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Resumo 
 

O presente artigo expõe dados e análises a partir de investigação preliminar de práticas e hábitos alimentares de 
habitantes de comunidades quilombolas rurais do nordeste do estado de Goiás, com atenção especial ao caso da 
Comunidade Remanescente de Quilombo Baco Pari, visto que esta se encontra em grande vulnerabilidade 
socioambiental e econômica.  Atualmente as comunidades tem acesso a alimentos, basicamente, pela compra – e 
dependência – em mercados externos. A questão de como a escassez de água na tem afetado a agricultura, as 
dinâmicas e as formas de produção e consumo foram os relatos mais recorrentes. A técnica para investigação 
escolhida para a realização do trabalho foi uma pesquisa qualitativa a partir de entrevistas semi-estruturadas 
aplicadas com atores-chaves.  

 

Palavras-chave: Comunidades Quilombolas do Cerrado, cultura alimentar, Comunidade 

Remanescente de Quilombo Baco Pari 

 

Introdução  

 

As comunidades quilombolas brasileiras, representantes de complexas matrizes 

civilizatórias, detêm enorme riqueza advinda de suas práticas e hábitos alimentares, com 

tradições de sabedoria de vida, uso da terra e biodiversidade, produção, espiritualidade, 

sociabilidade, tecnologias locais, medicina tradicional, relação com o meio, entre outros.  

Os processos alimentares são produzidos em função de um conjunto de significados 

que são construídos ao longo da história, por processos socioculturais e políticos. Numa 

tentativa de delinear como a população quilombola se comporta atualmente em seus hábitos e 

práticas alimentares, surge o subprojeto “Patrimônios Materiais e Imateriais de Promoção a 

Alimentação Saudável e Adequada de Comunidades Quilombolas no Brasil”, sob 

responsabilidade do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura (PALIN) da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ-Brasília) e da Universidade de Brasília (UnB). Tal subprojeto é 

referente ao Projeto de Pesquisa “Promoção da Saúde e Qualidade de Vida em Comunidades 
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Quilombolas de Diferentes Regiões Brasileiras: Estudo Multicêntrico”2 , coordenado pelo Dr. 

Haroldo Ferreira, docente da Universidade Federal do Alagoas (UFAL). A Pesquisa está 

sendo realizada em Comunidades Remanescentes de Quilombos nos estados de atuação de 

instituições integradas ao Projeto, sendo estes: Alagoas, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande 

do Sul.  

O Projeto de Pesquisa realizado no estado de Goiás foi composto por uma equipe 

interdisciplinar, formada majoritariamente por estudantes da Universidade de Brasília, sendo 

graduandos em Saúde Coletiva, Nutrição, Enfermagem e Serviço Social, além de uma 

mestranda em Saúde Coletiva e uma doutoranda em Nutrição. Estes alunos realizaram 

pesquisa quantitativa, aplicando questionários em todas as residências das comunidades, além 

da realização de exames antropométricos e medição de anemia e hemoglobina. 

Também compunha a equipe uma geógrafa graduada pela UnB, atual mestranda em 

Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA e então pesquisadora voluntária do 

PALIN/FIOCRUZ-Brasília. Esta ficou responsável em Campo pela coleta de dados da 

pesquisa qualitativa, ou seja, o subprojeto “Patrimônios Materiais e Imateriais de Promoção a 

Alimentação Saudável e Adequada de Comunidades Quilombolas no Brasil”, juntamente com 

docente e coordenadora da graduação de Serviço Social da UnB que fazia visitas esporádicas. 

Para tal fim, realizamos entrevistas semi-estruturadas com atores-chave, tais como: 

agricultoras/es, cozinheiras, produtoras/es locais, agentes de saúde, extrativistas, criadoras/es 

de animais, fazedoras/es de remédios caseiros, representantes de associações, benzedeiras, 

idosas/os, representantes culturais, educadoras/es, entre outros. Ainda, foi-se utilizado um 

Instrumental para caracterização geral da comunidade, com fins de investigação da trajetória 

histórica e conjuntura atual, geralmente aplicado em conversas com representantes de cada 

comunidade.  

