detidos e estabelecidos pela Comu-
nidade Quilombola do Cedro:
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CENTRO COMUNITÁRIO DE PLANTAS MEDICINAIS E MANIPULAÇÃO DE MEDICA-
MENTOS E PRODUTOS NATURAIS DA COMUNIDADE QUILOOMBOLA DO CEDRO. 
MUNICIPIO DE MINEIROS � GOIÁS.

Eixo  
Terapêutico

Rótulo/
Nomeação

Indicação / 
Formato

Composição Posolo- 
gia

Outras in-
formações

Eixo 1: Bronco-pulmonar

Expectorante Chá Entre 
Casca de 
Jatobá - Ex-
pectorante

Líquido Entre casca 
de Jatobá de 
angico, Ipê 
roxo, Carapiá, 
Rapadura, 
Casca de 
Laranja.

Adulto: 
1 colher 
de sopa: 
3x ao dia

Criança 
até 6 
anos: 1 
colher 
de chá 
3x ao dia

Infecção na 
Garganta

Melado de 
Limão � Contra 
Infecção na 
Garganta

Líquido Limão, Jequi-
tibá, Açafrão, 
Gengibre, 
Trançagem

Adulto: 
1 colher 
de sopa: 
2x ao dia

Criança 
de 6 a 
12 anos: 
1 colher 
de chá 
2x ao dia

Bronquite 
alérgica

Chá de 
Abacaxi e Mel 
� Indicado para 
Bronquite 
alérgica

Líquido Abacaxi, Mel, 
Cravo da 
Índia, Acanfro, 
Elevante, 
Alfavaca, 
Hortelã, Pue-
jo, Eucalipto, 
Gengibre.

Adulto: 
1 colher 
de sopa: 
1x ao dia

Criança: 
1 colher 
de sopa 
2x ao dia

Bronquite 
asmática

Chá de 
Eucalipto � 
Indicado para 
o tratamento 
de Bronquite 
asmática

Líquido Eucalipto, 
Alfavaca, Fo-
lha de Feijão 
Andu, Folha 
de Laranjeira 
do Campo e 
Sabugueiro.

Adulto: 
1 colher 
de sopa: 
3x ao dia

Criança 
de 6 a 
12 anos: 
1 colher 
de chá 
3x ao dia

Eixo 2: Sistema Renal

Infecção 
de Rins

Garrafada 
contra Infec-
ção de Rins

Líquido Quebra pedra, 
Alecrim, Raiz 
de articuzi-
nho, Chapéu 
de couro, 
Vinho branco.

Adulto: 
1 colher 
de sopa: 
2x ao dia
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Infecção 
de Urina

Garrafada de 
Doradinha 
contra Infec-
ção de Urina

Líquido Quebra Pedra, 
Doradinha, 
Chapéu de 
Couro, Vinho 
branco.

Adulto: 
1 colher 
de sopa: 
2x ao dia

Infecção de 
Urina (2)

Contra Infec-
ção de Urina

Líquido Quebra Pedra, 
Doradinha, 
Chapéu de 
Couro, Vinho 
branco.

Adulto: 
1 colher 
de sopa: 
2x ao dia

Eixo 3: Ulcerações

Pomada 
milagrosa

Indicado para 
Hemorroida

Pasta Comfrei, 
Bardana, 
Calêndula, 
Sabugueiro

Passar 
no local 
2x ao dia

Pomada de 
Erva de Bicho

Indicado para 
Hemorroida

Pasta Erva de bicho 
e Babosa

Aplicar 
nas 
lesões 
2x ao dia

A detenção e a transmissão deste saber fitoterápico comunitário 
além de gerar uma renda importante para a manutenção das famílias, 
dos ambientes sociais e de auxiliar, de modo significativo, o conjunto 
das atividades da Comunidade Quilombola do Cedro é, também, im-
portante estratégia de valorização cultural e de inserção do conheci-
mento fitoterápico em instituições educacionais.

Luceli de Jesus Pio recebeu o título de Mestrado (Encontro de Sa-
beres) “Honoris causa” da Universidade de Brasília (UNB) pelo seu co-
nhecimento da flora do Cerrado e pelo profundo saber que possui na 
fitoterapia do patrimônio florístico do Cerrado; ministra anualmente 
cursos, palestras e conferências; atua na Pastoral da Criança; aposen-
tou-se há pouco; e, também possui uma loja de terapias que utiliza sa-
beres populares, pedras e fitoterápicos no centro da cidade de Mineiros.

Apresentamos, a seguir, a composição de uma alimentação enri-
quecida com folhas e frutos do Cerrado que indicou:

“MULTI-MISTURA: COMPLEMENTO ALIMENTAR
(Recolher e separar:)

Casca de ovo
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Farelo de arroz
Folha de mandioca

Folha de batata doce
Folha de cenoura

Folha de beterraba
(Como fazer)
Deixa secar

Torra o farelo
Mistura na alimentação.”

O “remédio de verme” é elaborado, simplesmente, com geleia de 
banana e erva de santa-Maria. Já o chá “lambedor” (xarope) é assim 
produzido: ( junte) folha de laranja, flor de sabugueiro, folha de man-
ga, limão galego, marmelada (parte em 4 partes e joga uma fora). Põe 
na panela. Queima o açúcar. Joga as folhas e ferve”

Galpão de reuniões e festas: Centro Comunitário de Plantas 
Medicinais, Comunidade Quilombola do Cedro. Equipe UFG.

Detentores de um saber fitoterápico socialmente reconhecido 
pela sociedade local e regional, a Comunidade Quilombola do Cedro 
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domina, elabora, ensina e prescreve um vasto rol de homeopatias a 
partir dos saberes fitoterápicos de grande número de princípios ativos 
oriundos da flora do Cerrado local e regional.

Neste sentido, o domínio desta conjugação de saberes é um fator 
de valorização cultural, econômico e social da Comunidade Quilom-
bola do Cedro, em Mineiros, como indicam as fotos apresentadas:

Coleta de produtos fitoterápicos do Cerrado. Acervo comunitário.
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d) Organização social

1. Grupo étnico quilombola: historicidades e composição

A Comunidade Quilombola do Cedro é tradicionalmente compos-
ta pela articulação de redes de parentesco e pela formação de estraté-
gias de solidariedade étnicas.

Entendemos que o centro destas relações histórico-sociais de pa-
rentesco e reciprocidade era o núcleo familiar de Francisco Antônio 
de Moraes (os Moraes) que, mediante gerações seguidas até o presen-
te, estabeleciam alianças sociais, econômicas e políticas mediante ca-
samentos com o núcleo familiar capitaneado por Umbelino Pio e José 
Umbelino Pio (os Pio), com o núcleo familiar dos capitaneado por 
Gabriel Caetano dos Santos e Antônio Caetano dos Santos (os Cae-
tano dos Santos), o núcleo familiar de Romão Gonçalves dos Santos 
(os Gonçalves dos Santos da Comunidade Quilombola do Buracão) e 
núcleo familiar chefiado por Antônio Simão (os Simão).

Na historicidade escravista, as propriedades, as possessões e os vas-
tos domínios sócio-geográficos da Comunidade Quilombola do Ce-
dro podem ter servido como espaço de homizio de indivíduos, gru-
pos e famílias fugidas das masmorras e dos suplícios do escravismo 
mercantil.

No período pós-abolição, esta espacialidade, sua inserção econô-
mica e sua etnicidade africana serviram de polo de atração das popu-
lações de libertos que tinham em Francisco Antônio de Moraes um 
exemplo (raro) a ser seguido: tornarem-se agricultores livres e terem 
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a posse da terra mantida através do trabalho agrícola, da venda do seu 
resultado e da pecuária, o que os atraía para o espaço social de resis-
tência desta Comunidade Quilombola do Cedro.

É preciso dimensionar a violência utilizada corriqueiramente nas ro-
tinas de exploração do trabalho sobre o escravismo mercantil e o nível 
de crueldade de boa parte dos senhores de escravos nesta região goiana.

Primeiramente, vejamos o exemplo histórico de “Tia Eva”, anali-
sado por Carlos Alexandre Plínio dos Santos (2012 e 2013).

“Tia Eva”, Eva Maria de Jesus, cozinheira de doces e benzedeira 
realizou promessa para São Benedito, santo negro e cozinheiro, au-
xiliar a se mudar de Jataí ao presenciar a tortura realizada contra pes-
soas, na fazenda Ariranha, propriedade de Francisco Joaquim Vilela e 
seu filho José Manuel Vilela:

“Um dia eles tinham apanhado lá, ela viu pessoas apanhando. Ela fez 

um pedido se São Benedito ajudasse que ela saísse de lá para vim pra 

cá pro Mato Grosso ela ia arrumar um lugar para criar só as pessoas 

de cor dela, mas que não iriam ser mais escravos. Iam viver indepen-

dentes, fazer sua casa, fazer sua farinha, lavar roupa, fazer óleo de 

mamona, um local para passar toda a vida. Ela falou isso para São 

Benedito. E ela tinha o dom de benzer, com as graças de São Bene-

dito, assim que começou o negócio de benzer os outros.” (SANTOS: 

2013: 41, grifos nossos)

Já Martiniano José da Silva (1998) narra, ainda que indicando in-
coerências e exigindo comprovações, a confabulação reativa de al-
guns fazendeiros da região de Jataí à Lei Aurea que extinguiu o escra-
vismo no Império brasileiro, em 1888:

“Contou-me alguém que José Manuel Vilela, revoltado com a Lei Áu-

rea mandou preparar um banquete envenenado e ofereceu aos ex-ca-

tivos, como presente de grego. Carvalho Bastos ao receber o convite 
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para levar os seus, ordenou-lhes que nada tomassem ou comessem. 

Iriam por mera cortesia à casa de Vilela. Contudo, certo negro co-

nhecido por Chico Librina, não se sabe porque, teria bebido um gole 

de cachaça e saiu com a mão no estômago, para cair morto na escada 

de tapiocanga, no largo da igreja. Com isto os companheiros se sal-

varam.” (SILVA, 1998: 354)

O registro das causas da migração realizada por “Tia Eva”, proce-
dente de Jataí, e a indicação da reação desmedida pensada por alguns 
escravizadores, pode nos permitir dimensionar a atratividade da Co-
munidade Quilombola do Cedro e seu imenso espaço sócio-geográfi-
co habitado e possuído por Francisco Antônio de Moraes:

“Sem opções de trabalho, sem acesso à terra, os libertos ainda es-

tavam presos à estrutura econômica e social do modelo escravagis-

ta que os cercava e não permitiam que reproduzissem sua condição 

camponesa. Por isso, os libertos, sem condições de se reproduzirem 

socialmente, procuraram realizar o ‘projeto camponês’, ou seja o 

acesso à terra, a formação de famílias, certo grau de autonomia na 

vida cotidiana, o controle dos meios de produção e do processo de 

trabalho.” (SANTOS: 2013: 41, grifos nossos)

Desta forma, entendemos que a história de vida e as estratégias de 
conquista territorial e de apropriação formal de fazendas pelo traba-
lho agrícola e pela criação pecuária fizeram de Francisco Antônio de 
Moraes um exemplo concreto, um modelo a ser seguido devido a sua 
história de constituição familiar e comunitária.

Pela alforria, pela liberdade e pelos rendimentos, Francisco Antô-
nio de Moraes representava o devir campesino de toda uma popula-
ção quilombola e de todo um contingente liberto pela abolição, pois 
sua capacidade de produção econômica numa economia em recen-
te processo de monetarização possibilitava a africanos e brasileiros 
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escravizados e seus descendentes alforriados, libertos ou livres a aqui-
sição e propriedade de terras titularizadas.

O grupo familiar âncora desta rede de relações é, portanto, a famí-
lia de Francisco Antônio de Moraes que apresentamos no genogra-
ma abaixo, com as informações presentes na “Acção de Subdivizão de 
um quinhão da Fazenda das Flores, no logar denominado Cedro”, de 
1920, que indica e registra os sete herdeiros de Francisco Antônio de 
Moraes até aquela data:

Benedita
de

Moraes

Francisco
Antonio

de Moraes
Desconhecida

Caetano 
Francisco
de Moraes

Geraldo
Francisco
de Moraes

Sylvestre
Francisco
de Moraes

Jeronymo
Francisco
de Moraes

Jeronyma
Rufina de
Moraes

D. 1900

Rita
de

Moraes

“Acção de Subdivizão de um quinhão da Fazenda das 
Flores no logar denominado Cedro”, (1920).

O relato de Mari Baiochi (1983: 83) parece confundir os descen-
dentes de Francisco Antônio de Moraes, pois afirma que os “escra-
vos Caetano Francisco, Geraldo Francisco, Silvestre Francisco e 
uma irmã Benedita Francisca (parteira), casados, compraram terra 
do coronel Carrijo”.

