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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo compreender as territorialidades do Quilombo da Chirca, o qual está
inserido na Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, sendo esta uma Unidade de Conservação de Uso
Sustentável do Bioma Pampa. A pesquisa se amparou na abordagem qualitativa e em instrumentos e técnicas
como o trabalho de campo, a entrevista e a observação sistemática. A partir do reconhecimento enquanto
território quilombola, este passa a ser visibilizado e continua reconstruindo sua identidade de povo negro e
pecuarista familiar, que através de suas práticas e signos, alguns preservados outros resignificados, vêm
contribuindo para a conservação da APA do Ibirapuitã. Sua reprodução social ainda é baseada na prestação de
serviços “campeiros” aos pecuaristas da região, e nas estratégias de geração de renda como a venda de doces de
frutas e do artesanato em lã de ovelha, configurada nas territorialidades culturais herdadas de seus antepassados,
como também a forma de uso coletivo da terra.
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Introdução

A ocupação do espaço agrário da Campanha gaúcha tem na escravidão um de seus
pilares fundamentais, visto que a mão de obra escrava foi empregada, desde o século XVII,
nas grandes estâncias de criação de gado extensivo, na produção de charque e couro. De
acordo com Zarth (2002) o trabalho dos escravos nas estâncias se dividia em três atividades
principais: os escravos domésticos, o escravo roceiro (aquele dedicado prioritariamente à
agricultura), e o escravo campeiro (dedicado a todos os trabalhos relacionados à lida com o
gado).
As comunidades remanescentes de Quilombo 3 surgem no Rio Grande do sul pelo
processo de resistência a exploração escravista, fruto das fugas de cativos que se refugiavam
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A expressão quilombo vem sendo sistematicamente usada desde o período colonial. Conforme pesquisa
pioneira elaborada por Lopes, Siqueira e Nascimento (1987, p. 27-28), “quilombo é um conceito próprio dos
africanos bantos que vem sendo modificado através dos séculos” […] “Quer dizer acampamento guerreiro na
floresta”, sendo entendido ainda em Angola como “divisão administrativa.” […] O Conselho Ultramarino de
1740 definiu quilombo como “toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda
que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles”. Indica, também, uma reação guerreira a uma
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em áreas distantes e de difícil acesso e, também pelo próprio interesse dos latifundiários para
continuar utilizando a mão de obra dos escravos recém-libertos a partir de 1888. Neste
processo, pequenas áreas das zonas marginais das estâncias eram ocupadas com a permissão
do proprietário, sendo algumas doadas legalmente e outras como pagamento de dívida por
trabalhos prestados. É deste último que surge a Comunidade Quilombola Rincão da Chirca,
no município de Rosário do Sul/RS, e que está inserida na Área de Proteção Ambiental do
Ibirapuitã.
Estes territórios Quilombolas passam a ser reconhecidos legalmente a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988, fundamentada juridicamente pelo Artigo 68:
"Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos".
O Quilombo da Chirca é reconhecido pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária) em 2013, o que propicia o início de um processo de visibilidade perante o
Estado e as instituições e comunidade local.
Também contribui para isso a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), Decreto 6.040/2007, que em seu Art. 3o institui
como povos ou comunidades tradicionais “grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e
usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição” (BRASIL, 2007). De acordo com a Fundação Joaquim Nabuco são
considerados povos ou comunidades tradicionais: os Quilombolas, os povos Indígenas,
Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de coco-de-babaçu, Comunidades de Fundo de
Pasto, Catadoras de mangaba, Faxinalenses, Pescadores Artesanais, Marisqueiras,
Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Povos de terreiro, Praieiros, Sertanejos, Jangadeiros,
Ciganos, Pomeranos, Açorianos, Campeiros, Varzanteiros, Pantaneiros, Geraizeiros,
Veredeiros, Caatingueiros, Retireiros do Araguaia, entre outros.
O principal objetivo da PNPCT é: “promover o desenvolvimento sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia

situação opressiva. Já outro autor, Birmigham (1974), sugere que o quilombo se origina na tradição Mbunda
através de organizações clânicas e que suas linhagens chegam até o Brasil através dos portugueses (LEITE,
1999, p. 127).
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dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e
valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições”. (BRASIL,
2007).
Ao encontro dessas premissas, a pesquisa aqui apresentada buscou compreender as
territorialidades do Quilombo da Chirca, que se apresentam como peculiares devido a sua
inserção em uma Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável do Bioma Pampa. A
pesquisa se ampara nas contribuições de Marco Aurélio Saquet (2007, 2009, 2015, 2015a)
para compreensão do território e territorialidade, visto que este propõe uma argumentação
teórico-metodológica que articule o tempo, o espaço e o território, englobando, aspectos da
economia, da política, da cultura e da natureza exterior ao Homem que ele denomina de E-PC-N.
As territorialidades das populações que vivem nas APAs (Área de Proteção
Ambiental), e que caracterizam as práticas de diferentes grupos sociais, foram construídas em
um meio ambiente específico, por isso sua forma particular de utilizar os recursos naturais, o
seu modo de fazer e viver em comunidade e a sua identidade cultural (BENATTI, 1999), deve
ser levado em conta nas políticas ambientais.
A pesquisa é embasada metodologicamente pela abordagem qualitativa, a qual
“proporciona uma forma de maior aproximação da realidade” (GOBBI E PESSÔA, 2009, p.
487). Quanto aos procedimentos e instrumentos, utilizou-se a pesquisa documental e
bibliográfica (Marconi; Lakatos, 2010), buscando embasamento teórico em Raffestin (1993,
2015), Saquet (2009, 2015), Heidrich (2015), Leff (2001), Diegues (2000), entre outras, e
também em legislações acerca das UC como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC/2000), Decreto de criação da APA do Ibirapuitã (1992), ATAs das reuniões do
Conselho Consultivo da APA do Ibirapuitã (CONAPA), e pesquisas já realizadas na APA do
Ibirapuitã ou acerca do Quilombo da Chirca. Além destes, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas junto à população residente no Quilombo, aos Gestores da UC e do
município de Rosário do Sul, ao qual o Quilombo pertence política-administrativamente, além
de aos técnicos da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) de Rosário do
Sul. Também foi realizada a observação sistemática (MARCONI; LAKATOS, 2010) no
Quilombo, em reuniões do CONAPA e no “VIII Encontro de Produtores de Ovinos do Rincão
do Batista”, Associação a qual o Quilombo faz parte.
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O negro no Pampa gaúcho