O processo da Pesquisa de Campo do Subprojeto se iniciaria com a análise 

documental de laudos antropológicos, peça que compõe o Relatório Técnico de Identificação 

e Delimitação (RTID) das Comunidades Quilombolas, advindos do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Porém por motivos de força maior o PALIN não 

                                                 
2 Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/ SGEP/ DAGEP Nº 21/2014 - Saúde da População Negra no Brasil.   
Tema 4: Identificação e avaliação de estratégias de promoção da saúde e qualidade de vida para a população 
negra e quilombola em espaços promotores de saúde, levando em consideração as práticas culturais, tradicionais 
e religiosas afro-brasileiras. Processo nº 466718/2014-4. 
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acessou tais laudos de algumas comunidades, e infelizmente, as quatro comunidades 

pesquisadas representam o caso. Logo, trataremos apenas dos dados coletados em Campo.  

Consideramos que é urgente a ampliação de pesquisas e coletas de dados em 

comunidades que vivem no e do Cerrado. Este bioma ocupa cerca de um quarto do território 

brasileiro, abriga grande sociobiodiversidade e é onde se localizam as nascentes das maiores 

bacias hidrográficas da América do Sul. Paralelamente, é o bioma que tem sofrido maior 

devastação nos últimos anos, principalmente devido às atividades agrícolas e agropecuárias. 

Os graves desequilíbrios ambientais e sociais que essas atividades podem acarretar atingem 

diretamente as comunidades tradicionais que nele habitam. É necessário o conhecimento das 

influências, possíveis violências e resistências nas culturas alimentares das comunidades 

quilombolas. Além de estudos sobre suas histórias e condições presentes, pouco difundidas.  

A negação sofrida por essas comunidades devido à sua identidade étnico-racial é perceptível, 

as populações quilombolas do cerrado sofrem a invisibilidade de suas (r)existências.  

Em julho do presente ano foi realizada pesquisa qualitativa do referido subprojeto 

(PALIN/UnB), em quatro Comunidades Remanescentes de Quilombos localizadas no 

nordeste goiano: Fazenda Canabrava (Flores de Goiás), município de Flores Velha; Baco Pari, 

município de Posse; Extrema e Levantado, município de Iaciara. Este trabalho expõe alguns 

resultados preliminares e reflexões da pesquisa realizada, com problematizações sobre o 

contexto atual de Baco Pari. Elegeu-se essa comunidade pelo alto grau de vulnerabilidade e 

falta de dignidade que está vivendo. Além da escassez de chuvas e diminuição do nível do rio 

historicamente utilizado, a comunidade não possui água encanada cotidianamente e quando 

acontece é uma água imprópria que contém muito salitre, não acessando nenhuma alternativa 

de acesso à água, comprometendo a saúde dos moradores e afetando assim toda a sua cultura 

alimentar.  

 

Resistência: Comunidades Quilombolas no Cerrado  

 

A sociodiversidade do Cerrado é muito pouco conhecida. É comum o imaginário de 

um bioma enquanto feio, pobre e árido, com restrita vivacidade, uma das razões que 

contribuem para a invisibilidade dos povos que o habitam. Além de sua ocupação e 

povoamento, extremamente complexos por diversos fluxos e trocas culturais em uma história 

muito pouco registrada.  
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Nogueira (2010) afirma que a diversificação de culturas presentes no Cerrado é fruto 

das variadas migrações, deslocamentos e fixação de núcleos populacionais neste vasto bioma, 

historicamente formado por sucessivos ciclos econômicos desde a colonização (monocultura, 

pecuária, extração de ouro e outros minerais), e entendido ora enquanto sertão, ambiente 

hostil, ou mesmo terra livre e sem divisas, onde ambos derivaram em uma livre ocupação do 

Cerrado. Nesse processo, se mesclaram novas e velhas formas de uso da terra e extração dos 

recursos naturais nativos, práticas de diversas origens compunham saberes, técnicas e 

ferramentas. Neste processo houve diversas “trocas culturais entre índios, portugueses, 

paulistas, baianos, negros aquilombados ou não, o resultado é sociodiversidade". 