Nossas pesquisas sobre as relações de parentesco indicam ainda 
um segundo casamento de Francisco Antônio de Moraes com uma 
“índia caçada a laço”, conforme indicam os depoimentos colhidos nas 
entrevistas:
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Antonio
Caetano

de Moraes

Francisco
Antonio

de Moraes
Rufina
Sabino

Genograma Parcial de um descendente de Francisco Antônio de Moraes. Equipe UFG.

Através da análise do acervo jurídico documental e do acervo his-
tórico-etnográfico, concluímos por uma estrutura de relações familia-
res para os descendentes de Francisco Antonio de Moraes, num total 
de 12 descendentes, composto da seguinte forma:

Benedita
de

Moraes

Francisco
Antonio

de Moraes

Desconhecida

Caetano 
Francisco
de Moraes

Geraldo
Francisco
de Moraes

Sylvestre
Francisco
de Moraes

Jeronymo
Francisco
de Moraes

Jeronyma
Rufina de
Moraes

D. 1900

Rita
de

Moraes

Rufina
Sabino

Antonio
Caetano

de Moraes

Isaura
Maria

Francisca

José
Antonio

de Moraes

José
Caetano

de Moraes

Gabriel
Caetano

de Moraes

Olimpio
Caetano

de Moraes

Joaquim
Caetano

de Moraes

Genograma Completo dos descendentes de Francisco Antônio de Moraes. Equipe UFG.

Dada a amplitude das relações de parentesco, apresentamos agora 
uma primeira sistematização das alianças matrimoniais.
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No próximo genograma, apresentamos as relações de parentesco 
que associam o grupo familiar “Moraes” em sua rede de parentesco 
com os “Caetano dos Santos” que segundo as indicações de nossas 
entrevistas, surgiram de uma cisão interna  e os “Gonçalves da Silva”, 
procedentes do Buracão.

Neste sentido, devemos observar a amplitude geográfica da rede 
de relações de parentesco, pois a Comunidade Quilombola do Bura-
cão situa-se à distância de mais de 80 quilômetros de da Comunidade 
Quilombola do Cedro, o que confirma tanto o vasto domínio sócio-
-geográfico alcançado pelas atividades econômicas e sociais destes 
proprietários de terras agrícolas e pastoris e de seus grupos familiares 
e redes comunitárias.
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A formação histórico-política da Comunidade Quilombola do Ce-
dro no munícipio de Mineiros é a resultante de um processo cultu-
ral que se caracteriza e efetiva a partir de uma matriz identitária pos-
suidora de diferentes dimensões como o domínio cognitivo sobre o 
território do Cerrado na região sudoeste de Goiás; o processamento 
da memória coletiva centrada nos grupos familiares de procedência 
afro-mineira, tendo os descendentes de Francisco Antônio Moraes 
como família âncora e rede de referência dos demais grupos familia-
res e comunitários; e, neste sentido, pelo conjunto de práticas sociais 
de associação, colaboração e produção, como a rede de matrimônios 
construídas a partir da família âncora de Francisco Antônio de Mo-
raes e seus descendentes, as associações econômicas, bem como a 
tradição religiosa e afirmação étnica vinculada à religiosidade e culto 
de Nossa Senhora da Abadia que estabeleceram uma rede associativa 
de certos núcleos familiares para a produção agrícola e pecuária que, 
principalmente, resultaram num conjunto de propriedades titulariza-
das das terras do Cedro. (Costa Filho, 2008: 13)

Este processo identitário de formação da cultura quilombola em 
Mineiros procede da historicidade de seu domínio territorial e destes 
eventos de agenciamento comunitário-étnico-quilombola que a partir 
das redes de relações familiares e de resistências ao escravismo, na 
história pré-abolicionista, e a permanência da exploração dos corpos 
afrodescendentes e a emergência do preconceito étnico, com suas te-
ses emergentes sobre a ociosidade e a vagabundagem dos libertos, 
desde fins do escravismo, caracterizam e tipificam a história cultu-
ral da Comunidade a partir dos relatos históricos, sociais e culturais 
que portam e expressam o conteúdo simbólico da etnicidade africana 
como elemento distintivo frente aos demais grupos culturais da socie-
dade envolvente.

No genograma a seguir, apresentamos a rede de parentesco e as 
práticas de casamento entre os núcleos familiares “Moraes”, “Pio” e 
“Cruz”:
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Genograma Família Francisco Antonio de Moraes, “Pio” e “Jesus”.
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No próximo genograma, temos como resultante a rede geral de 
associações familiares que conjugam, ampliam e inserem toda a co-
munidade afrodescendente da região sudoeste num só sistema de pa-
rentesco.

1976

VASCONCELOS
DE JESUS

(PIO)

41

ERNEZ
MARIA

DE JESUS

GEVALDO
JOSÉ DOS
SANTOS

JOÃO
ANTONIO

SIMÃO

ANTONIA
FRANCISCA DE
JESUS (SIMÃO)

1977

GALBERIZ
DE JESUS

(PIO)

40

1979

ROGERIO
DE JESUS

(PIO)

38

1981

ISAIAS
DE JESUS

(PIO)

36

1986

MARQUEZA
DE JESUS
(SANTOS)

31

1991

NAIARA
DE JESUS

(PIO)

26

BOAVENTURA
DE JESUS

(PIO)

MARIA JOSÉ
FARIAS (DE

JESUS)

ANTONIO
JOSÉ DOS
SANTOS

ODILIA
DOS

SANTOS

ALCIONE
DOS

SANTOS

IDEVALDO
JOSÉ DOS
SANTOS

MINELVINO
JOSÉ DOS
SANTOS

VALDIVINA
DOS

SANTOS
SELMA

SANTOS DE
MORAES

JOSÉ
ANTONIO 

DE MORAES

ANGELA MARIA
DE OLIVEIRA

(SANTOS)

ANA
MARIA

ANTONIO
DOS

SANTOS LUCIENE
DOS

SANTOS

LUCENI
DOS

SANTOS

? ? ? ?
? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ?

FLAVIA DE
OLIVEIRA

(PIO)

2003

TAIS DE
OLIVEIRA

(PIO)

14

BETANIA
PIO

1998

BIANCA
PIO

19
2011

ISABELA
PIO

6

2013

ANA
LUIZA
PIO

4 HAISSA
KAVANAE

(DE JESUS)

?

Genograma das Redes Familiares: Moraes, Pio, Simão.

Das redes associativas, parece-nos constituir uma rede de famílias 
proprietárias afrodescendentes que, de modo original, na emergência 
do afazendamento no sudoeste goiano, possuíam atividades econô-
micas em agricultura e pecuária que lhes permitiram inserção social 
numa economia em processo de monetarização e de formação de um 
mercado de terras:

“Assim, o status econômico dos cedrinos foi sempre diferenciado, so-

bretudo numa região onde ser proprietário de “terras rurais” implica 

(implicava) ser tratado com distinção, pelo menos até a expansão e 

efetivação do capitalismo industrial-desenvolvimentista no ecossis-

tema dos cerrados em 1970, quando se começam a empobrecer, in-

clusive, os fazendeiros da região.” (SILVA, 1998: 356)
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Assim, entendemos que o avanço das ocupações regionais pelos la-
tifúndios e o processo abolicionista, pelas fugas e compra de alforrias, 
constitui uma população afrodescendente que portadora de uma éti-
ca do trabalho relacionada à resistência sócio-política anti-escravista, 
atrai toda uma rede de famílias e agregados para seu domínio sócio-
-geográfico, dada a sua relevância e simbolismo como “homem rico 
de pele preta”.

Também é possível compreender que esta rede comunitária afro-
-descendente também poderia servir como estratégia de enfrenta-
mento do acentuado racismo regional contra os afrodescendentes da 
Comunidade Quilombola do Cedro:

“Por fim, continua a discriminação racial contra os cedrinos, como 

se não bastasse a social, a econômica, a política e a cultural. A pri-

meira, possivelmente a pior, pode ser detectada de várias formas e 

através dos mais estranhos estereótipos. Nas pesquisas feitas desde 

a década de 1960, percebe-se ser muito comum, por exemplo, o seg-

mento social dominante, de origem evidentemente branca, identifi-

car e usar o cedrino como gradiente punitivo na educação dos filhos. 

Se o filho briga, ele lembra o cedrino criança, admoestando: ‘Quem 

briga é menino do Cedro’. Se não toma banho, adverte: ‘Quem fica 

sujo é criança do Cedro’.

Enfim, costuma associar o ‘que não reza’, o ‘feioso’, o ‘preguiçoso’, o 

‘malcheiroso’, etc. ao menino do Cedro. Aliás, a expressão, ‘tá pare-

cendo menino do Cedro’ usada pelos adultos como ofensa a alguém 

em diálogos ou discussões – comum entre casais e filhos e entre seg-

mentos sociais – mostra como o cedrino ainda é visto como uma es-

pécie de ingrediente maldito ou uma representação simbólica nociva 

ou até trágica representação do demônio.” (SILVA, 1998: 358 - 359)

Interessante é perceber, no espaço cultural das tradições sociais 
do escravismo e suas permanências em nossa História do presente, a 
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simbologia relacional da população afrodescendente proprietária e o 
verdadeiro horror causado no imaginário cultural brasileiro da possi-
blidade de construção de relações sociais inter-raciais em que a popu-
lação não-branca seja proprietária dos meios produtivos.

Sempre, em nossa História política, a simples possibilidade da 
igualdade inter-racial frente à propriedade, ao acúmulo de bens e a 
riqueza promovida pelos títulos agrários possuídos por famílias afro-
descendentes faz ressurgir o terror da liberdade que seria resultado da 
abolição do escravismo mercantil e a saída completa da população es-
cravizada das senzalas e sua ocupação do espaço público imperial, na 
temida “onda negra” caracterizadora da “síndrome do medo” bran-
co, como o nomeia Martiniano Silva (1998: 351).

Poderíamos, o tempo todo!, nos questionar o que a História política 
do escravismo mercantil faz e refaz com o Belo... Na imagem a seguir 
vemos a estética e a poieisis étnica, ainda que a sociedade escravo-racis-
ta visse na Comunidade cedrina, o feio, o sujo e o demoníaco...

José Antonio de Moraes. Acervo comunitário.
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2. Sinais diacríticos da identidade étnica do grupo

O entendimento dos caracteres diacríticos constituintes da comu-
nidade quilombola do Cedro em Mineiros apresenta a correlação en-
tre práticas culturais de resistência étnica, a economia agrícola-comu-
nitária fincada e assegurada em títulos de propriedade, a perspectiva 
de geração de renda e a crescente inserção social, cultural e econômi-
ca urbana das novas gerações.

A centralidade das relações sociais vinculam-se ao ancestral co-
mum Francisco Antônio de Moraes, seu espaço de moradia tradicio-
nal, o Cedro, e as redes familiares e comunitárias que se constituíram 
historicamente.

A capela do Centro Comunitário de Nossa Senhora da Abadia e o 
“Centro Comunitário de Plantas Medicinais”, construídos nas proximi-
dades da moradia do patriarca configuram-se enquanto espaço gregário, 
esfera central de convivência e referência objetiva da articulação coletiva.

Capela do Centro Comunitário de Nossa Senhora da Abadia. Equipe UFG.

Nas festas e nas reuniões comunitárias, a comensalidade e, em par-
ticular o churrasco com carnes espetadas em varas, como o demons-
tra a foto abaixo, é o conteúdo e prática articuladora da organização 
étnica.
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Churrasco tradicional com carnes espetadas em varas 
e carvão na vala. Acervo comunitário.

Como é o caso das grandes refeições comunitárias que ocorrem 
nas festas sagradas realizadas no Centro Comunitário Nossa Senho-
ra da Abadia, na qual o acontecimento principal é a festa de Nossa 
Senhora da Abadia, referência religiosa fundamental para toda a co-
munidade.

Doces como melado e canjica, bem como as frutas produzidas lo-
calmente, caracterizam os lanches vespertinos nas ocasiões de festa e 
se constituem em verdadeiros manjares.

É importante destacar que da religiosidade própria ao catolicismo 
popular emergem e decorrem alguns marcadores sociais que consti-
tuem uma “estrutura de interação” específica (Barth, 1974: 18) que 
fazem funcionar as formas de solidariedade próprias à comunidade.

Relacionada à sacralidade, a territorialidade cedrina tem em seu 
topônimo o espaço de tranquilidade, memória, propriedade fundiá-
ria, segurança econômica e de reconhecimento étnico.

O rio Verde e córrego do Cedro são os sítios fundamentais das re-
lações totais da Comunidade Quilombola.



163

Região do Rio Verde e Córrego do Cedro, Comunidade 
Quilombola do Cedro. Acervo comunitário.

Estes aspectos locais demarcam a procedência da Comunidade 
Quilombola como proprietária de domínios agrícolas tradicionais 
que, associados ao orgulho étnico, determinam a especificidade de 
constituição das famílias e da Comunidade Quilombola.