As territorialidades dessa população tradicional Quilombola são construídas a partir da
relação com o Bioma Pampa 4 e do processo histórico de ocupação do espaço agrário da
Campanha gaúcha. A presença do negro no Pampa gaúcho decorre da utilização de mão de
obra escrava nas charqueadas e nas lidas campeiras nas estâncias 5, visto que a principal
atividade econômica era a pecuária extensiva desenvolvida sobre o campo nativo.
Com 760.000 km2 de extensão os campos do Pampa se estendem pelo Uruguai, parte
da Argentina e do Brasil, sendo que neste último, o Pampa configura-se como um Bioma
restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa uma área de 176.496 km² (IBGE, 2004),
a qual corresponde a 63% do território estadual e a 2,07% do território brasileiro. Apenas em
2004 foi reconhecido oficialmente como bioma pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística e, também, pelo MMA – Ministério do Meio Ambiente. As paisagens naturais do
Pampa são variadas, de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um
imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. As paisagens naturais do Pampa se
caracterizam pelo predomínio dos campos nativos, mas há também a presença de matas
ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formações arbustivas, butiazais, banhados,
afloramentos rochosos, etc. (MMA, 2015).
Essas características naturais do pampa se conformaram pela relação de co-evolução
com o homem, visto que a atividade pecuária é responsável pela manutenção das áreas de
campos, pois o manejo do gado impede que a vegetação florestal avance sobre os campos
(BELHING, 2009). Dessa forma, o homem, o gado e a natureza coexistem, não alterando
significativamente o ecossistema (LITRE, 2010).
Os negros passam a integrar esse processo quando, a partir do século XVII, são
trazidos como escravos para o Sul, onde as relações escravistas se diferenciaram do resto do
país quanto ao processo clássico de escravidão das áreas de Plantations (plantações de café e
cana-de-açúcar). De acordo com CARDOSO (1977), a presença de vasta zona de fronteira
com o Uruguai e a argentina e seu dinâmico processo de definição territorial pelas constantes
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língua Quéchua – cuja influência chegou até o Rio da Prata –, o significado de `La Pampa´ – substantivo
feminino – é planície, área extensa, sem limites (MAZURANA et al, 2016, p. 7).
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guerras geravam um grande risco de fuga, o que impossibilitou o Rio Grande do Sul de
desenvolver um "estilo senhoril" no trato com os escravos, diferenciando a sociedade
escravocrata gaúcha das sociedades caracterizadas pelos plantations, que possuíam um forte
aparelho repreensivo realizado pelos feitores e seus açoites.
Os negros passam a ocupar-se como peões campeiros nas estâncias com grandes
extensões de terra, onde desempenhavam atividades da lida com o gado, marcação, rodeio e
abate e extração do couro dos animais. Porém, eram poucos os escravos empregados no
trabalho campeiro, visto que África eles desconheciam o trabalho com o gado extensivo, que
entre outras habilidades, exigia saber “montar” nos cavalos. Por isso, eram os cativos que
realizavam essa tarefa, que conforme Maestri (1993) era o negro campeiro, aquele de maior
confiança e que tinha uma relação até mesmo de compadrio com seu dono e, assim como os
demais, não vivia sob "um regime de terror maciço e permanente", pois o peão campeiro
possuía cavalo e as armas da lida campeira à sua disposição, e muitas vezes as estâncias
próximas da fronteira lhe ofereciam um cenário com as condições propícias para a fuga.
No Sul do Rio Grande do Sul o modelo de distribuição de terras através das sesmarias,
o sistema escravocrata, a Lei de Terra de 1850, e a tecnificação no manejo do gado, geraram
uma enorme desigualdade e exclusão ao acesso a esta, originando um grande rol de posseiros,
agregados dos latifúndios, ex-peões que se instalaram em pequenos sítios baldios, além de exescravos e indígenas que ocuparam áreas de difícil acesso, seja por estas serem as que
“sobraram”, ou seja, por optar pelo isolamento. Os moradores expulsos das estâncias e os
antigos “gauchos” se instalaram em pequenos lugares baldios entre as estâncias, construindo
pequenas casas (CHONCHOL, 1996).
Assim surgem os rincões 6, onde se estabelecem grande contingente de trabalhadores
com habilidades pastoris que passam a desenvolver atividades para o autoconsumo e trabalhos
temporários nas estâncias vizinhas. Os inúmeros núcleos populacionais denominados de
rincões dentro da APA do Ibirapuitã surgem desse processo.
Para Chelotti (2005) a pecuária de corte extensiva foi historicamente desenvolvida,
tanto na estância quanto na pequena propriedade, principalmente na região da campanha,
diferenciando-a das demais pequenas propriedades camponesas, emergidas a partir da
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De acordo com o Dicionário Aurélio “rincões” significa lugar afastado, esconderijo ou recanto. “Pode-se inferir
que a etimologia do nome rincão venha do espanhol (rincones) que significa esquina, fazendo uma alusão aos
posteiros que se localizavam nas esquinas (divisas) entre as estâncias” (OLIVEIRA, 2015).
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colonização não portuguesa no Rio Grande do Sul. Na maioria das vezes a ocupação das
zonas marginais das estâncias ocorria com o consenso do proprietário, visto que o mesmo
teria a disposição mão de obra temporária e barata (ROSALINO, 2013).
Outro importante processo de formação dos rincões do pampa é o surgimento dos
quilombos. Os quilombos do pampa surgem da resistência ao escravismo e exploração nas
charqueadas. Após as fugas passam a ocupar lugares distantes e de difícil acesso, nos quais
passam a sobreviver de pequenas criações e cultivos de subsistência.
Outra forma de surgimento dessas comunidades foi a partir do interesse dos
latifundiários com o objetivo de utilizar a mão de obra dos ex-escravos, quando necessária,
nas atividades pastoris e das charqueadas. Assim, após a Lei Áurea, muitos proprietários
concederam aos seus escravos uma pequena área onde pudessem viver agrupados e
desenvolvendo atividades de autoconsumo, mas com o objetivo real de usar sua mão de obra.
Muitas dessas áreas foram concedidas como forma de pagamento de dívida por trabalhos
prestados, pois mesmo após a abolição da escravidão as relações de trabalho com os negros
continuaram reproduzindo algumas condições escravistas, como não receber pagamento ou o
pagamente ser feito por comida, animais e por terra (LEITE, 1999).
Foi esse processo que deu origem ao Quilombo da Chirca, localizado dentro da APA
do Ibirapuitã. O dono de uma estância fez a doação de uma pequena porção de terra como
forma de pagamento de dívida por trabalhos prestados ao pioneiro do Quilombo. Este era
filho de escravos e, mesmo após a abolição da escravidão continuou prestando serviços para a
estância onde nasceu.
Os ancestrais dos moradores atuais praticavam atividades para o autoconsumo ao
mesmo tempo em que continuavam a trabalhar para o estancieiro que lhes concedeu a porção
de terra. A respeito dessas comunidades quilombolas no Pampa Mazurana et al (2016) afirma
que,

[…] são muitas as Comunidades Quilombolas localizadas no bioma Pampa, tanto no
meio rural como no urbano, resultado de um processo histórico em que a mão de
obra das pessoas negras escravizadas era utilizada especialmente em grandes
estâncias de gado – nas lidas campeiras e no trabalho doméstico – e nas
charqueadas. As Comunidades Quilombolas se identificam pelo passado e pelo
presente, buscando, lembrando e recontando histórias, memórias e sentimentos
Tradicionais (MAZURANA et al, 2016, p. 50).
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Existem hoje 12 Quilombos reconhecidos 7 na Mesorregião do Sudoeste RioGrandense, que é uma das sete Mesorregiões do Estado Brasileiro do Rio Grande do Sul,
formada pela união de 19 municípios agrupados em três Microrregiões – Campanha central,
Campanha Meridional e Campanha Ocidental (FEE, 2016). O Quadro1 demonstra quais os
municípios que têm Quilombos reconhecidos na região denominada Campanha Gaúcha, na
qual a APA do Ibirapuitã está inserida e, consequentemente, o Quilombo da Chirca.