(NOGUEIRA, 2001, p. 41) 

Se tratando de Comunidades Remanescentes de Quilombos, essa lacuna fica ainda 

mais latente. O estigma étnico-racial, num país onde o racismo estrutural é uma ordem social 

e a ciência é majoritariamente eurocêntrica, ocasiona poucos estudos e dados sobre as práticas 

e culturas destas comunidades no Cerrado, hoje tão ameaçadas devido ao interesse em seus 

territórios ou o abandono por parte do Estado.   

A despeito das comunidades quilombolas de Goiás pouco se sabe. Muitas 

comunidades negras resistem desde a época que antecede a expressiva atividade de mineração 

no estado, assim como após a sua decadência. Também de extrema intensidade, outros ciclos 

e comunidades se formaram ao longo das distintas atividades socioeconômicas e rotas 

migratórias presentes na região.  

 
O elemento negro no Estado de Goiás desempenhou, desde os primórdios de sua 
formação histórica, importante papel, colaborando na nossa formação étnica e 
evolução sócio-econômica e cultural. Sua entrada no Estado de Goiás inicia-se com 
as bandeiras colonizadoras, seguindo no movimento minerador  do ciclo do ouro e, 
mais tarde, no movimento migratório dos mineiros, baianos e outros, em busca de 
terras para lavoura e pastagem para o gado. (BAIOCCHI, 1983, p. 17) 

            

É sabido da importância e valor do território quilombola para as comunidades, é 

extremamente pertinente o questionamento das condições de permanência nestes, 

legitimando, mais uma vez, processos de resistência. As comunidades quilombolas rurais do 

Goiás enfrentam grave situação socioambiental.  

As lutas em torno dos direitos das comunidades negras rurais são afirmadas na 

liminaridade em torno da terra, devido ao meio de produção e reprodução dos grupos, como 

também por uma identidade coletiva própria e particular, vinculada a questões raciais e 
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históricas remetentes ao passado escravista. Ou seja, é uma questão referida enquanto 

fundiária e étnico-racial e cultural. (FIGUEREDO, 2011). É uma identidade complexa, que 

remete ao simbólico e ancestralidades, assim como o direito à terra e uso dos recursos 

naturais, efetivamente.  

 

Cultura Alimentar 

 

Supomos que há na cultura alimentar - sistema carregado de referenciais históricos, 

sociais, ambientais e regionais - uma possibilidade de analise das complexidades dessas 

populações, visto que a produção e consumo de alimentos não pode ser vista de uma forma 

positivista, ela, além de recurso básico para a sobrevivência, é carregada de símbolos, afetos, 

subjetividades e resistências, entre os seus e com o meio. Para o historiador Henrique 

Carneiro (2003, pág. 01) a alimentação consiste em “complexo sistema simbólico de 

significados sociais, sexuais, políticos, religiosos, éticos, estéticos etc.”, podendo ser 

contemporaneamente estabelecida a partir dos enfoques biológicos, econômicos, sociais e 

culturais. E o autor complementa: 
 
O costume alimentar pode revelar de uma civilização desde a sua eficiência 
produtiva e reprodutiva, na obtenção, conservação e transporte dos gêneros de 
primeira necessidade e os de luxo, até a natureza de suas representações políticas, 
religiosas e estéticas. Os critérios morais, a organização da vida cotidiana, o sistema 
de parentesco, os tabus religiosos, entre outros aspectos, podem estar relacionados 
com os costumes alimentares. (CARNEIRO, 2003, p. 72) 
 