A titulação dos domínios comunitários é dividida por “chácaras” 
ao longo da estrada do Cedro. A principal ocupação das gerações 
mais antigas é  obtenção dos “bens do Cerrado”, os insumos etnobo-
tânicos para a produção dos remédios, pomadas e garrafadas pelos 
quais circulam e os buscam no Cerrado da região.

Podemos observar que, no conjunto das imagens apresentadas, 
a emergência de signos afirmadores da ancestralidade africana 
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como a missa celebrada com objetos culturais populares, a capoei-
ra e suas vestes étnicas afirmadoras da cultura e estética africanas, 
a valorização das datas de valorização da cultura e consciência 
negras, “13 de maio” e “20 de novembro”, voltadas, desde 1988, 
observadas nas festas comemorativas do tricentenário de Zumbi 
dos Palmares e, por fim a paisagem e a historicidade do córrego 
do Cedro.

Gorros, camisas, a referência à liberdade geral promovida pela 
Abolição e sua comemoração de 100 anos de decretação, a valoriza-
ção do Quilombo de Palmares e a figura mítica de Zumbi e o proces-
so constituinte de defesa e preservação da cultura de resistência afro-
-brasileira e de suas comunidades de remanescentes africanos fizeram 
alvorecer o que podemos identificar em várias Comunidades Quilom-
bolas como orgulho étnico do pertencimento às tradições históricas e 
culturais africanas.

Objetos decorativos de matriz africana e vestimentas étnicas. Acervo comunitário.
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Capoeira como recurso estético-cultural de afirmação 
e pertencimento. Acervo Comunitário.

Registramos poucos grupos familiares voltados para a produção 
agrícola e pecuária, pois a proximidade e o prestígio das atividades 
próprias às ocupações urbanas atraem para a cidade o interesse e o 
trabalho das gerações mais jovens.

Do ponto de vista organizativo, é importante destacar uma pri-
meira característica que se vincula as distinções de gênero. Na Co-
munidade Quilombola do Cedro, as mulheres são as protagonistas 
nas ações de organização, adequação, ampliação e reforma do centro 
comunitário, principalmente Ângela Moraes e Luceli Pio.

O grupo social masculino vincula-se a atividades agrárias, com 
o plantio de cana, milho, hortaliças e abóbora e à criação de gado 
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leiteiro para a produção de excelente queijo, vendido na Comunidade 
e na cidade.

A etnicidade africana é a celebração de seus princípios comunitá-
rios e imagem afetiva e simbólica relevante que sistematiza e carac-
teriza as políticas definidoras do pertencimento à Comunidade Qui-
lombola que determinam a frequência aos Centros Comunitários de 
Nossa Senhora da Abadia e de Plantas Medicinais e seus espaços de 
reunião e debates, a participação nas ações e atividades de trabalho 
comunitários, nas rezas e práticas católicas populares, na comensali-
dade e no acesso aos bens econômicos e a participação nas reuniões 
políticas que estabelecem as afinidades pessoais e coletivas e a legí-
tima participação, sendo portanto critérios organizativos relevantes.

Toda esta aplicação de recursos humanos e financeiros da Comu-
nidade Quilombola na promoção de direitos étnicos e de valorização 
da cultura cedrina estabelece uma rede de interações locais, entre a 
Comunidade e os poderes públicos locais, como Prefeitura e sua Se-
cretaria de Saúde, pois vários cedrinos são ou já foram atores sociais 
na rede municipal de saúde, que como agentes de saúde da família e/
ou integrantes da Pastoral da Criança.

O modo de vida étnico quilombola em Mineiros muito se aproxi-
ma à resposta dada à questão “Que é um camponês?”,

“O tamanho das áreas cultivadas sempre variou muito conforme as 

famílias, assim como a quantidade de braços para cultivá-las; estas 

diferenças fundamentais davam lugar a diferenças no pagamento dos 

foros e dos arrendamentos. A maior ou menor abastança dos cam-

poneses, quer fossem proprietários, quer arrendatários, se exprimiu 

sempre na posse de animais de lavoura e de transporte (bois, cavalos, 

jumentos etc.). Assim as diferenças de tamanho das áreas, diferen-

ças de recursos monetários, determinaram a existência de três níveis 

diversamente colocados de um ponto de vista hierárquico: os cam-

poneses ricos, ou ‘lavradores’, dotados de animais para a labuta da 
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terra; os camponeses remediados ou ‘braçais’, utilizando os braços 

da família como força de trabalho; os ‘jornaleiros’, ou trabalhadores 

sem terra, que muitas vezes eram alimentados, abrigados e vestidos 

pelo patrão recebendo ainda pequeníssimo salário (‘jornada’ ou ‘diá-

ria’). Estes últimos são em pequena quantidade. A grande divisão das 

camadas segue em geral a linha dos recursos econômicos, separando 

os camponeses que dispunham de animais de labor, daqueles que tra-

balham unicamente com braço doméstico. A separação não era, pois, 

a posse ou não da terra – muitas vezes o ‘lavrador’ era um arrenda-

tário – e sim a posse e a manutenção dos animais e dos instrumentos 

aratórios”. (Queiroz: 1972: 19)

Na Comunidade Quilombola do Cedro, ainda é possível imaginar 
uma possibilidade outra de formação da sociabilidade brasileira, igua-
litária e anti-racista, resistente e quilombola, proprietária e coletiva, 
frente à expansão do agronegócio e a expansão urbana sobre as terras 
tradicionais:

“Sobraram como sitiantes e produtores familiares as áreas de terra 

menos cobiçada ou mais fragmentadas de antigas fazendas que fo-

ram repartidas até que não mais pudessem. Terras menos próprias 

para exploração mais avantajada, de famílias que já incorporavam 

posse e uso. Em geral a terra que não se afazenda só cabe nessas duas 

condições: foi uma determinação demográfica e natural, mais natu-

ral que demográfica. Só que fica oculto. Primeiro, porque a pequena 

exploração agrícola sempre correu muito mais atrás da fertilidade 

que da propriedade da terra, de maneira que um regime camponês 

de exploração da terra nunca – ou muito raramente – se transformou 

num regime camponês de apropriação da terra. Dito de outro modo, 

as famílias de sitiantes, posseiros, abridores de mata, passaram pela 

mata (…), mas correndo atrás da boa e farta terra de mata. Segun-

do, porque esses lavradores e posseadores não se fixavam, nem se 
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registravam, nem sabiam ler e escrever, nem tinham em quem man-

dar, nem pagavam impostos, nem recebiam atenção de escritores ou 

funcionários, a história da terra (…) nunca registrou sua presença”. 

ALMEIDA, 1997: 107.

A etnicidade quilombola, em Mineiros, está diretamente relacionada a 
emergência de um “valor funcional diferencial” (Haaland, In Barth, 1974: 
77) e à percepção histórica de seu modo de vida geradores de valores, 
códigos, linguagem, formas de interação que, reconhecendo o estatuto 
diferencial de uma Comunidade étnica portadora de títulos e direitos de 
propriedade reconhecidos e violentados permanentemente, fez emergir 
o entendimento e diagnóstico de sua diferenciação cultural com seu in-
ventário cultural específico, requisitos culturais e organizativos :

“Em consequência, a etnicidade não se torna termo universal apli-

cável e único, mas a representação ampla de uma variedade de inter-

-relações nas quais a referência dominante esta dirigida a um status 

étnico assinado sobre a base do nascimento, da linguagem e da socia-

lização. Se se aceita o anterior, o estudo das inter-relações étnicas se 

converte necessariamente em um estudo dos processos étnicos; quer 

dizer, do surgimento, da continuidade e da mudança das relações in-

ter-étnicas.” BLOM, In BARTH, 1974: 129.

As dinâmicas sociais de pertencimento têm, portanto, como acon-
tecimento primeiro a participação, frequência e atuação nas práticas 
comunitárias. Os participantes podem ser diferenciados por sua “con-
duta pública”, seus “sinais de identidade” e “conjunto de valores que 
são característicos ou, de alguma maneira, são interpretados caracte-
risticamente” (Barth, 1972: 173).

A historicidade de sua condição estabelece as possibilidades dife-
renciadas que as populações afrodescendentes do sudoeste goiano co-
nheceram, com sua especificidade e acontecimentos únicos:
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“A fazenda foi um governo de terras e homens, um poder, e, até, 

uma economia. Fazenda nasceu quase sempre baseada no trabalho 

dos outros, e isso fazia sua diferença; embora houvesse às centenas 

exemplos de fazendeiros que ‘pegavam junto com sua turma’, o des-

taque ai não deve ir par a o ‘pegar junto’ e sim à ‘sua turma’. (…) 

com base às vezes na escravidão, mas nem sempre pioneiramente e 

nem exclusivamente nela, porque ao mesmo tempo, ou antes, podia 

usar o trabalho de índios seus agregados. Mas não era só por usar 

trabalho alheio que era distinta, mas também por repartir seu espaço 

com outras famílias com quem o fazendeiro mantinha relações de 

mando, amizade e gerência de tipos e gradações diversas, havendo 

obviamente que eram desobrigados do serviço de corpo, mas jungi-

dos por fortes laços, e outros que existiam naquele espaço pelo sim-

ples fornecimento de favor, e outros ainda pela proteção, num elenco 

enorme de alternativas. Ela exigia do fazendeiro uma coragem e um 

maior conhecimento do mundo para falar de quem era aquela terra e 

quais seriam as relações que vigiariam ali; a quem deviam respeito e 

como ele devia ser manifesto.” ALMEIDA, 1997: 108.

Assim, caracteriza-se, genericamente, a condição de vida do traba-
lhador rural afrodescendentes em Mineros e região, dotados de habi-
lidade agrárias e agropecuárias, puderam suplantar a condição social 
de escravizados e livres, numa economia em início de monetarização 
reinventaram-se:

“Não raro, o fazendeiro admitia em suas terras moradores que cul-

tivavam para sua própria subsistência, pagando o aluguel da terra 

com parte da colheita e dando ainda dias de trabalho nas plantações 

do proprietário; constituíam assim viveiros de mão-de-obra. Nas fa-

zendas de gado acontecia o mesmo. Porém estes moradores tinham 

por obrigação constituir uma espécie de ‘milícia’ do criador de gado, 

defendendo-o nas lutas de família, nas lutas pela posse da terra, nas 
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lutas políticas, pois o trabalho com os rebanhos não exigia quantida-

de apreciável de mão-de-obra. (...)

Também havia nas zonas das grandes monoculturas e das fazen-

das de gado, sitiantes independentes. Ocupavam as faixas de terras 

menos fértil, quando a zona era de monocultura, ou então os vales 

úmidos e as beiras dos rios, nas zonas secas de criação. Contribuíam 

para o abastecimento das fazendas em víveres e constituíam reservas 

de mão-de-obra para qualquer tipo de serviço. Sua subordinação aos 

plantadores e criadores de gado era característica. Foram estes seus 

protetores, padrinhos de seus filhos, seus banqueiros, seus advoga-

dos, seus chefes políticos, isto é, seus elementos de ligação com a 

sociedade global, fatores de sua integração nesta.

A melhor maneira de caracterizá-los é como ‘clientela’ dos fazendei-

ros e criadores de gado. (...)

“A relação do camponês brasileiro com a terra foi sempre variada. 

A extensão de sua propriedade nunca foi homogênea, indo das pro-

priedades de grande tamanho até os minifúndios – estes últimos 

em maior quantidade do que os primeiros. Além dos camponeses 

proprietários, sempre existiram os posseiros, localizados em terras 

devolutas ou em terras já apropriadas mas sem autorização do pro-

prietário; os parceiros, pagando o aluguel da terra com uma porcen-

tagem da colheita ou o equivalente em dinheiro; os arrendatários, 

cujo aluguel da terra é fixo, independentemente da quantidade que 

colhem; os moradores ou agregados, habitando nas propriedades 

monocultoras, porém cultivando nela gêneros, com permissão do 

proprietário e dando em pagamento a estes dias de serviço.”

QUEIROZ, 1972: 28.

Estes grupos familiares da Comunidade Quilombola caracterizam-
-se pela agregação e companheirismo, com seus interesses, expectati-
vas de geração de renda, vontade permanente de produção agrícola, 
vizinhança, comensalidade e atuação religiosa e social frequentes na 
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Comunidade Quilombola, o que podemos nomear como “modo de 
vida cedrino”.

Portanto, o sentido da reciprocidade e a ajuda grupal são o catali-
sador expressivo (Albó: 2002) que, na ecologia local, fundamentam o 
compartilhamento da memória, a formação de um cenário cultural e 
socio-histórico comum que funcionam como um sistema legitimador 
e formador do pertencimento étnico à matriz afro-brasileira.

