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O QUILOMBO MESQUITA 

Dando continuidade ao calendário temático desenvolvido em 2020, este calendário 
de 2022 do Quilombo Mesquita busca celebrar as raízes desta reminiscência qui-
lombola, seu modo de vida, sua história e suas tradições. Tendo como tema geral “A 
Natureza e Cultura Quilombola”, em cada mês deste ano traremos um tópico que se 
relaciona com o Bem Viver no Quilombo Mesquita, abrangendo também o Racismo 
Ambiental e a luta comunitária na preservação de seus recursos e sua identidade.

O Quilombo Mesquita é uma comunidade quilombola afrorural que está inserida nas 
bordas do Distrito Federal – apenas 60 quilômetros de distância do Plano Piloto – e 
adjacente ao centro urbano do município de Cidade Ocidental (GO). As origens do 
território quilombola datam da segunda metade do século XVIII, contudo a partir 
da construção de Brasília em 1957 a preservação ambiental e dos recursos hídricos 
deste território quilombola têm se tornado pauta de luta e desafios diários.

Segundo a Fundação Palmares, as comunidades quilombolas contribuem para a 
preservação ambiental, mesmo na região metropolitana das cidades e entorno, con-
siderando as áreas rurais que compõem o cinturão verde do mosaico da paisagem 
periurbana. Tratando-se de uma comunidade rural como o Quilombo Mesquita, ve-
mos a importância da preservação dos recursos hídricos observando sua utilização 
pela comunidade: as água dos mananciais, as minas e os cursos d´água. Nota-se que 
o padrão de ocupação quilombola presente no território, além de sua importância 
para a preservação do bioma local, reforça a estreita relação com o território. Portan-
to, a salvaguarda deste território quilombola é necessária para o desenvolvimento 
sustentável desta população, sua organização, manutenção social e econômica.

Por isto, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais (BRASIL, 2007) reconhece que a população quilombola possui 
forma própria de organização social e ocupação territorial  e os recursos naturais 
são essenciais para o Bem Viver. Onde o conceito de Bem Viver vivido nestas comu-
nidades se relaciona com a universalização de direito sociais, como direito à água, 
a alimentação, ao ambiente saudável, à segurança social, ao habitat e o acesso à 
terra.

Portanto, o objetivo deste calendário é destacar este conceito de Bem Viver vivencia-
do no dia-a-dia das famílias quilombolas do Mesquita e mostrar a maior exposição 
à riscos ambientais que comunidades em situação de vulnerabilidade, como as 
quilombolas, estão sujeitos – Racismo Ambiental – tendo assim sua manutenção e 
desenvolvimento ameaçado pelos processos de marginalização. Durantes os meses 
deste ano vamos percorrer desde a origem do Quilombo Mesquita , sua luta pela ter-
ra e sua relação estreita com a natureza e os cursos d’água.

Capa: Danusa Lisboa fotografada por Walisson Braga



A ORIGEM DO QUILOMBO MESQUITA 
E A HERANÇA DAS ESCRAVAS 
ALFORRIADAS

1.

A história do quilombo mesquita é centenária. Há mais de 200 anos, mui-
to antes da construção de Brasília, próximo ao Arraial de Santa Luzia, 
hoje Luziânia (Goiás), havia uma fazenda chamada Mesquita. Seu pro-
prietário, José Correia Mesquita, já em final de vida, resolveu doar parte 
das terras para três escravas da fazenda, uma vez que se tornou difícil a 
produção nas terras da Capitania de Goiás. 
Narra-se que destas três mulheres, sendo elas Maria Abadia, Martinha 
Pereira Braga e Maria Pereira Dutra, nasceram as principais árvores fa-
miliares da comunidade: Pereira Braga, Pereira Dutra, Teixeira Magalhães 
e Lisboa da Costa, Assim,  com o decorrer dos anos, a formação do qui-
lombo do Mesquita tem como expoente a imagem de três mulheres ne-
gras fundadoras, que legaram a preservação das tradições culturais de 
matriz africana e lá cultivaram a riqueza chamada liberdade.
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AS TERRAS DO MESQUITA2.
A luta quilombola pelo direito à terra é constante e árdua, uma vez que 
as ameaças são constantes. Estima-se que o quilombo possuía um ter-
ritório dez vezes maior do que o delimitado pelo INCRA em 2011, e hoje, 
mais de 80% deste território é ocupado por não quilombolas. Este pro-
cesso de fragmentação do território é decorrente de especulação  imo-
biliária e com o avanço neoliberal e exploração do agronegócio. Usos es-
tes que promovem danos ambientais como a destruição e desmatamento 
de grandes áreas do cerrado nativo e também prejudicam a qualidade de 
vida dos moradores do quilombo, e que antagonizam o modo de viver sus-
tentável e orgânico da comunidade. Por isto, é extremamente necessária 
a proteção das terras quilombolas como um direito, a defesa do direito a 
existir em um território em que resistem há mais de 250 anos.
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A TRADIÇÃO CULTURAL 
DAS FAMÍLIAS HERDEIRAS

3.