A cultura alimentar, em seu modo de ser produzido o alimento, as espécies cultivadas, 

a relação com as plantas alimentícias, medicinais e utilitárias, o respeito ao meio ambiente, a 

criação de animais, o fazer coletivo, a culinária, a religiosidade, entre outros elementos, são 

um conjunto de significados identitários, sociais, políticos e culturais. Nas comunidades 

quilombolas, são construídos ao longo da história, diretamente relacionados à resistência e 

manutenção da vida, sendo reproduzidos e resignificados ao longo do tempo em seus 

territórios.  

Os caminhos percorridos em pesquisas sobre identidades étnica quilombola têm sido 

diversos, há nas práticas e hábitos alimentares um fértil terreno para a compreensão de como 

as populações quilombolas relacionam sua ancestralidade, como se localizam socialmente e 

como demarcam sua identidade. (Alexandra Santos, 2012) A partir da Pesquisa de Campo, 

almejou-se trazer à tona a complexidade de fatores que compõem a cultura alimentar 
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quilombola das comunidades visitadas, articulando os eixos diversos como historicidade, 

cultura, uso do solo e dos recursos naturais, territorialidade, sociabilidade e a alimentação 

propriamente dita.  

As comunidades Fazenda Canabrava, Baco Pari, Levantado e Extrema, possuem 

características semelhantes quanto aos hábitos e práticas alimentares. São comunidades de 

descendentes de baianos, mineiros e goianos, basicamente. Os dados coletados se 

assemelharam muito em todas as narrativas.  

As mulheres são responsáveis pela culinária e pelo cuidado com a horta próxima à 

casa, quando estas existem, como, assim como os homens, também cuidam da lavoura. Os 

alimentos que mais plantam são mandioca, cana, milho e feijão. O milho e cana são mais 

utilizados para alimentar os animais, a mandioca e o feijão para alimentação da família. 

Pouquíssimos ainda produzem farinha, e menos ainda fazem rapadura – as duas produções 

foram identificadas apenas em Fazenda Canabrava, a comunidade em melhor situação 

ambiental e econômica, sendo inclusive cortada por três rios, logo, com agricultura e pecuária 

locais mais favoráveis,  

 

 
Horta e gado em Comunidade Fazenda Canabrava 
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Feitura de farinha de mandioca em casa de farinha na Fazenda Canabrava 

 

A criação de animais variou bastante nos relatos. Pela escassez de chuvas está mais 

difícil criar animais, alimentá-los (pela não colheita) e dá-lhes de beber. As famílias com mais 

condições que criam galinhas, as utilizam apenas para consumo próprio e também não 

mercantilizam os ovos. Algumas criam porcos para consumo próprio e para serem 

comercializados. O boi e vaca se restringem a pouquíssimas famílias, e estes são usados tanto 

para comércio quanto para consumo próprio e da comunidade em festas religiosas. Como a 

produção de leite é pouca, a maioria das famílias não produzem mais queijo, mas os mais 

velhos e alguns adultos afirmam ainda saberem fazê-lo.  

Todos negaram fazerem trocas de alimentos entre os moradores com produção 

excedente (como hortaliças, ovos e feijão), relataram que é mais comum doar uns aos outros 

do que trocar efetivamente.  Apenas dona Maria Guedes foi detectada trabalhando com 

extração  recursos naturais. Ela quebra coco nativo e vende as sementes para Formosa (GO).  
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Criação de porcos para consumo e venda em Comunidade Levantado 

 

 

Dona Maria quebrando coco do Cerrado 
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Os/as quilombolas, principalmente as mais idosas, relataram ter muitos conhecimentos 

sobre ervas e remédios locais, mas que estão sendo gradativamente menos consumidos. 