Suas expressões de solidariedade e seus rituais fundam um corpo 
político organizado que cumprem tarefas econômicas, simbólicas e 
rituais em comum, compartilham o território que, com suas decisões 
e deliberações em comum, fazem viver e pulsar a Comunidade Qui-
lombola com seu universo simbólico, centros culturais e cerimônias 
específicos.
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e) ambiente e produção

1. Espacialidades contemporâneas

O domínio espacial estabelecido historicamente pelas famílias e 
comunidades afro-brasileiras na região do sudoeste goiano, na divisa 
com Mato Grosso é uma importante referência da capacidade de tra-
balho e da resistência sócio-política das populações remanescentes de 
quilombos.

Construindo uma rede de relações de parentesco e com a caracte-
rística de possuírem extensos domínios territoriais onde, pelo resul-
tado de seu trabalho, foi possível adquirir a alforria e, em seguida, a 
propriedade de terras.

A partir da influência e do exemplo de Francisco Antônio de Mo-
raes, toda uma rede de proprietários-fazendeiros afro-brasileiros e 
quilombolas se estruturou nesta região de Goiás.

A partir das atividades culturais e políticas de resistência frente à 
expansão dos latifúndios sobre as terras tradicionais e o avanço da 
área urbana por sobre a territorialidade quilombola em Mineiros, 
dois espaços culturais constituídos como espaço de integração e rein-
tegração da comunidade étnica se destacam no território quilombola 
do Cedro como espaço de convívio, memória, celebração, trabalho 
e risos: o Centro Comunitário Nossa Senhora da Abadia e o Centro 
Comunitário de Plantas Medicinais.

Entendemos que a correlação entre cultura, espaço e religiosidade 
configurou o domínio completo do ambiente pelos diversos grupos 
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familiares que, em rede, habitaram esta região do Cerrado goiano e 
sua flora e paisagens geográficas. A partir da medicina popular, das 
pomadas e unguentos utilizados nos rituais de cura, benzimentos, 
emplastros e simpatias, das garrafadas e xaropes todo um conjunto 
de princípios e recursos terapêuticos foram dominados pela cultura e 
transmitidos pela memória coletiva às gerações seguintes.

Foto-documento de práticas religiosas no Cedro, em Mineiros. Acervo comunitário.

Nos últimos anos, a conjunção de ameaças, enfrentamentos e vio-
lências também tem transformado os territórios culturais tradicionais 
em espaço de discussão e articulação política e étnica, mas as resistên-
cias pela preservação da territorialidade tradicional são permanentes:

“Elegendo como pessuposto de integração social inviolável a reci-

procidade étnica, os pretos estruturam e organizam sua comunida-

de, tendo como suporte institucional a família e como foco de pro-

dução simbólica as relações de parentesco.

(...) as novas formas e conteúdos que passaram a objetivar vida co-

munitária foram engendradas coletivamente pelas famílias negras 

e por elas socialmente incorporadas e reproduzidas no curso do 
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tempo. O igualitarismo emergiu como princípio ético regulador das 

relações sociais, através da solidariedade e reciprocidade entre os 

pretos e suas famílias.” (BANDEIRA, 1988: 140.)

Há um calendário determinado de festividades e comemorações 
que exigem colaboração financeira de todos. O trabalho árduo das 
mulheres na cozinha é característica notória, devido a divisão sexual 
de tarefas. Estas são bem demarcadas quanto aos papeis masculino e 
feminino. Aqueles devem se incumbir da aquisição e transporte dos 
insumos. Elas respondem pela elaboração e produção dos alimentos 
na cozinha contígua às instalações do laboratório e da loja do Centro 
Comunitário de Plantas Medicinais.

Destacam-se a produção artesanal de cana para se obter rapadu-
ra, especialmente, a produção de hortaliças e a pecuária de pequeno 
plantel para se produzir leite. Apenas os irmãos Jerônimo e Epami-
nondas Gonçalves da Silva associados a seu primo Hildebrando Si-
mão de Moraes mantém em suas chácaras vizinhas o trabalho agríco-
la e a pecuária em pequena escala.

“Horta comunitária de plantas alimentícias”. Acervo comunitário.
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Neste sentido, as gerações mais antigas ainda conformam o seu 
cotidiano à produção agrícola e pastoril e à obtenção dos insumos et-
nobotânicos, numa perspectiva de preservação das práticas culturais 
tradicionais:

“A produção doméstica se caracteriza como ‘produção de aprovisio-

namento’, ou seja, cada grupo produz bens para consumo direto e 

bens para troca, através da qual obtém indiretamente bens que ne-

cessitam.

O modo de produção doméstico estrutura e organiza a produção fa-

miliar, no sentido mais amplo da comunidade enquanto formada de 

famílias e não apenas em termos estritos de cada família. É fator de-

terminante e ao mesmo tempo resultado do processo de adaptação 

às condições do ambiente natural e do ajustamento inter-humano às 

condições de vida da comunidade.” (BANDEIRA, 1988: 157.)

Segundo Costa (2003: 13), abordamos as “categorias de localida-
de” que constituem uma profunda “ideologia quilombola” entendida 
como categoria comunitária distintiva de um grupo cultural possui-
dor da matriz identitária alicerçada na etnicidade africana de suas vi-
sões de mundo, com sua forma cultural especifica, agenciamentos, 
territorialidades, modos de produção peculiares aos espaços físico e 
ambiental envolventes.

A característica fundamental desta Comunidade Quilombola é o 
compartilhamento histórico do território das cercanias do rio Verde 
e do córrego do Cedro, com seu tempo das soltas em que possuíam 
vastos domínios e rebanhos.

A busca de modos coletivos de apropriação do território e de ma-
nutenção e sobrevivência os fez consolidarem um sistema de decisões 
comunitárias, de coletividade e de normas e princípios coletivos que 
resultaram um corpo político específico com seu sentido comunitário 
e formas de solidariedade peculiares. (Albó: 2002)
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Podemos, assim, caracterizar a Comunidade Quilombola do Ce-
dro em Mineiros como uma comunidade tradicional, portadora de 
acontecimentos definidores de sua territorialidade, como a agricul-
tura comunitária, o extrativismo de produtos do cerrado, bem como 
as festividades e a distribuição coletiva dos alimentos provindos da 
produção agrícola e pecuária de leite:

“comunidades tradicionais estão relacionadas com um tipo de or-

ganização econômica e social com reduzida acumulação de capital, 

não usando força de trabalho assalariado. Nela produtores indepen-

dentes estão envolvidos em atividades econômicas de pequena esca-

la, como agricultura e pesca, coleta e artesanato. Economicamente, 

portanto, essas comunidades se baseiam no uso de recursos naturais 

renováveis. (...) Seus padrões de consumo se baseiam no uso de re-

cursos naturais renováveis” (DIEGUES, 1996: 26.)

2. Reprodução Cultural, Espacialidades e Etnobotânica

Entendemos que os dois centros comunitários conformam esta 
aproximação entre o espaço de encontro religioso do catolicismo típico 
da Comunidade Quilombola e o espaço social dos cuidados de saúde 
que, amplamente reconhecidos pela comunidade urbana envolvente é 
um importante gerador de recursos monetários e, fundamentalmente, 
de reconhecimento popular da capacidade de formulação de remédios 
fitoterápicos eficazes e, consequentemente, dos saberes tradicionais de-
tidos e construídos pela ocupação comunitária do/no Cerrado.

“O início da produção de fitoterápicos foi incentivado pela Pastoral 

da Criança e do Movimento Popular da Saúde (MOPS), ambas da 

Igreja Católica que reuniam as famílias para a realização de exames 

biométricos das crianças e produção dos fitoterápicos, que eram dis-

tribuídos gratuitamente para a comunidade. Com isso, os remédios 
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eram preparados embaixo de grandes mangueiras, onde se reuniam 

mulheres e meninas que se responsabilizavam por esta tarefa. Logo 

a procura pelos medicamentos processados aumentou e como conse-

quência ocorreu o início da comercialização dos produtos manufatu-

rados coletivamente.” (THIAGO, 2011: 61)

Este reconhecimento social do domínio etnobotânico possuído 
pela Comunidade Quilombola do Cedro é ensinado e reproduzido 
socialmente para que as gerações de crianças e jovens possam deter as 
formas de reconhecimento, coleta, conservação, preparação e acondi-
cionamento do patrimônio cultural construído pelas gerações ances-
trais da Comunidade Quilombola em sua interação social, cultural e 
científica no ambiente do Cerrado.

Neste sentido, relatam Silva et all (2015: 03) sobre a importância da 
cultura cedrina e seu domínio espacial e etnobotânico:

“Registrar o conhecimento etnobotânico destas comunidades, suas 

fórmulas, usos e técnicas terapêuticas é uma forma de fortalecimen-

to para que esse conhecimento não seja perdido na intensificação do 

contato dessa comunidade com a sociedade, promovendo a valoriza-

ção da medicina popular cedrina.

Uma das causas da intensa relação entre estas comunidades e o 

espaço em que estão inseridas é o fornecimento de inúmeros re-

cursos que a natureza dispõe a elas e que são fundamentais para 

a sua sobrevivência e reprodução. Porém nos últimos anos, com 

o desenvolvimento da agricultura tecnificada na região Sudoeste 

de Goiás, tem diminuído a biodiversidade disponível para estas 

comunidades.”

Na imagem abaixo, vemos a exposição anatômica e estética bidi-
mensional das plantas do Cerrado para que crianças, jovens e adultos 
as possam encontrar e reconhecer no ambiente:
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Reprodução social do conhecimento etno-botânico. Acervo comunitário.

São também realizadas expedições de conhecimento, investigação, 
obtenção e manejo para a formação das novas gerações através de 
visitas monitoradas pelos detentores dos saberes tradicionais, como o 
mostramos anteriormente, mas que voltamos a destacar:

Visitas monitoradas ao Cerrado. Acervo comunitário.
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Neste sentido, a educação ambiental e a formação etnobotânica 
realizadas através de práticas educativas comunitárias e escolares são 
recorrentes e conformam o cotidiano comunitário.

Visitas de Docente e Alunas da rede pública ao Centro 
Comunitário de Plantas Medicinais. Acervo comunitário.

A Comunidade Quilombola é, portanto, uma “categoria de locali-
dade” que configura todo um coletivo populacional que por sua pro-
cedência, comportamentos, experiência social, modo de vida e ideo-
logia quilombolas constituem uma identidade grupal específica, na 
cidade de Mineiros e região. (Costa, 2003)

Os integrantes deste grupo étnico distinto apresentam, configu-
ram e praticam um elenco definido de caracteres étnicos (procedên-
cia afro-mineira), um rol convergente de modo de produção (familiar 
e comunitário), numa cosmovisão gregária que porta a História local 
de exploração do contingente de descendentes de Francisco Antônio 
de Moraes seu núcleo familiar e as famílias que com sua família ex-
tensa possibilitou redes de agregação, parceria e outras formas de tra-
balho comum e de alianças mediante casamentos que, submetidos 
a formas de superexploração do trabalho, partilharam uma ética do 
trabalho para a alforria, para a liberdade e para a aquisição de terras 
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mediante pagamento dada a monetarização econômica região desde 
as décadas finais do século XIX com suas expectativas, imagens de si, 
esperanças e vontade de, a partir da memória coletiva, terem acesso a 
defesa e reintegração de seu território tradicional:

“O desenvolvimento das técnicas de obtenção de plantas e a sua 

utilização como remédio pela comunidade foi adquirido em grande 

parte pela experimentação tradicional de forma empírica, realizado 

durante várias gerações de exploração e cultivo das plantas. Atual-

mente, existem poucas áreas nativas próximas à comunidade e, con-

seqUentemente, algumas espécies antes obtidas no ambiente natural 

passaram a ser cultivadas. Como esses conhecimentos foram cons-

truídos principalmente a partir de plantas extraídas, alguns compo-

nentes gerados pelo metabolismo secundário da planta podem não 

estar mais presentes, alterando a forma de atuação do remédio.” 

(THIAGO, 2011: 77)

E a matriz identitária da Comunidade Quilombola do Cedro vin-
cula-se, histórica e politicamente, à formação de sua cosmovisão es-
pecífica e sua forma de viver que agrega agricultura, extrativismo, 
agricultura e etnobotânica no ambiente físico, cultural e social do 
Cerrado onde as primeiras gerações dos núcleos familiares ocupa-
ram, quando do Triângulo mineiro, partiram escravizados e aqui che-
garam sujeitados ou fugidos para formar as fazendas e as Comunida-
des Quilombolas da região durante a segunda metade do século XIX.

Seu processo de territorialização sempre foi subordinado às neces-
sidades de manutenção de grandes grupos familiares que, constituin-
do a Comunidade Quilombola, buscaram a alforria e a obtenção de 
propriedade fundiária pelo trabalho em agricultura e pecuária.

Quando observamos a História de formação das fazendas e lati-
fúndios na região sudoeste de Goiás, os diversos depoimentos colhi-
dos permitem caracterizar, de modo claro, a busca de preservação de 



182

sua memória, presente e legado, através da defesa de seus territórios e 
espaços culturais tradicionais.

