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RESUMO
Por vários anos, os quilombos permaneceram em uma situação de silêncio e esquecimento
como se houvesse a necessidade de apagá-los da história. Apenas recentemente, alguns
estudiosos se debruçaram sobre o tema e produziram por resultado uma grande quantidade de
pesquisas e estudos sobre a temática negra, além da preocupação de preservar a memória e
identidade afro-brasileira. O nosso objeto de estudo é a Comunidade Quilombola Nossa
Senhora Aparecida, localizada no município de Cromínia/GO. É uma comunidade que no
começo do século XX era rural, mas com o passar dos anos e com a chegada de imigrantes na
cidade, gerou uma invasão de boa parte da terra dos quilombolas, que foi deixando de ser
exclusivamente rural, pois passou a assimilar os hábitos e costumes urbanos, apesar de manter
parte dos seus costumes e tradições originais. O principal objetivo desse estudo é investigar
como o processo de urbanização e assimilação da Comunidade Quilombola à área urbana na
sociedade contemporânea interfere na preservação de valores, hábitos, costumes e tradições
culturais da população afrodescendente. Para tanto, procuramos efetuar um resgate histórico
que envolveu a criação da Comunidade Quilombola Nossa Senhora Aparecida, imbuídos da
perspectiva de evidenciar os princípios que caracterizaram a sua edificação, bem como, as
raízes e tradições culturais que a caracteriza. Concentramos as nossas ações na identificação,
análise e interpretação de documentos e publicações que tratam da história da Comunidade,
considerando tanto a legislação quanto a literatura brasileira diretamente relacionada ao tema
central do estudo. Esclarecemos que a pesquisa encontra-se em desenvolvimento e na próxima
fase realizaremos entrevistas com as pessoas envolvidas nas atividades políticas, econômicas,
sociais e culturais da Comunidade Quilombola, mediante a aplicação de questionários
constituídos por questões estruturadas abertas e fechadas, tendo em vista fornecer à pesquisa
os elementos quantitativos e qualitativos determinados pelo rigor acadêmico-científico. Até o
presente momento, foi possível observar que as pessoas mais velhas procuram preservar e
difundir as tradições de seus antepassados, pois estão preocupadas com a extinção de tão
significativos conhecimentos. Constatamos em nossas investigações iniciais, que a identidade
da Comunidade Quilombola Nossa Senhora Aparecida tem ultrapassado as fronteiras do
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grupo cultural na qual está inserida e vem sendo gradualmente resgatada em meio às
imposições da sociedade capitalista urbanocêntrica.
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