Aprenderam o ofício com mães e avós, muitas vezes de origem indígena. Garrafadas, chás, 

infusão com mistura de ervas e/ou de “casca de pau” (raspa do tronco das árvores), só fazem 

para “os de casa”. Acreditam muito na eficácia, mas preferem os medicamentos receitados no 

posto de saúde. Dona Elizabethe Silva, da Fazenda Canabrava, foi a única entrevistada que 

comercializa suas garrafadas. 

 

 
Garrafada de Dona Bete 

 

 

Nas comunidades de Fazenda Canabrava e Baco Pari, todas as moradoras utilizam o 

fogão a lenha para cozinhar, dizem que apesar de mais trabalhoso a comida fica mais saborosa 

e o cozimento é mais rápido, além do alto custo do gás de cozinha. A cozinha fica geralmente 

do lado externo da casa. A mulher, que é responsável pela feitura do alimento, também trata a 

lenha para o fogão. Nas Comunidades de Extrema e Levantado, já variaram mais as usuárias 

de fogão a lenha e fogão à gás.   
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Quilombola cortando lenha para cozinhar em Baco Pari  

 

 

 
Cozinha na área externa da casa em Fazenda Canabrava 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 2 – Comunidades tradicionais na luta por territórios 

ISSN: 1980-4555 

 

Nas festas e datas comemorativas, o feijão tropeiro (ou farofa de feijão) foi sempre 

citado, assim como a carne de boi - geralmente cozida, mas algumas vezes assada. Estes 

pratos foram expostos como indispensáveis em confraternizações especiais como festas 

religiosas, casamentos, etc. A galinhada – com e sem pequi - também foi recorrente nos 

relatos, mas a carne bovina denotou uma relação maior de gosto e até mesmo status entre os 

moradores. A farofa de carne bovina, igualmente, está mais presente no gosto popular do que 

a farofa de frango, mas ambas são consumidas em datas comemorativas também. A carne 

suína também é muito consumida, mas como citado, a carne de boi ocupa um papel central. 

Esses pratos são acompanhados por arroz e macarrão. Muitos relataram não possuir mais 

saladas nessas ceias, e por vezes há algum legume refogado, sendo mais citada a abóbora e  o 

chuchu. A sobremesa também é algo que foi se extinguindo, raras vezes as festas possuem 

doce de leite com alguma fruta (mamão ou fruta do cerrado), mas geralmente ela não está 

mais sendo servida em grandes festas. Há lembranças de pamonhas, bolo de mandioca, doce 

de leite, doce de mamão, entre outros, que eram mais presentes na rotina das comunidades.  

 

 

 
Armazenamento de diferentes espécies de feijão,  
plantados e colhidos na Comunidade de Extrema 
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Em datas não comemorativas os moradores relataram se alimentar de arroz, feijão de 

caldo, alguma carne – quando tem, e raramente alguma verdura ou legume. Muitos são 

beneficiários do programa social “Bolsa Família”, principal fonte de renda da população 

entrevistada, e fazem compras em mercados fora da comunidade, já que a colheita está cada 

vez mais escassa. Se não fosse por esta política, alguns quilombolas não estariam sequer se 

alimentando, tal fato não pode ser minimizado. Porém, a oferta externa de alimentos baratos 

tem afetado o consumo. Alguns produtos industrializados estão inseridos na dieta local 

atualmente, a saber: salsicha, mortadela, biscoito industrializado (principalmente doce), suco 

em pó, macarrão instantâneo, dentre vários outros com pouco ou nenhum valor nutricional. 

Muitos substituiram a refeição que antes era feita com alimentos produzidos localmente por 

estes produtos, principalmente as famílias mais pobres.  

A pesca já não é mais uma prática nas comunidades pesquisadas, relatam que havia 

muito peixe elétrico, traíra, piaba e arraia, mas eles sumiram e os rios secaram muito. A carne 

de caça menos ainda, o tatu, a paca, o veado e o catitu, animais consumidos na infância e 

juventude de vários moradores, além de terem sua caça proibida, não são nem mais avistados, 

e muitos moradores associam isso ao desmatamento.  