A Comunidade Quilombola Mesquita possui suas especificidades cul-
turais e históricas. São as danças e festejos que reafirmam a cultura lo-
cal dos mesquitenses  como a Folia dos Reis, a festa do Divino Espírito e 
a tradicional Corrida do Marmelo. Diversas iniciativas e projetos reforçam 
a herança cultural como o projeto da Banda Som de Quilombo, os trajes 
e danças africanas, o cultivo de plantas medicinais, o cultivo do marmelo 
e produção da marmelada tradicional há 100 anos produzido de maneira 
artesanal, vendido no Brasil e fora dele. A comunidade e seus descen-
dentes produzem também goiaba, e fabricam artesanalmente marmelada 
e goiabada seguindo as receitas, tradições e modo de fazer herdadas das 
gerações anteriores, preservando e mantendo esta herança econômica, 
histórica e cultural.
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A FUNDAÇÃO DE BRASÍLIA 
E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 
DO MESQUITA

4.

O Quilombo Mesquita teve grande importância na construção de Brasília, 
relata-se que membros do quilombo ajudaram a erguer as cantinas, 
hospedagens e refeitórios que receberam as primeiras levas de candan-
gos, os primeiros funcionários que ajudaram a construir a cidade. Sua 
importância para a construção da cidade é imensurável. Narra-se que 
os moradores do Mesquita auxiliavam os canteiros de obra, levando todo 
dia mantimentos para os operários, ação essencial já que a produção de 
comida nas terras do cerrado de Brasília ainda era inexistente. Conta-se 
também que a conhecida construção do “Catetinho”, casa projetada por 
Oscar Niemeyer, e a usina Saia Velha, primeira hidrelétrica a servir à cap-
ital, foram construídas pelos moradores do Mesquita. O carpinteiro e qui-
lombola mesquitense Sinfrônio Lisboa da Costa, falecido em 2015 chegou 
a ser homenageado em 2012 pelo governo do Distrito Federal.
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A DEMARCAÇÃO DO 
TERRITÓRIO DO QUILOMBO MESQUITA 
PELA FUNDAÇÃO PALMARES

5.

A comunidade do Quilombo Mesquita foi certificada como reminiscência 
quilombola pela Fundação Cultural Palmares no ano de 2006 e em 2011 
teve seu território delimitado pelo INCRA com a publicação do Relatório 
Técnico de Identificação e Delimitação - RTID. Contudo, apesar do recon-
hecimento legal como reminiscência quilombola o título das terras ain-
da não foi obtido pela comunidade. Com o processo de titulação ainda 
não concluído, a comunidade do Mesquita luta pelo direito à terra e pelo 
reconhecimento ancestral da cultura afrodescendente. A demarcação do 
quilombo é essencial para a manutenção da vida e dos valores culturais e 
espirituais atrelados à terra.
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O BEM VIVER DAS FAMÍLIAS 
QUILOMBOLAS E A PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA

6.

O bem viver é uma filosofia de vida. Uma filosofia decolonial, nascida 
entre povos indígenas da américa  central e baseada em plenitude, har-
monia e equilíbrio, entre todos os tipos de vida, apresenta um potencial 
grande de mudança e aplicabilidade em sociedades que não funcionam 
sob uma lógica capitalista. O ideal do bem viver determinou novos horizon-
tes quando se diz respeito à ocupação de terras, atuação da sociedade, e 
construção de novas cidades e mundos. A comunidade quilombola segue 
esta mentalidade de vida, desde sua produção agrícola até a sua relação 
territorial, ao aplicar-se um modelo que se opõe ao modelo economicista 
regente, se afirma a pluralidade, o respeito a natureza, o habitat como di-
reito e a inclusão do bem viver. Esta implantação é resultado de intensas 
lutas organizadas, que ocorrem  e são  travadas a séculos desde, e pelos 
povos originários.
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A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
NO QUILOMBO MESQUITA

7.

Os territórios do Quilombo Mesquita são alvos de diversos conflitos e dis-
putas, de invasões imobiliárias e de fazendeiros, além de serem sobre-
postos a reminiscências florestais. O território é cobiçado tanto para o 
avanço de monoculturas, como a do eucalipto e da cana-de-açúcar, como 
para expansões urbanas com condomínios horizontais de grande esca-
la. O Quilombo Mesquita e sua preservação ambiental contam a história 
também da preservação da história no Centro-Oeste do Brasil. Essa 
preservação acontece no exercício da coletividade quilombola e com a 
construção participativa do bem viver, tendo em vista a grande conexão 
cultural dos mesquitenses com a terra para o respeito com a ancestrali-
dade e a sobrevivência dos mesmos.
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O ARRANJO ESPACIAL 
DOS NÚCLEOS FAMILIARES

8.