Quando observamos a luta pela manutenção da campesinação, ve-
mos as diferentes alianças que a Comunidade Quilombola do Cedro 
formou com diferentes atores sociais e econômicos na busca de pre-
servação de seus domínios territoriais:

“Elegendo como pressuposto de integração social inviolável a reci-

procidade étnica, os pretos estruturam e organizam sua comunida-

de, tendo como suporte institucional a família e como foco de pro-

dução simbólica as relações de parentesco.

(...) as novas formas e conteúdos que passaram a objetivar vida comuni-

tária foram engendradas coletivamente pelas famílias negras e por elas 

socialmente incorporadas e reproduzidas no curso do tempo. O igualita-

rismo emergiu como princípio ético regulador das relações sociais, atra-

vés da solidariedade e reciprocidade entre os pretos e suas famílias. (...)

“A Vila, centro do território, e as terras adjacentes constituíam a base 

da coletividade. As famílias, enquanto membros da coletividade, ti-

nham acesso à terra. É pelo trabalho que cada família se apropriava 

de parcela da terra comunitária. A apropriação podia ser transitória 

ou duradoura. Na expressão dos informantes ‘a terra não era de nin-

guém’, ‘a terra era de todos’, ‘a terra era de quem trabalhasse nela’, 

‘a terra era de Nosso Senhor, estava ai para quem quisesse trabalhar 

nela’. As representações revelam claramente a obliteração do princí-

pio da propriedade privada.” (BANDEIRA, 1988: 140-141.)

Esta defesa permanente e incessante da territorialidade quilombo-
la caracteriza o campesinato étnico de Mineiros:

“Estes traços [da descrição das características do campesinato] são os 

seguintes: o camponês é um trabalhador rural cujo produto se desti-

na primordialmente ao consumo da família, podendo vender ou não 
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o excedente da colheita, deduzida a parte do aluguel da terra quando 

não é proprietário; devido ao destino da produção, é ele sempre po-

licultor. O caráter essencial da definição de camponês é, pois, o des-

tino dado ao produto , pois este governa todos os outros elementos 

correlatos. (...)

Economicamente, define-se o camponês pelo seu objeto de plantar 

para o consumo. Sociologicamente, o campesinato constitui sempre 

uma camada subordinada dentro de uma sociedade global – subordi-

nação política, econômica e social”. QUEIROZ, 1972: 30.

Por todo o tempo, a relação entre cultura, etnobotânica e territó-
rio (re)conhecem e se (re)apropriaram do seu saber herbário, medici-
nal e reprodutivo das plantas do Cerrado, e este é seu “tempo forte”, 
caracterizador da sua sociabilidade. (Descola, 2006: 96)

Ao dominar culturalmente o ambiente, pela ciência do concreto 
(Lévi-Strauss), as unidades de paisagem específicas da microrregião 
“sudoeste” e apreender os usos e manejos específicos para esta flora 
e fauna particulares e seu regime pluviométrico estabelecido em dois 
ciclos climáticos bem demarcados no Cerrado goiano: a estação seca 
e a chuvosa.

Desta forma, num primeiro momento constata-se a “ocorrência 
de episódios cíclicos de seca intensa” que, inicialmente implica um 
baixo índice populacional e, no desenvolvimento de formações so-
ciais voltadas para a economia agrícola, é possível um processo de se-
dentarização que estudamos com a técnica agrícola da coivara, resul-
tante numa socialidade ameríndia caracterizada pela livre ocupação e 
circulação pelo espaço físico e pela abundância dos recursos obtidos.

Na região de Mineiros há o Parque Nacional das Emas, criado em 
1961, sob administração do ICMBIO, com 131.000 hectares.

Segundo o IBGE, em seu esboço geológico, o solo regional é com-
posto por “sedimentos argilosos, arenosos e cascalhos”, constituídos 
na era Mesozóica (65-250 mi de anos).
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Dados governamentais assinalam a completa destruição do meio 
ambiente da região e a ausência completa de uma política ambiental 
voltada para a defesa da vegetação originária ou de sua reincorpora-
ção ao bioma da região:

“Goiás é uma das unidades da federação com menor índice de áreas 

legalmente protegidas que possam contribuir para assegurar a con-

servação da biodiversidade, do meio abiótico e para a manuten-

ção do equilíbrio ecológico. Com uma área de aproximadamente 

340.086,968 km², o Estado possui cerca de 3,63% do seu território 

protegido na forma de 21 Unidades de Conservação (UC’s) de domí-

nio estadual, principalmente parques e Áreas de Proteção Ambien-

tal (APA).

São 1.169,368 km² (0,34% do território estadual) de área protegida 

como unidade de conservação de proteção integral, representada por 

11 unidades que têm como objetivo básico a preservação da nature-

za, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. 

São elas: Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Parque Estadual 

dos Pirineus, Parque Estadual Telma Ortegal, Parque Estadual de 

Terra Ronca, Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, Parque 

Estadual da Serra de Jaraguá, Parque Estadual de Paraúna, Parque 

Estadual do Descoberto, Parque Estadual de Serra Dourada, Parque 

Estadual do Araguaia e Parque Estadual da Mata Atlântica.

Outros 11.171,693 km² (3,28% do território estadual) são represen-

tados por 10 unidades de conservação de uso sustentável, as quais 

buscam compatibilizar a conservação da natureza com o uso susten-

tável de parcela dos seus recursos naturais. São elas: Área de Pro-

teção Ambiental da Serra da Jiboia, Área de Proteção Ambiental 

dos Pirineus, Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto, Área de 

Proteção Ambiental da Serra Geral, Área de Proteção Ambiental do 

João Leite, Área de Relevante Interesse Ecológico Águas de São João, 

Área de Proteção Ambiental da Serra das Galés e da Portaria, Área 
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de Proteção Ambiental do Encantado, Área de Proteção Ambiental 

da Serra Dourada e Floresta Estadual do Araguaia.

Além destas unidades de conservação, o Estado de Goiás conta tam-

bém com dois parques (Parque Nacional das Emas e Parque Nacional 

da Chapada dos Veadeiros) e seis unidades de conservação de uso 

sustentável de domínio federal, além de 40 Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN) e 17 Parques Municipais.

As unidades de conservação de domínio estadual foram criadas por 

ato do poder público e sua administração cabe à Secretaria do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos de Goiás. A visitação pública e a 

pesquisa científica são permitidas e incentivadas, mas condicionadas 

às normas estabelecidas pelo plano de manejo da unidade e/ou pelo 

órgão responsável por sua administração, sujeitando-se à prévia au-

torização do mesmo. (...)

Nesse sentido, a criação de novas unidades de conservação, especial-

mente as de proteção integral, representa um acréscimo importante 

à porção de nossos ecossistemas como áreas protegidas, garantindo 

a preservação de parcela representativa da biodiversidade brasileira, 

principalmente do bioma Cerrado.”

In https://uc.socioambiental.org/noticia/areas-protegidas-em-goias

E é essa possibilidade que vislumbramos para determinadas áreas 
pertencentes tradicionalmente à Comunidade Quilombola que, titu-
ladas, podem ser constituídas como “espaços territoriais e seus com-
ponentes a serem especialmente protegidos.” (Constituição Federal, 
artigo 225, § 1°, item III).

Em consonância com a Lei Federal 9.985/00: Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) é possível dimensionar 
possibilidades de restauração e recuperação ambiental a partir das possi-
bilidades de construção comunitária e institucional dos “dois grupos de 
UCs [unidades de conservação]: o de proteção integral e o de uso susten-
tável”, que podem ser “parques públicos, monumentos naturais, refúgio 
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da vida silvestre, reserva biológica (Rebio) e estação ecológica (Esec)”, 
como “áreas de proteção ambiental (APA), reserva da fauna, reserva de 
desenvolvimento sustentável (RDS), florestas públicas, reservas extrati-
vistas (Resex), reserva particular do patrimônio natural (RPPN) e área de 
relevante interesse ecológico (Arie)”, ou “zonas de amortecimento” que 
a legislação do SNUC estabelece e possibilita. (In www.anppas.org.br/
encontro_anual/encontro3/.../TP452-03032006-124319.DOC)

E as estratégias de preservação do Cerrado já têm sido adotadas, 
permanentemente, na Comunidade Quilombola do Cedro:

“Nos anos de 2014 e 2015 a Família Morais Pio iniciou o plantio de 

mudas, a partir de um acordo firmado com um viveiro local. Com 

base nesse acordo, realizam a coleta de sementes do Cerrado, entre-

gam ao viveiro, que produz as mudas, das quais 50% são encaminha-

das para a Comunidade Quilombola do Cedro, sendo utilizadas na 

recuperação/adensamento da reserva da família. “no viveiro é só 

semente” e “Cajá manga, seriguela, é tudo plantado, araçá joguei se-

mente, tem um monte de pé, você vai ver” (Lucely Pio).

“O plantio de mudas na área em recuperação associadas às estraté-

gias de manejo, é totalmente analisada pela dimensão que a planta 

vai adquirir. Ou seja, esse é um critério adotado pela família. No caso 

do plantio do Jatobá, por exemplo, esta espécie é uma árvore fron-

dosa, de grande porte, chegando a uma altura entre quinze e trinta 

metros. Seu tronco que pode ultrapassar um metro de diâmetro, por 

isso, tem que ser plantada pensando em seu crescimento, como di-

mensão de tamanho de copa, como busca de água pela raiz pivotan-

te. Este conhecimento é presente em cada plantio de muda na área 

em recuperação.” (ASSIS, 2016: 47)

Frente a este diagnóstico, os dados ambientais oficiais do governo 
de Goiás apresentam uma situação catastrófica no que tange a preser-
vação do bioma tradicional na região sudoeste de Goiás.
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A flora regional era composta, majoritariamente, por regiões de 
Savana arborizada (Cerrado) e por Floresta estacional decidual (40% 
da área total) e podem ser assim determinada:

“A Savana Arborizada corresponde ao Cerrado sentido restrito, carac-

terizado pela presença de árvores baixas, tortuosas, com ramificações 

irregulares e retorcidas, casca grossa e folhas rígidas e coriáceas. Os ar-

bustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies 

apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem 

a rebrota após a queima ou corte. Na época chuvosa, os estratos subar-

bustivo e herbáceo tornam-se exuberantes, devido ao seu rápido cresci-

mento. (...) Em termos florísticos, encontramos espécies características 

dessa formação, como o pequizeiro (Caryocar brasiliense), o pau-de-tuca-

no (Vochysia tucanorum), os pau-terras (Qualea spp.), o murici (Byrsonima 

verbascifolia), o barbatimão (Stryphnodendron adstringens), a caviúna-do-

-cerrado (Dalbergia miscolobium), a pinha ou marolo (Annona crassifolia), 

a carne-de-vaca (Roupala montana), a douradinha (Palicourea rigida), a 

quina-mineira (Remijia ferruginea), guabiroba (Campomanesia adaman-

tium), a lixeira (Davilla elliptica) e a candeia (Eremanthus eleagnus).

A savana arborizada apresenta a estrutura típica do cerrado sentido 

restrito, com espécies arbóreas de pequeno porte, atingindo até 6 m de 

altura, com caules suberosos e retorcidos, além de espécies arbustivas 

e herbáceas. A estrutura varia também em função do grau de pertur-

bação antrópica, pois algumas áreas da região encontram-se bastante 

degradadas. A savana arborizada brasileira foi classificada em sete di-

ferentes grupos florísticos. (...) À medida que a altitude aumenta, as 

espécies arbóreas e arbustivas vão se tornando mais escassas e a paisa-

gem vai adquirindo uma fisionomia campestre, dominada por espécies 

herbáceas e subarbustivas. Isso faz com que os limites entre essas for-

mações, para fins de mapeamento, sejam bastante imprecisos.”

http://www.biodiversitas.org.br/planosdemanejo/pesrm/re-

giao8.html
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No quadro abaixo, é possível constatar a composição observar a 
composição da vegetação primitiva remanescente em todo o estado 
goiano:

Quadro 26: Cálculo de áreas de remanescentes de vegetação primitiva do estado 
de Goiás, discriminadas por grandes tipologias:

Tipologia vegetal Área (hectares) Porcentagem (%)

Savana florestada 768.000 6,25

Savana arborizada 6.973.000 56,78

Savana parque 3.613.000 29,42

Savana gramíneo-lenhosa 236.000 1,92

Total Savanas 11.590.000 94,37

Floresta estacional semidecidual 
aluvial

348.000 2,90

Floresta estacional semidecidual 
das terras baixas

130.000 1,06

Floresta estacional semidecidual 
submontana

42.000 0,32

Floresta estacional semidecidual 
montana

30.000 0,22

Total Floresta estacional semi-
decidual

550.000 4,5

Floresta estacional decidual 
submontana

130.000 1,05

Floresta estacional decidual 
montana

5.000 0,04

Total Florestas estacionais deciduais 135.000 1,09
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Quadro 26: Cálculo de áreas de remanescentes de vegetação primitiva do estado 
de Goiás, discriminadas por grandes tipologias:

Tipologia vegetal Área (hectares) Porcentagem (%)

Formações pioneiras fluviais e/ou 
lacustres

5.500 0,04

Total 12.280.500 100

SANO, E. et al: Padrões de cobertura do solo no estado de Goiás. In www.dcs.ufla.
br/site/_adm/upload/file/slides/matdispo/geraldo_cesar/cap_3_padroes%20

de%20cobertura%20dos%20solos%20do%20estado%20de%20goias.pdf, p. 7.