A cultura alimentar de Remanescentes de Quilombos Rurais permeia o campo do 

trabalho agrícola, a seleção e armazenamento de sementes, a colheita de produtos, a criação 

de animais, o domínio de ervas e raízes, a pesca, a culinária, entre outros. No Cerrado isto 

pode estar extremamente ameaçado, pois a escassez de água dificulta e até mesmo impede 

essas atividades, além de comprometer não só a cultura, mas a saúde e subsistência dessas 

comunidades.   

Todas as comunidades pesquisadas relataram as dificuldades de plantio pela escassez 

de chuvas na região. Disseram estar pior a cada ano. Novas pragas apareceram, como a 

“mosca branca” que ataca as plantações de feijão ou o “cupim” que mata a mandioca devido a 

terra seca. Vários rios secaram ou diminuíram drasticamente seu volume, as chuvas duram um 

período mais curto, o solo está mais compactado. Fatores que estão impactando diretamente 

na produção agrícola, culinária, economia, na produção de farinha, rapadura e queijos 

(atividades que eram muito comuns na região), criação de animais, e assim, na alimentação (e 

nutrição) das famílias. Podemos citar também no caráter mais subjetivo, mas também de 

extrema importância, onde isso está impactando a autoestima desses moradores. Estão 
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perdendo seu ofício – agricultores, em sua maioria – intimamente ligado a sua identidade, de 

relação com a terra, plantio, colheita e subsistência.  

Dentre as quatro comunidades quilombolas pesquisadas, a de Baco Pari é ainda mais 

preocupante, pois não tem rio que passe dentro da comunidade (como acontece com Fazenda 

Canabrava), não possui água encanada que chegue às residências com frequência (fato 

contrário que ocorre nas outras três comunidades pesquisadas), nem cisternas (casos de 

Extrema e Levantado). A água que vem pelas tubulações chega uma ou duas vezes por 

semana (quando chega) advém de poço artesiano de povoado vizinho e é extremamente 

salobra, imprópria para o consumo. O caminhão-pipa, igualmente, não chega para abastecer a 

comunidade com frequência. Estes fatos faz com que a comunidade permaneça alguns 

períodos sem acesso algum à água. Obviamente isso compromete diretamente as atividades de 

subsistência, além de gerar muita tensão na comunidade. Como pensar em cultura alimentar 

se a comunidade rural pouco acessa a água, e consequentemente a produção e consumo de 

alimentos? Logo, nos geraram novas problemáticas e reflexões, nos distanciando um pouco 

do foco central da pesquisa. Ainda, e mais fortemente a ideia de resistência quilombola no 

Cerrado fica latente. 

 

 
Cisterna para captação de água da chuva na Comunidade Levantado 
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O caso da Comunidade Remanescente de Quilombo Baco Pari 

 

A comunidade Baco Pari é pertencente ao município de Posse (GO), e se localiza a 

pouco mais de 20 quilômetros da sede do município, onde o acesso é feito por estrada de chão 

que se encontra em situação precária. O território quilombola está localizado no Vale do 

Paranã, tendo uma área aproximada de 3.147,4885 hectares.  