Algumas famílias mesquitenses ainda residem em antigos “casarões”, 
típicas casas rurais do Goiás no período colonial, construídos com “ado-
be” e “madeiras de lei”, que são representações da simplicidade do bar-
roco goiano. A maior parte dos mesquitenses vivem em chácaras relativa-
mente isoladas, circunscritas a uma vizinhança de origem familiar e, em 
alguns casos, essa formação da vizinhança configura pequenos núcleos 
familiares com a aproximação de casas. As famílias  possuem papel fun-
damental na organização do trabalho do território, que é baseado na sol-
idariedade e troca de produtos entre os moradores, e as famílias contam 
umas com as outras para o trabalho na terra. A ocupação do território é 
estruturada nas relações familiares e sistemas de agregação da comuni-
dade que tem sua vida social baseada nas trocas e no trabalho coletivo.
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A MEMÓRIA AMBIENTAL 
DOS CURSOS D’ÁGUA

9.

Existe no território quilombola, o ribeirão Mesquita, que corta transver-
salmente o território no sentido oeste-leste. De maneira geral, é  deste 
ribeirão que a população mesquitense obtém a água necessária à pro-
dução agropecuária. Além deste ribeirão, existe ao norte do território o ri-
beirão Água Quente, no local onde antes moravam famílias quilombolas, 
e também o córrego Mesquitão. Ambos irão compor o ribeirão Mesquita e 
um território completamente rico em recursos hídricos, que permitem sua 
utilização durante o ano todo. O significado da água, resultado de uma 
transmissão oral dos antepassados do quilombo mesquita, perpassa o 
caráter de sobrevivência, mas também revela a memória ambiental de 
uma sociedade, que pode ser observada na tradição cultural e religiosa 
do cuidado com a água. Com a lógica do bem viver e da preservação 
ambiental,  a comunidade vive em harmonia  e comunhão com a nature-
za, zelando pela preservação das matas, do solo, da fauna, dos recursos 
hídricos e de seu território como um todo. A água possui também, um 
significado religioso, sagrado, sendo considerada seiva da terra, prove-
niente das montanhas e do chão. Na sua história está presente a magia 
dos mitos contados de Oxum, Iara e do Boto rosa. Seu cuidado,  é dever 
e missão herdada dos ancestrais, acredita-se que ela deva ser compartil-
hada, e não comercializada.
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O RACISMO AMBIENTAL 
E A DEFESA DO TERRITÓRIO 
PELA CONVENÇÃO 169 DA OIT 

10.

A Convenção n° 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, 
promulgada no Brasil em 2004, foi um marco para o reconhecimento le-
gal da importância da terra para a preservação da cultura e identidade 
de povos tradicionais. Assim como ocorre no Quilombo Mesquita e em 
muitas comunidades afrorrurais, pressões externas movidas por inter-
esses econômicos configuram um cenário de Racismo Ambiental, onde 
a relação desses povos com a terra que habitam é ameaçada por aque-
les que só vêem nela as possibilidades de exploração de seus recursos e 
seu valor monetário. A Convenção é um instrumento necessário contra o 
Racismo Ambiental pois determina a garantia desses povos ao direito de 
posse de suas terras e, a obrigação, por parte do governo, de promover a 
proteção e preservação do meio ambiente nesses territórios. 
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O RTID DO INCRA, 
A OCUPAÇÃO URBANA E A 
ZONA URBANA DO PLANO DIRETOR

11.

Após o reconhecimento do Mesquita como reminiscência quilombola, o 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) iniciou a 
elaboração de um Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) 
com o propósito de delimitar o território pertencentes aos quilombolas. 
Além de outros aspectos, foram identificados nesse relatório as áreas 
ocupadas por não quilombolas e as principais pressões externas: o 
desenvolvimento urbano da Cidade Ocidental, o agronegócio e os em-
preendimentos imobiliários. Além dos impactos sociais e ambientais cita-
dos anteriormente dentro dos limites do Quilombo Mesquita, o plano dire-
tor mais recente lançado pela Cidade Ocidental prevê uma ocupação de 
grande parte do território delimitado por condomínios urbanos e prédios 
multi-familiares. O plano diretor da Cidade Ocidental evidência o proces-
so que vem acontecendo há décadas: o de gradativa desapropriação das 
terras desses povos e ameaça a sua história e identidade.
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A ANCESTRALIDADE E A 
IMPORTÂNCIA DOS ESPAÇOS 
HISTÓRICOS AFETIVOS E RELIGIOSOS 

12.