Neste sentido, é fundamental pensarmos nas potencialidades via-
bilizadas pelo “Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Na-
tureza” (Lei federal n. 9.985/ 2000) no sentido de possibilitar que as 
áreas quilombolas titularizadas possam significar uma mudança na 
mentalidade predatória com seus paradigmas peculiares de apropria-
ção empresarial que tem levado à preservação ambiental a um ponto 
sem retorno.

Através da constituição de unidades de conservação, é possível a 
construção de uma política preservacionista que utilize das categorias 
das unidades de proteção integral e/ou de uso sustentável para que 
seja possível enfrentar a degradação ambiental completa (artigo 7, Lei 
federal n. 9.985/ 2000).

Assim, a defesa do espaço geográfico quilombola é o meio via-
bilizador que, através das inúmeras práticas simbólicas, religiosas, 
espirituais, afetivas e econômicas, tem permitido a defesa deste 
ambiente natural remanescente ou reestabelecido pela cessação 
das atividades econômicas de alto impacto que, se levaram à alte-
ração da composição natural da vegetação deste relevante espaço 
cultural da Comunidade Quilombola podem servir como exem-
plos para a emergência de um novo paradigma ambiental nesta 
região goiana:



190

“Parte-se aqui do pressuposto de que o desenvolvimento de laços 

afetivos com a natureza, conceituado como Topofilia (...), propor-

ciona maior eficácia e eficiência para a conservação dos ambientes 

naturais. No caso da iniciativa da Família Morais Pio, trata-se de aliar 

as contribuições do conhecimento(...)

A observação das dinâmicas de regeneração natural, do desenvolvi-

mento dos laços topofílicos, as práticas de medicina tradicional as-

sociadas à reprodução social e material da família e o uso de técnicas 

sustentáveis de manejo dos agroecossistemas compõem um arco de 

interação disciplinar-científico e não-científico capaz de ampliar o 

diálogo da representação social como um “lugar vivido”, “lugar ter-

ritório”(...)” (ASSIS, 2016: 14-16)

A “fisicalidade da categoria identitária” quilombola é relacional, 
pois associa a localidade e a localização da Comunidade étnica com 
seu relevo, flora, fauna e ciclos climáticos característicos, com os usos 
e manejos preservacionistas e ambientais que visam reintegrar a pro-
dução econômica nos ditames estabelecidos pelas unidades de paisa-
gem circundantes. (Arruti, 2006: 25)

Neste sentido, foram construídas as suas interações e conheci-
mentos sobre os territórios locais que viabilizam suas parcerias que, 
espacialmente fluidas, são geradas para o aprimoramento do uso do 
espaço físico através do manejo correto do ambiente físico- geográfi-
co do Cerrado, com as técnicas de rotação de culturas próprias para a 
obtenção de um território agrícola produtivo eficiente e equilibrado. 
(Costa Filho, 2008: 24)

A pesquisa etnográfica e a análise da documentação existente nos 
arquivos da Comunidade Quilombola, claramente indica a importân-
cia das atividades agrícolas como um dos principais marcadores sócio-
-culturais do grupo étnico estudado.

Neste sentido, “cada pessoa está ‘posicionada’ em virtude de um 
padrão singular formado pela reunião, nessa pessoa, de partes de 
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diversas correntes culturais, bem como em função de suas experiên-
cias particulares.” (Barth, 2000, 137)

E, neste posicionamento étnico-cultural, o reconhecimento das 
lutas territoriais é evidente, como o demonstra o próprio sítio do 
governo estadual de Goiás, quando assim caracteriza o envolvi-
mento da Comunidade Quilombola nos enfrentamentos necessá-
rios à manutenção dos espaços sociais tradicionais do grupo étnico 
estudado:

“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 con-

sistiam em reunir membros da comunidade para cooperar na limpe-

za, 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 coo-

perados. Já na forma de “traição” os membros da comunidade toma-

vam a decisão de ajudar no roçado de alguém que estava precisando. 

Estas formas de colaboração favoreciam a união e o bem estar da co-

munidade, assim como a sua organização interna.” (SILVA, 2012: 09, 

grifos nossos)
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Mutirão. Acervo comunitário.

As fotos acima mostram a permanência da prática do mutirão, nos 
dias de hoje e a persistência dos vínculos sociais entre os diversos gru-
pos familiares que formam a Comunidade Quilombola do Cedro.

Por fim, destacamos uma tentativa de inserção da Comunidade 
Quilombola do Cedro numa região ambiental diferente de sua inser-
ção histórica. Em 2005, o INCRA dada a crescente limitação e expro-
priação das áreas comunitárias apresentou a possibilidade de inserção 
da Comunidade no Projeto de Assentamento Chico Moleque para

“terem a disposição áreas com cerrado nativo para coletarem plantas 

medicinais e praticarem agricultura e pecuária em pequena escala.
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O P.A., denominado simplesmente de “fazenda” pelos cedrinhos (..) 

localizado na região da Agrovila Ivapé, nas coordenadas geográficas 

17º 09” 25”“ Sul e 52º 58” 05”“ Oeste de Greenwich, tem uma área 

de 232,32 hectares distando 30 km do município de Santa Rita do 

Araguaia, via estrada não-pavimentada. A distância do município de 

Mineiros é: 120 km passando por Santa Rita do Araguaia ou 100 km 

passando pelo município de Portelândia ou via BR-364, com apro-

ximadamente metade da distância coberta com estradas pavimenta-

das.” (THIAGO, 2011: 30)

Segundo depoimentos, a distância e cisão interna acerca da con-
veniência do novo espaço social oferecido dada a tradição centená-
ria no seu território tradicional levou a que poucos grupos familiares 
aceitassem a mudança e, mesmo dentro os que se mudaram, dado os 
conflitos internos e a inserção da comunitária como “assentamento” 
levou parte dos que migraram  de volta a suas moradias cedrinas.

Localização do P. A. Chico Moleque em Santa Rita do 
Araguaia-GO. Fonte: THIAGO (2011: 25).
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E mesmo o ambiente paradisíaco teve pouca atratividade frente a 
tradição da inserção comunitária, poucos permanecem assentados no 
P.A. Chico Moleque:

P.A. Chico Moleque e região. Acervo comunitário.

Neste sentido, podemos concluir que a nova inserção confirma a 
relação cultural profunda entre a historicidade da ocupação comuni-
tária realizada a partir de Francisco Antônio de Moraes e o modo de 
vida cedrino:
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“Observamos que não há muita ligação entre os membros da co-

munidade que moram na fazenda e o município de Santa Rita do 

Araguaia, o que percebemos foi uma ligação muito forte com o mu-

nicípio de Mineiros e os cedrinos, são laços afetivos com o espaço 

geográfico da comunidade, apresentando relações topofílicas (...) ‘la-

ços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente local’

Muito dessa topofilia justifica-se por eles terem nascidos e sido cria-

dos em Mineiros e estarem há apenas cinco anos nas terras da fazen-

da.” (THIAGO, 2011: 31)

Comunidade Quilombola do Cedro. Equipe UFG.
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f) Conclusão

1. Delimitação do território tradicional.

A região geográfica em que se situa, historicamente, a Comuni-
dade Quilombola do Cedro é espaço social, geográfico, econômico e 
político de um devir quilombola único.

Através da ética do trabalho voltada para a alforria, Francisco An-
tônio de Moraes construiu uma perspectiva comunitária em que a 
resistência política contra o escravismo que, a partir de um domínio 
geográfico extenso, através da agricultura e da pecuária, estabeleceu 
o modo de vida e cultura da Comunidade Quilombola do Cedro.

Com suas cercas para a criação extensiva de gado e seus carros de 
boi cheios de milho, ainda em plena sociedade de escravismo mer-
cantil apresentou uma sociabilidade possível: a propriedade da terra 
nas mãos de grupos familiares e comunidades agrárias formadas pela 
população afrodescendente em Mineiros, Goiás.

Francisco Antônio de Moraes, “o homem mais rico que tinha pele 
preta”, tornou-se uma referência política na construção, defesa e ex-
pansão de uma territorialidade quilombola na região sudoeste goia-
na, num mercado de terras incipiente e numa economia em início de 
monetarização, através da compra e venda de títulos de terras, pos-
suía sob seu domínio e conhecimento vastas regiões para a atividade 
da pecuária extensiva e da agricultura, desde 1885.

O processo de povoamento desta região pode ser analisado em duas 
etapas históricas distintas. A primeira se relaciona ao que se nomeia 
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“Ocupação Pecuarista de Goiás” que, na primeira metade do século XIX, 
com a chegada em terras goianas de criadores e rebanhos oriundos de São 
Paulo e Minas Gerais através dos antigos caminhos da mineração localiza-
dos no Sudoeste de Goiás. A segunda se relaciona à “Ocupação Agrícola” 
que integra por via férrea, ao fim da primeira década do século XX, a re-
gião do sudeste goiano aos polos econômicos da região sudeste do Brasil.

Atraídas pela atividade econômica e pelas possibilidades de asso-
ciação, parceria e casamentos vários grupos familiares e comunida-
des afrodescendentes se dirigiram à região de influência de Francisco 
Antônio de Moraes para se refugiarem do escravismo mercantil, no 
período pré-abolição, ou para exemplarmente seguirem os passos tri-
lhados por este patriarca: trabalhar na pecuária e na agricultura para 
obter rendimentos econômicos que lhes permitissem tornarem-se 
proprietários de terras, detentores de títulos de propriedade.

Neste sentido, a memória coletiva da região construiu e sedimen-
tou formas de religiosidade, estratégias de preservação da historici-
dade quilombola, relações de conhecimento e cientificidade concreta 
com o ambiente do Cerrado que lhes permitiram e viabilizaram uma 
relação profunda com seu território tradicional.

Os depoimentos, as observações, as pesquisas, os documentos e 
a cartografia social assinalam um território em que a capacidade de 
produção comunitária e atuação sócio-econômica como paradigmas 
de liberdade e de resistência cultural, social, econômica e cultural an-
ti-escravista e que combatem, diretamente, o preconceito racial pre-
sentes nas interações com a cidade de Mineiros.

Como já assinalamos, em suas formas de ação cotidianas, em suas 
festas comunitárias, em seus rituais de apoio mútuo ou em seus dias de 
luto e de rememoração reafirmam seu pertencimento à tradição cultu-
ral de resistência que emergiram do modo de vida próprio à Comuni-
dade Quilombola do Cedro e estabelecidos por Francisco Antônio de 
Moraes e sua rede de interações de seu grupo familiar com as famílias 
afrodescendentes da região: Pio, Simão, Jesus e Caetano dos Santos.
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Durante três horas, a Comunidade Quilombola do Cedro, com 
seus núcleos familiares tradicionais e seus espaços sociais de atuação e 
interação étnica demonstraram o comum pertencimento àquele ter-
ritório, agora ameaçado por loteamentos urbanos e expropriações de 
seu domínio histórico.

Reunião de requisição dos territórios tradicionais por cartografia social. Equipe UFG.

Ao final, o território tradicional foi apresentado para a aprovação 
unânime da Comunidade Quilombola do Cedro.

Reunião de requisição dos territórios tradicionais por cartografia social. Equipe UFG.

A área tradicional indicada pela Comunidade Quilombola foi as-
sim delimitada:
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Mapa 06: Território tradicional.

Cartografia social: território requisitado. Fonte: INCRA.
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2. Planta da área proposta.

O território tradicional da Comunidade Quilombola do Cedro é a 
que a memória coletiva estabelece como o sítio histórico de Francis-
co Antônio de Moraes, a partir do qual dominava vastos territórios e 
sobre os quais possuem títulos de propriedade particulares, é apre-
sentado no mapa a seguir:

Mapa 07:

Croqui do território tradicional requisitado. Fonte: INCRA.
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3. Descrição sintética da área identificada.

A área tradicional pela Comunidade Quilombola está relaciona-
da ao seu tradicional domínio a partir do qual Francisco Antônio de 
Moraes administrava seus domínios próprios à pecuária extensiva e 
à produção agrícola que o levou, e a seus descendentes e parentes, a 
deter títulos de propriedade fundiária.