A comunidade foi formada por negros vindos de Macaúbas (BA) há cerca de 100 

atrás. Um grupo de família - pais, avôs, tios, primos, entre outros - migrou para a região em 

busca de trabalho e terras férteis para a lavoura. Não se sabe em quais condições se 

encontravam exatamente quando migraram da Bahia, mas considerando o período, alguns 

anos após a abolição da escravatura, podemos conotar a dificuldade de acesso a terra, 

subsistência e trabalho de forma digna. É difícil resgatar o histórico da Comunidade, dado a 

falta de registro e questão estratégica de pouca comunicação a despeito de tempos mais 

sofridos. Sabe-se que levaram um mês caminhando desde Macaúbas (BA) à Posse (GO), com 

alguns animais. Como relatou o presidente da Associação Quilombola Comunidade Baco Pari 

e bisneto de um dos primeiros migrantes para a região, Izaias Cardoso da Silva, 46 anos: 

“Foram 30 dias de viagem, vieram a pé, na casca do burro e do jegue, trazendo as crianças e 

as cargas”. Em Posse chegou o bisavô de Izaias, veio com seu avô ainda bebê e vários outros 

parentes. Em outras comunidades (Extrema e Levantado, hoje localizadas em município 

vizinho e também migrantes da mesma região) foi relatado que sabia-se que lá haveriam 

terras férteis e abundância de água.   

A comunidade é certificada pela Fundação Cultural Palmares desde 2006 e a 

Associação Quilombola Comunidade Baco Pari funciona desde 2004, é bem organizada e sua 

principal pauta e luta é pelo acesso à água. A comunidade possui cerca de 53 casas e muitas 

vezes mora mais de uma família em cada uma, havendo também muitas crianças. A maioria 

das casas é de alvenaria (resultado de programa do Estado em combate ao barbeiro), sem 

banheiro e com cozinha do lado externo da casa. Há ainda casas em situação precária, como 

uma de lona, onde inclusive residem várias crianças. Não há acesso a rede de esgoto e a 

minoria possui fossa séptica, a maioria dos moradores faz suas necessidades “no mato”, nos 

arredores das casas. O abastecimento de água é feito por carro-pipa (água para consumo) e 

poço artesiano localizado em comunidade vizinha, em ambos os casos a água não chega com 
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frequência. A água do poço artesiano é usada prioritariamente para os afazeres domésticos, 

ela chega cerca de duas vezes na semana (e muitas vezes não chega), tendo que ser 

armazenada, e é extremamente salobra.  

Dado que o carro-pipa não aparece com assiduidade, muitos moradores acabam 

bebendo da água salobra. Outros, com menos recursos, possuem poucos tanques e galões para 

armazenamento de água, e acabam por ficar sem água alguma. Este fato também provoca 

certos conflitos internos. Todos cozinham com a água do poço artesiano. A comunidade tem 

vários casos de pessoas com problema nos rins e supeita-se que o consumo desta água salobra 

esta seja a principal causa. O rio Prata passa a três quilômetros da Comunidade, mas nunca 

houve um projeto para captar suas águas até as residências de Baco pari. Atualmente o 

volume de água deste rio, historicamente usado pela comunidade, também está 

comprometido.  

 

 

 
Recipiente e água com salitre em Baco Pari 
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Cadeado em caixa d’água – Conflitos na Comunidade 

 

 
Residência de lona e terra seca em Baco Pari 
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Cozinha, “banheiro e recipientes para armazenar água 

 
 

O nível de escolaridade dos moradores de Baco Pari é muito baixo. A comunidade 

possui a pequena Escola Municipal Severino Pereira, que atende cerca de 60 alunos da pré-

escola à 4ª série e se encontra em situação precária. Muitas vezes a escola também fica sem 

água. Também foram relatados casos de períodos sem merenda (recentemente ficou mais de 

um mês) porque os alimentos não são mais comprados no município de Posse. Trazem de 

fora, a comunidade não soube dizer de onde, foram informados pela merendeira que tem que 

esperar chegar do local que não saber dizer de onde é, e assim as crianças são liberadas mais 

cedo. Na merenda são servidos alguns alimentos da cultura local como galinhada e farofa de 

feijão, além de macarrão, frutas, entre outros.  