Os conflitos territoriais e ambientais configuram um cenário de ameaça 
não só à vida e integridade dos quilombolas mesquitenses, mas tam-
bém de sua memória e espaços de ligação com sua história e passado. O 
território ocupado por esse povo abriga registros do que nele já se pas-
sou: as formas de viver, a religiosidade, os costumes, a organização e a 
atribuição de significados ao espaço ocupado há anos. Um dos registros 
mais fortes dessa história são encontrados nos cemitérios quilombolas 
familiares que são porta para uma conexão direta com a ancestralidade 
desse povo reminiscente. A perda de seus territórios para a especulação 
imobiliária, foi a causa do desaparecimento de lugares como a ‘Cruz de 
Simeão’, local de importante valor religioso, além de um dos cemitérios 
quilombolas e outras áreas valorosas para a história dos mesquitenses. 
Ademais em 2017, um inquérito aberto pelo Ministério Público colocou 
em risco os outros cemitérios familiares que se encontram no território 
demarcado, o que afetaria mais ainda a preservação da memória do Qui-
lombo Mesquita.
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O CALENDÁRIO
Este calendário é uma construção coletiva que nasce da relação construída entre o 
grupo de pesquisa “Periférico, trabalhos emergentes” da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Brasília, coordenado pela Professora Liza Andrade, e 
nossos companheiros de luta da comunidade do Quilombo Mesquita.  

O Grupo Periférico tem desenvolvido inovações pedagógicas por processos ped-
agógicos com metodologias ativas e de inclusão social no âmbito da CTS – Ciên-
cia Tecnologia e Sociedade, participando do desenvolvimento de tecnologias soci-
ais com comunidades no âmbito de projetos de urbanismo e da arquitetura, porém 
sempre procurando uma abordagem interdisciplinar e transdisciplinar nas áreas de 
desenvolvimento sustentável, promoção da saúde, economia solidária e direitos hu-
manos. 

Este trabalho constitui uma parte do projeto do Programa de Iniciação Científica em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – Edital PIBITI (CNPq) 2020/2021- intitu-
lado “TECNOLOGIA CONTRA O RACISMO AMBIENTAL E APOIO ÀS COMUNIDADES 
AFRORURAIS: análise da preservação comunitária dos recursos hídricos e conser-
vação ambiental no Quilombo Mesquita” e do Programa Institucional de Bolsas de 
Extensão – Edital PIBEX/DEX/UnB nº 01/2021 – intitulado “PEAC PERIFÉRICO, tra-
balhos emergentes no Território do Quilombo Mesquita: tecnologia social contra o 
racismo ambiental”. Ambos projetos são coordenados pela Professora Liza Andrade 
e pela arquiteta e pesquisadora Mariane Paulino, autora dos mapas que ilustram 
este calendário.

Estes projetos de pesquisa tem vínculo com a dissertação de mestrado “Afrorural-
idade e Políticas Territoriais: A produção do comum em Territórios Quilombolas e 
a Identidade como Instrumentos de Planejamento Urbano” da pesquisadora Mari-
ane da Silva Paulino. E contam com 4 pesquisadores estudantes de graduação na 
UnB: Nina Beatriz de Araújo e Gallina (Arquitetura e Urbanismo), Raissa Almeida de 
Magalhães (Antropologia), Teresa Bernadete Medina Ferreira (Arquitetura e Urban-
ismo) e Walisson Braga da Costa, que é quilombola do Mesquita, estudante de Artes 
Visuais e autor das fotos que ilustram este calendário.
 
É necessário também pontuar o apoio importante do Coordenador da Questão Neg-
ra da Diretoria da Diversidade (DAC/UnB), Manoel Barbosa Neres; Sandra Braga da 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
– CONAQ; Danusa Lisboa, agrônoma e pós graduanda; Célia Braga, coordenadora 
do Espaço de Memória do Quilombo Mesquita; e Roberto Braga, dentre tantas outras 
importantes figuras quilombolas.

E o Programa de pós-graduação Reabilita - Reabilitação Ambiental Sustentável Ar-
quitetônica e Urbanística (LASUS/Universidade de Brasília) que concedeu uma bolsa 
de estudos para Danusa Lisboa, quilombola do Mesquita, agrônoma e colaboradora 
deste projeto. E o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-

nológico) que devido à aprovação e classificação do projeto de PIBITI “Tecnologia 
Contra O Racismo Ambiental E Apoio Às Comunidades Afrorurais: análise da preser-
vação comunitária dos recursos hídricos e conservação ambiental no Quilombo Mes-
quita” no Edital 2020/2021, concedeu uma bolsa de pesquisa para o projeto, onde a 
graduanda Nina Beatriz de Araújo e Gallina foi contemplada.
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