Conforme Silva (1998: 356) aponta a enormidade das terras tradi-
cionais da Comunidade Quilombola do Cedro “não se sabe, porém, 
em detalhes, o tamanho da área primitiva pertencente aos cedrinhos”.

Sabe-se, entretanto, que era bem maior, alcançando 1.318 hectares 
de terra, numa de suas escrituras e domínios e basta circular pela re-
gião para se perceber o tamanho da expropriação mesmo deste espa-
ço central de ocupação:

“Alcançava o córrego Cambaúva e o hoje setor urbano de Mineiros, 

a partir de onde referidas terras foram separadas e bastante reduzi-

das, sabendo-se que delas restaram áreas para o Município, a Igreja 

e alguns particulares, havendo a suposição de que uma parte teria 

sido “grilada” ou, no mínimo, vendida de acordo com a velha es-

perteza comercial denominada negócio feito “na bacia das almas”. 

(SILVA, 1998: 356)

Toda a demanda territorial apresentada pela Comunidade Qui-
lombola do Cedro busca a recomposição da área central de ocupação 
que pode lhes permitir reflorestar seus domínios tradicionais através 
de seus ancestrais sistemas de parcerias e associações que constitui 
sua forma permanente de compartilhamento do território pela rea-
lização de tarefas e trabalhos em comum, como o indica Luceli Pio:

“Quero plantar mais, pequi, pêra do cerrado, o caqui do cerrado ( 

figuras 13 e 14), tem um do lado do engenho, cheio de fruto, tem 

uns 8 pé na minha reserva, o cajuzinho-do-cerrado deu muito, agora 
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deve nascer um monte porque eu não colhi mas quero plantar mais, 

a cagaita quero plantar que não tem, a mangaba também, a pitomba 

tem, mas quero plantar mais, deixar eu ver qual a outra: o bacupari 

não tem na nossa reserva, mas tem no Cedro, araçá eu quero aumen-

tar a quantidade, já tem uns pé já dando, a gabiroba não vou porque 

já tem muito, esse ano deu muita e ela também vai nascendo só. A 

guapeva quero plantar, porque só tem um pé.”

(ASSIS, 2016: 30)

O compartilhamento das atividades sociais e econômicas responde 
a um sentido de reciprocidade e ajuda mútua, possível de ser observa-
do nos diferentes momentos da sociabilidade cedrina.

O território tradicional situa-se em ambos os lados do córrego do 
Cedro e alcança a Estrada do Cedro, onde se situam as chácaras titula-
das pelos diversos grupos familiares da Comunidade Quilombola do 
Cedro. E as requisições do território tradicional têm estas referências.

A área tradicional é a região de confluência do rio Verde e do 
córrego do Cedro e suas cercanias. Espaço cultural de ocupação 
desde o século XIX, com suas características históricas, sociais, cul-
turais, econômicas e geográficas únicas e caraterizadores da topo-
nímia cedrina.

Na margem direita do córrego do Cedro, sentido leste - oeste, as 
requisições maiores pertencem à CRC Construtora (áreas 1, 2 e 3), à 
Comiva (área 11) e a João Fernandes (áreas 12 e 13).

Há ainda 6 (seis) áreas menores: área 4, 8, 10, 15e 16 que também 
fazem parte do território tradicional.

Na margem esquerda do córrego do Cedro, sentido leste – oeste, 
as áreas maiores pertencem ao espólio de Joaquim Alves de Souza 
(áreas 21 e 22), à Orlando Luiz Mendonça (área 37) e a proprietário 
desconhecido (área 55).

Também fazem parte da requisição as pequenas áreas de particula-
res: 26, 27, 29, 30, 31 e 34.
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Assim, entendemos que a titularização deste território tradicional 
pela Comunidade consolida, recupera e reinstaura, plenamente, a in-
serção espacial, as estratégias de manutenção e preservação cultural, 
econômica, simbólica e política do grupo étnico, preservando seus 
espaços sociais de atuação, seu pertencimento ao espaço físico e polí-
tico de suas memórias, tarefas, trabalhos, acontecimentos, ciclos agrí-
colas e história política.

Entendemos, por fim, que o domínio cognitivo sobre o territó-
rio tradicional realizado pela Comunidade Quilombola representa o 
espaço geográfico e ecológico vital no qual a memória coletiva qui-
lombola em Mineiros, com sua organização social peculiar, com suas 
formas sociais de solidariedade comunitária possibilita e viabiliza a 
preservação da comunidade e do ambiente dado que esta localidade é 
a configuração material dos diversos aspectos da vida simbólica e da 
história social que efetivam o pertencimento deste grupo cultural a 
estas unidades de paisagem.

4. Potencialidades comunitárias e uso do território tradicional

Como já assinalamos, dentre as potencialidades viabilizadas pelo 
“Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza” (Lei 
federal n. 9.985/ 2000), entendemos que as áreas quilombolas titu-
larizadas podem ser efetivadas enquanto práticas para a mudança na 
forma, práticas e mentalidade predatórias com seus paradigmas pecu-
liares de apropriação privada exclusiva.

Através da constituição de unidades de conservação, é possível a 
construção de uma política preservacionista que utilize das categorias 
das unidades de proteção integral e/ou de uso sustentável para que 
seja possível enfrentar a degradação ambiental completa (artigo 7, Lei 
federal n. 9.985/ 2000).

Assim, a defesa do espaço geográfico realizada pela Comunida-
de Quilombola do Cedro pode viabilizar que as inúmeras práticas 
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simbólicas, religiosas, espirituais, afetivas e econômicas sejam gera-
doras de novas estratégias, práticas e entendimentos que permitam a 
defesa e a (re)formação do ambiente natural remanescente ou reesta-
belecido pela cessação das atividades econômicas de alto impacto que 
podem servir como exemplos para a emergência de um novo para-
digma ambiental nesta região goiana.

Além de permitirem a reprodução social da Comunidade cedrina 
através da manutenção, transmissão e permanência dos saberes tra-
dicionais etnobotânicos, geográficos e de recuperação da flora do 
Cerrado regional, com a continuidade dos projetos de replantagem 
e da permanente elaboração de remédios naturais vão ser mantidas e 
incrementadas com a delimitação do território.

Portanto, é necessária uma política ambiental regional que ofere-
ça suporte à restituição dos domínios tradicionais e que podem, em 
áreas de declividade, viabilizar a constituição de unidades de conser-
vação na região cedrina.

Se a Comunidade Quilombola tradicional tem como estratégia 
fundamental, no presente, a recuperação de seus ambientes degrada-
dos, a propriedade coletiva do território solicitado pode tanto atender 
as demandas de permanência em seu espaço cultural, quanto garantir 
a existência e a reprodução cultural, social e econômica das novas ge-
rações componentes da comunidade.

Desta forma, a propriedade coletiva construiria potencialidades de 
incremento da produção das roças tradicionais de mandioca, o que 
incrementaria a produção de farinha, por exemplo, de arroz, de fei-
jão, obtidas pelo incremento de produção viabilizada e garantida pela 
propriedade comunal e não só pelas parcerias resistentes à fragmen-
tação do território.

Além disso, há a possibilidade de, com o território tradicional, 
existirem investimentos na produção de leite e derivados, pois muitos 
tem experiência histórica com a produção de leite e queijos e por isso 
auferem uma renda que pode ser incrementada.
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De outro modo, entendemos que a replantagem do Cerrado e sua 
reconstituição em partes do território novamente permitirá que a die-
ta e os usos terapêuticos desta flora sejam reutilizados, permanente-
mente, pela cultura tradicional quilombola.

Por fim, entendemos que as diversas Comunidades Quilombolas 
de Goiás apresentam um conjunto de saberes como produção de re-
médios tradicionais, construção de projetos de financiamento, pro-
dução de peixes em reservatórios, defesa de direitos da criança e do 
adolescente que podem ser ensinados e compartilhados por todo o 
conjunto cultural quilombola em Goiás através da construção de re-
des de conhecimento e de compartilhamento de experiências.



207

g) Referências bibliográficas

ABREU, Capistrano de. Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1975.

ACOSTA, Alberto. El Buen Vivir en el caminho del post-desarrollo – Una lectura 
desde la Constituición de Montecristi. Ecuador: Fundación Friedrich Ebert, FES-
-ILDIS, 2010.

ALBÓ, Xavier. (2002) Pueblos indios em la política. La Paz: CIPCA, 2002.

ALMEIDA, Alfredo W. Berno de. Os Quilombos e as Novas Etnias. Manaus, 
UEA, 2011.

____________________________ Os Quilombos e as Novas Etnias. In O’Dwyer, 
Eliane Cantarino (org.) Quilombos – Identidade Étnica e Territorialidade. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2002, p. 43-81.

____________________________ Quilombos: Repertório Bibliográfico de uma 
questão redefinida. In BIB, Rio de Janeiro, n. 45, 1.° semestre de 1998, pp. 51-70. In 
http://anpocs.org/index.php/universo/acervo/biblioteca/periodicos/bib/bib-45/
485-quilombos-repertorio- bibliografico-de-uma- questao-redefinida -1995-1997/file

AMORIM, Cleyde Rodrigues. Territórios antigos, problemas novos: os Remanes-
centes de Quilombos em São Paulo. Vitória, Anais XXI Reunião da Associação Bra-
sileira de Antropologia, l998.

ARRUTI, José Maurício. Mocambo: antropologia e história do processo de forma-
ção quilombola. Bauru, SP: Edusc, 2006.

___________________. Quilombos. In: PINHO, Osmundo; SANSONE, Lívio. 
Raça. Novas Perspectivas antropológicas. Salvador: Associação Brasileira de Antro-
pologia; Eduf ba, 2008.

_________________ Dez anos do Decreto 4887: Dos efeitos de uma políti-
ca de reconhecimento sobre o campo acadêmico. In https://etnico.wordpress.



208

com/2013/12/01/dez-anos-do- decreto-4887-dos- efeitos-de -uma-politica-de- reco-
nhecimento-sobre-o- campo-academico -i/

ASSIS, Jukiana P. O papel das Comunidades Quilombolas na conservação da biodi-
versidade do Cerrado: a experiência da Comunidade do Cedro, Mineiros-GO. Tra-
balho de Conclusão de Curso. Brasília: UNB, 2016.

ASTRAIN, Ricardo Salas. Debates teórico metodológicos acerca de reconocimiento 
y interculturalidad. In Revista F@ro, vol. 2, n. 20, 2/2014, p. 55-65.

___________________ Intersubjetividad, otredad y reconocimiento en el pensar 
de Emmanuel Levinas y Maurice Merleau-Ponty. Diálogos fenomenológicos acerca 
del Outro. In Revista de Filosofia, n. 67, 2011-1, p. 7-41.

__________________ Problemas y perspectivas de la Filosofía como Diálogo In-
tercultural. In Brocar, 27 (2003), p. 275-294.

BAIOCHI, Mari de N. Negros do Cedro. (Estudo Antropológico de um Bairro Ru-
ral de Negros em Goiás). São Paulo: Editora Ática, 1983.

BALDI, César Augusto. A Renovação do Direito Agrário e os Quilombos: Identi-
dade, Território e Direitos Culturais. In Revista da Fac. Dir UFG, v. 37, n. 02, p. 196 
– 234, jul.-dez. 2013.

_________________ As comunidades quilombolas e seu reconhecimento jurídico. 
In http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_artigos/
artigo_cesar_augusto_baldi.pdf

BALDUS, Herbert. Tapirapé. Tribo tupi no Brasil Central. SãoPaulo: Cia. Editora 
Nacional/Edusp, 1970.

BANDEIRA, Maria de Lourdes. Território negro em espaço branco. São Paulo/
Brasília: Editora Brasiliense/CNPq, 1988.

BARABAS, Alicia (2014) ”Etnoterritorios: legislaciones, problemáticas y nuevas ex-
periencias”, Pueblos Indígenas, Estados nacionales y fronteras, Coords. Trinchero, 
Campos y Valverde, FFL-UBA (Argentina), UAHC (Chile), Clacso (Ecuador).

BARTH. Fredrik (org.) Los grupos étnicos e sus fronteras.México, D. F., Fondo de 
Cultura Económica, 1976.

_____________ Overview: Sixty years in Anthropology. Annu. Rev. Anthropol. 
2007, 36: 1- 16.

_____________ Process and form in sociallife. Selected essaus of  Fredrik Barth: 
volume 1. London, Boston and Hentley: Routledge and Kegan Paul, 1981.

_____________ O guru e o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de 
Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000.



209

BARTOLOMÉ, Miguel A. (2008) “La diversidade de las diversidades. Reflexiones 
sobre el pluralismo cultural em América Latina”, em Cuadernos de Antropología 
Social N° 28, Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. 
Sección de Antropología Social. Universidad de Buenos Aires, pp. 33-49.