Muitos relataram que pela falta de água as crianças deixam de ir para a escola, ou vão 

sem tomar banho, quando muito lavam os pés e seguem para as aulas. Os pais trabalham 

esporadicamente em grandes fazendas de plantio de soja, milho, feijão e batata na divisa de 

Goiás com Bahia, mais especificamente em Rosário e Correntina e até mesmo em Barreiras 

(BA). Tal atividade é muito almejada, visto que o plantio na comunidade não é possível pela 

falta d’água, gerando grande vulnerabilidade socioeconômica.  
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Questionamos se em função da intensa atividade agropecuária na região do Vale do 

Paranã e seu entorno, a dinâmica ambiental não teria sido comprometida de tal forma que 

alterou o volume de água dos rios e de chuvas na região. Estas atividades dos poderes 

hegemônicos seguem avançando no Cerrado, enquanto a Comunidade de Baco Pari pede 

socorro.  

Os moradores não acessam políticas públicas e desconhecem qualquer assistência 

técnica. As fontes de águas antigas secaram. Houve promessas da prefeitura de Posse para 

canalização da água de assentamento vizinho, mas após receberem os materiais o 

compromisso não foi concretizado. Os quilombolas relatam que as terras estão fracas e que 

eles não têm condições de comprar adubo e insumos para a agricultura. Comem carne de 

qualquer natureza com pouquíssima frequência (não tem condições de criar pela falta de 

água), e o consumo de legumes e verduras têm sido cada vez menos regulares. Praticamente 

não se produz alimentos na comunidade, comprometendo a cultura local, além da segurança 

alimentar e nutricional.  

 

 

 
Antiga fonte de água que secou 
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Material para canalização da água- antiga promessa da prefeitura local 

 

 

Considerações Finais 

 

A mistura cultural e étnica dos povos do Cerrado é muito pouco explorada. A 

historicidade é mal conhecida e a narrativa colonizadora prevalece nos registros. No Goiás há 

um grande número de comunidades quilombolas constituídas em diversos períodos e formas. 

São necessários estudos para diagnóstico de trajetos, constituição e sociabilidade das 

comunidades, para que possamos iniciar os acessos em suas problemáticas de forma 

respeitosa e cuidadosa com sua cultura. A pesquisa qualitativa do PALIN/UnB pode nos dar 

alguns indícios, porém para um resultado efetivo a despeito das culturas alimentares em 

quilombos faz-se necessário uma densa pesquisa etnográfica.  

As complexidades históricas, aliadas aos processos de ocupação, economia e 

exploração ambiental do bioma merecem – e necessitam – ser tratadas de forma 

interseccional. A pesquisa preliminar sobre cultura alimentar nos deu indicativos de 

elementos culturais de sertanejos, vaqueiros, indígenas, afrodiaspóricos, entre outros, 

presentes no cotidiano das comunidades quilombolas. A forma como seus territórios estão 
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sofrendo com as mudanças ambientais recentes tem os atingido diretamente, alterando 

relações de produção, consumo, cultura e economia, chamam especial atenção. Igualmente, o 

histórico descaso por parte do Estado para com essas populações.  

Há pouco menos de 300 quilômetros do poder político-administro do país, Brasília, 

encontramos uma comunidade que ainda não acessa um direito fundamental básico: a água. 

Isso, obviamente, tem influenciado toda a dinâmica de Baco Pari, comprometendo a 

subsistência, desenvolvimento, saúde (física e metal) e cultura atual e das futuras gerações. O 

desgaste em torno dessa luta tem sido intensa e muito conflituosa para os moradores. 

Soluções simples como cisternas para armazenamento de água das chuvas ou captação da 

água do rio próximo à comunidade nunca foram implementadas. O poder público promete 

água encanada há anos mas ela não se concretiza. Sem acesso a água potável e alimentação 

adequada não há qualquer possibilidade de dignidade. Podemos inferir, inclusive, um 

preconceito étnico, visto que assentamentos vizinhos, não padecem da mesma questão com a 

água.  Os quilombos do Cerrado, historicamente, resistem.  
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