_________________ (2003) “Los poblaciones del Deserto: genocídio etnocidio y 
etnogenesis en Argentina”, em Cuadernos de Antropología Social N° 17, Facultad 
de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección de Antropología 
Social. Universidad de Buenos Aires, pp. 33-49

_________________ (2006) “As Etnogêneses: Velhos atores e novos papéis no ce-
nário cultural e político”. Mana, 12 (1): 39-68.

BERFORD, Sebastião G. da Silva. Roteiro e Mappa da viagem da cidade de S. Luiz 
do Maranhão até a Corte do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Regia, 1810.

BORGES, Barsanufo (1996) A Expansão da fronteira agrícola em Goiás. História 
Revista, v. 1, n. 2, p. 37 - 55.

BRANDÃO, A. J. Costa. Almanach da Provincia de Goyaz (para o anno de 1886). 
Goiânia: Editora UFG, 1978.

BRINGAS, Asier Martínez de. La cultura como derecho em América Latina - Ensayo sobre 
la realidade postcolonial em la globalización. Bilbao: Editora da Universidad de Deusto, 2005.

CALDEIRA, Jorge (1999) A Nação Mercantilista – Ensaio sobre o Brasil. Editora 32, 
São Paulo, 415 pp.

CAROZZA, Antonio. Problemi generali e profili di qualificazione del dirrito agrá-
rio, vol. L. Mlano; Giufree, 1975.

CASTRO, Eduardo Vivieros de. Araweté – Os Deuses Canibais. Rio de Janeiro: Jor-
ge Zahar Editores, 1986.

Censo de 1872. In biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=225477&view=detalhes. 
Consulta em 10 fev 2016.

Censo Agropecuário de 1920. In memoria.ibge.gov.br/sinteses-historicas/historicos-dos-
-censos/censos-agropecuarios. Consulta em 8 dez 2016.

CERVANTES, Daniel Sandoval. Constitucionalismo, descolonización y pluralismo 
jurídico em América Latina. In WOLKMER & LIXA, (orgs.), 2015: p. 103-117.

CHAIM, Marivone M. (1974) Os aldeamentos indígenas na capitania de Goiás. 
Oriente, Goiânia, 240 pp.

COSTA FILHO, Aderval. Os Gurutubanos: territorialização, produção e sociabili-
dade em um quilombo do centro norte-mineiro. Universidade de Brasília: Tese de 
Doutorado, 2008, 293 p.



210

d´ADESKY, Jacques. Ação afirmativa e igualdade de oportunidades. In http://
www.plataformademocratica.org/Publicacoes/14528_Cached.pdf.

DAVATZ, Thomas. Memórias de um Colono no Brasil: 1850. Tradução, prefá-
cio e notas de Sérgio Buarque de Holanda. São Paulo: Editora Martins Fontes e 
Edusp, 1972.

DESCOLA, Philippe. As Lançasdo Crepúsculo.  Relações Jivaro na Alta Amazônia. 
SãoPaulo: Cosac Naify, 2006.

DÍAZ-POLANCO, Héctor. Etnofagia y multiculturalismo. In www.antroposmo-
derno.com/word/etno_171006.doc

DIEGUES, Antonio Carlos. O Mito da Natureza Intocada. São Paulo:Hucitec/Nu-
paub, 1996.

FABIAN, Johannes. A prática etnográfica como compartilhamento e como objeti-
vação. In Mana, vol. 12, n. 2. Rio de Janeiro out. 2006, pp. 503-520.

FERREIRA, Robério A. et al. Semeadura direta com espécies florestais na implanta-
ção de mata ciliar no Baixo São Francisco em Sergipe. In Scientia FLorestalis 37, Sci. 
For., Piracicaba, v. 37, n. 81, p. 037-046, mar. 2009, pp. 37-46.

FORNET-BETANCOURT, Raúl. La Filosofía intercultural. In http://www.olimon.
org/uan/08-intercultural-fornet.pdf

GODOY, Larissa Ribeiro da Cruz. A atuação do Poder Judiciário na implementação 
de políticas públicas: o caso da demarcação dos territórios quilombolas. In Revista 
Brasileira de Políticas Públicas. Brasília, v. 5, Número Especial, 2015, p. 361-373.

GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e Quilombos: Uma História do Campesina-
to Negro no Brasil. São Paulo, Cia. das Letras, 2015.

GORENDER, Jacob (1992), Escravismo Colonial. Editora Ática, São Paulo, 625 pp.

HENNING, Ana Clara Correa. Procedimento para a titulação da propriedade de 
comunidades quilombolas: o Decreton. 4887 e a ADIN 3.239. In Espaço Jurídico, v. 
12, n. 1, p. 137-154, jan./jun. 2011.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Edi-
tora, 1991.

__________________________ (org.) História Geral da Civilização Brasileira. 
Tomo I, Vol. 1 - A época colonial: Do descobrimento à expansão territorial. São 
Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1960.

__________________________ (org.) História Geral da Civilização Brasileira. 
Tomo II, Vol. 2 - A época colonial: administração, economia, sociedade. São Paulo, 
Difusão Europeia do Livro, 1963.



211

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://
www.ibge.gov.br>. Acessos diversos.

LEITE DE MORAES, J. A. Apontamentos de viagem (1882). In https://www.bbm.
usp.br/. Consulta em 20 fev 2014.

LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1960.

LESERVOISIER, Olivier & LAURENT, Vidal. L´anthropologie face à ses objets. 
Nouveaux contexts ethnographiques. Paris: Éditions des archives contemporai-
nes, 2007.

MAGALHÃES, Sonia Maria de. Alimentação, saúde e doenças em Goiás no século 
XIX. Tese de Doutorado, Unesp, 2009.

MAIA, Cláudio L. (2008) Os Donos da Terra: A disputa pela propriedade da terra e 
pelo destino da fronteira – A luta dos posseiros em Trombas e Formoso 1950/1960. 
Tese de Doutorado, PPG em História, UFG.

_________ (2013) Terra e Capital Financeiro: as novas configurações do capital no 
século XXI, Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas de Marx e do Marxismo. 
In www.uff.br/niepmarxmarxismo/MM2013/Trabalhos/Amc121.pdf

MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. Editora Hucitec: São Paulo, 1998, 157 pp.

______________________. Fronteira. A Degradação do Outro nos confins do 
Humano. São Paulo: Editora Contexto, 2009.

______________________.O Cativeiro da Terra. São Paulo: Huicitec, 1986.

MAYBURY-LEWIS, Davis. A Sociedade Xavante. Rio de Janeiro: Francisco Alves 
Editora, 1984.

MORIN, Edgar. Cultura de Massas no Século XX. Espírito do Tempo 1. A Neurose. 
Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1997.

MUNIZ, Lucas Pacif  do Prado & FRANCJSCHETO, Gilsilene Passon P. Os Direitos 
dos Quilombolas no Ordenamento Jurídico Brasileiro. In Derecho y Cambio Social, 
2014, p. 1-41.

O’DWYER, Eliane Cantarino. Terras de Quilombo no Brasil: Direitos Territoriais 
em Construção. In Árius - Revista de Ciências Humanas e Artes, v. 14, n. 1/2 , p. 
9-16, jan./dez., 2008.

OLIVEIRA, João P. (2012) “Mensurando Alteridades, Estabelecendo Direitos: Prá-
ticas e Saberes Governamentais na Criação de Fronteiras Étnicas”, Dados – Revista 
de Ciências Sociais, vol. 55, n. 4, 1055-1088.

__________ (1998) “Uma Etnologia dos “Índios Misturados”? Situação colonial, 
territorialização e fluxos culturais, Mana 4 (1), 47-77.



212

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Etnicidade, Eticidade e Globalização. In Rev. bras. 
Ci. Soc. v.11, n.32, p. 1-8, São Paulo, out. 1996.

PALACIN, Luiz. Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas(1722-1822). 
Goiânia, Departamento de Cultura, 1972.

____________ & MORAES, Maria A. de Santa´Anna. História de Goiás. Goiânia, 
Editora UCG, 1989.

PATZÍ, Félix. Etnofagia Estatal – Vaciamiento ideológico comunal y nuevos modos 
de dominación estatal: Análisis de la ley de Participación Popular. In http://www.
revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n21/n21a08.pdf

PEIRANO, Mariza. Três ensaios breves. In SOUZA, Jessé. A atualidade de Max We-
ber. Brasília: Editora UNVB, 2000.

_______________ (1997) Onde esta a Antropologia? Mana 3(2): 67-102.

PEREIRA, Sebastião Lázaro. De fazendeiros e agronegocistas: aspectos do desenvolvi-
mento capitalista em Goiás. Tese de Doutorado, Ciências Sociais, PUCSP, 2006.

PINTO, Henrique Motta. O direito à terra das comunidades quilombolas: a nova 
regulamentação federal. In http://www.sbdp.org.br/arquivos/artigo/76_A_nova_
regulamentacao_federal-artigo_site_Pro_Bono.pdf

PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano. Disponível em http://www.atlasbra-
sil.org.br/2013/. Consultas diversas.

POLANYI, Karl Paul (2000). A grande transformação: as origens da nossa época. 
Editora Campus, Rio de Janeiro.

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O Campesinato brasileiro. Petrópolis: Vo-
zes, 1973.

RADOMYSLER, Clio Nudel. STF: um espaço de luta do movimento negro. In Re-
vista Direito e Práxis, vol. 4, n.6, 2013, p. 31-51.

REINHARD, Bruno M. & PEREZ, Léa Freitas. Da Lição da Escritura. Horizontes 
Antropológicos, Porto Alegre, ano 10, n. 22, p. 233-254, jul./dez. 2004.

RIVERA-LUGO, Carlos. Ni una vida más para el Derecho! Uma apuesta contestató-
ria. In https://www.academia.edu/10645927/_Ni_una_vida_m%C3%A1s_para_
el_Derecho_Una_apuesta_contestataria

SANTOS, Carlos A. B. P. dos. Quilombo tapuio (PI): Terra de memória e identida-
de. Universidade de Brasília: Dissertação de Mestrado, 2006, 276 p.

SECRETO, Maria Veronica (2009). Propriedade da terra: a sua definição nas leis, 
práticas, lutas e justiça. Brasil 1850-1988. In: ANPUH – XXV Simpósio Nacional de 
História, Fortaleza.



213

SEPP, Anton. Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos.  São Paulo: 
Martins/Edusp, 1972.

SILVA, Colemar Natal e. História de Goyaz, I Vol. Rio de Janeiro, Borsoi & C., 1935.

SILVA, Jesiel S. Levantamento Etnobotânico da Comunidade Quilombola do Cedro 
– GO. XIX Encontro Nacional de Geografia Agrária. Uberlândia: 2012, p. 1-14.

SILVA, J. S. et alli. Conhecimento Etnobotânico e sua transmissão em duas Comu-
nidades Quilombolas no sudoeste de Goiás. IV Encontro Goiano de Iniciação Cien-
tífica. Rio Verde: IF Goiano, 2015.

SILVA, Lígia Maria Osório y Secreto, Maria Veronica (1999). Terras públicas, ocu-
pação privada: elementos para a história comparada da apropriação territorial na 
Argentina e no Brasil. In: Economia e Sociedade nº 12, jun. Campinas, pp 109-41.

SILVA, Martiniano J. Quilombos do Brasil Central. Mestrado em História. Goiânia: UFG, 1998.

SILVA, Virgílio Afonso da (org.). Interpretação Constitucional. São Pulo: Malheiros 
Editores, 2007.

SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés (2003). A Função Social da Terra. Fabris, 
Porto Alegre.

TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco & FRANCO, Rangel Donizete. A Reefe-
tuação das Comunidades Quilombolas em Constituições Contemporâneas, espe-
cialmente o item “Afrodescendentes em Constituições Latinoamericanas”. In Revis-
ta Crítica do Direito, n. 3, vol. 54, p. 1-19.

THIAGO, Fernando. A Comunidade Quilombola do Cedro, Mineiros – GO: Et-
nobotânica e Educação Ambiental. Cáceres, UEMT: Dissertação de Mestrado em 
Ciências Ambientais, 2011, 110 p.

TRECANNI, Girolamo Domenico (2006). Terras de Quilombo: caminhos e entraves 
do processo de titulação. Secretaria Executiva de Justiça, Programa Raízes, Belém.

VERSEN, Max von. História da Guerra do Paraguai. Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1976.

WOLKMER, Antonio C. (2007) “Pluralismo, justiça e legitimidade de novos direi-
tos”. Em Revista Seqüência, n. 54, p. 95-106, jul.

____________________ (2002) “Direitos Humanos: Novas Dimensões e Novas 
Fundamentações”. Em Direito em Debate, ano X, n. 16/17, p. 9-32, jan./jun. 2002.

WOOD, Ellen Meiksins (2000). As origens agrárias do capitalismo. In: Revista Críti-
ca Marxista, n. 10. Boitempo, São Paulo, pp. 12-30.

Legislação 
Constituição Federal 1988. 
Lei federal 9.985/2000.



Este livro foi composto em Dante 
MT pela Editora Autografia.