QUILOMBOS RECONHECIDOS NA REGIÃO DA CAMPANHA / RS

Microrregião
Campanha
Meridional

Campanha
Central

Campanha
Ocidental

TOTAL

Município

Quantidade

Nome
Tamanduá
Vila da lata
Palmas
Corredor dos Munhós

Ano de
Reconhecimento
2009
2009
2007
2013

Aceguá
Bagé
Lavras do Sul

2
1
1

Rosário do Sul

2

Rincão dos Negros
Rincão da Chirca

2013
2013

Santana do
Livramento

1

São Gabriel

3

Ibicuí da Armada
Cerro do Ouro
Von Bock
Caleira

2009
2013
2013
2014

Alegrete

1

Angico

2007

Uruguaiana

1

Rincão dos Fernandes

2010

-

12

-

-

Quadro 1 – Quilombos na Campanha Gaúcha.
Fonte: Fundação Cultural Palmares (2017) e FEE (2016).
Org.: LOSEKANN, M. B. (2017).

Em relação ao reconhecimento legal dos territórios Quilombolas pela Constituição
Federal de 1988, Leite (2002, p. 19) afirma que “o debate sobre a titulação das terras dos
quilombos não ocupou, no fórum constitucional, um espaço de grande destaque e suspeita-se
mesmo que tenha sido aceito pelas elites ali presentes, por acreditarem que se tratava de casos
raros e pontuais, como o do Quilombo de Palmares”. Entretanto, foi apenas em 2003, através
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Até o ano de 2003, a competência para titulação territorial (identificação e delimitação dos territórios), na
esfera federal, era da Fundação Cultural Palmares. Por força do Decreto 4.887 de 2003, essa competência passou
a ser do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
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do Decreto Federal Nº 4.8878 que foi regulamentado o procedimento para identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes
das comunidades dos quilombos. No Brasil existem atualmente cerca de 2,5 mil certificações
de Territórios Quilombolas emitidas pelo INCRA, destes, 125 No Rio Grande do Sul
(MORIN, 2017).

Quilombo em Unidade de Conservação: a Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã

A categoria Área de Proteção Ambiental (APA) foi criada pela Lei nº. 6.902/81 que
instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente e, atualmente, encontra-se no SNUC dentro
do grupo de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que permitem a exploração do
ambiente de forma equilibrada, utilizando parcela dos recursos naturais de forma sustentável.
Acerca das características das APAs o SNUC determina que:
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com certo grau
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar
o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais (SNUC,
2000, p. 18).

Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã foi criada em 20 de maio de 1992, através
do Decreto Federal nº 529. Ela está localizada na região sudoeste do Estado do Rio Grande do
Sul (coordenadas aproximadas 55°29'W a 55°53'W e 29°05'S a 30°51'S), e seu território
abrange a porção superior da Bacia Hidrográfica do Rio Ibirapuitã e está distribuído pelos
municípios de Alegrete/RS (15%), Rosário do Sul/RS (16%), Quaraí/RS (12%) e Santana do
Livramento/RS

(57%),

totalizando

uma

área

de

316.882,75

hectares

(MMA)

predominantemente rural e com uma população estimada de 3.000 moradores (Entrevistado
Gestor APA).
Além da sua significativa representatividade, também cabe ressaltar que a APA do
Ibirapuitã é a única UC dessa categoria instituída no Bioma Pampa. A sua criação atende a
uma solicitação feita por ambientalistas da região que reconheciam a riqueza da
biodiversidade local, sua grande beleza paisagística e sua importância histórica relacionada à
definição da fronteira sul do Brasil. Conforme o Decreto No 529, de 20 de maio de 1992, são
os seguintes objetivos que motivaram a criação da APA do Ibiratuipã:
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1. garantir a preservação dos remanescentes de mata aluvial e dos recursos hídricos;
2. melhorar a qualidade de vida das populações através da orientação e disciplina
das atividades econômicas locais;
3. fomentar o turismo ecológico, a educação ambiental e a pesquisa científica;
4. preservar a cultura e a tradição do gaúcho da fronteira;
5. proteger espécies ameaçadas de extinção em nível regional.

Dados da pesquisa de mapeamento da cobertura vegetal do Bioma Pampa no RS,
realizada pelo Laboratório de Geoprocessamento da UFRGS, demonstram que a área da APA
do Ibirapuitã coincide com a área onde há maior presença de vegetação remanescente de
campo. Essa conservação pode ser atribuída à interação co-evolutiva entre natureza-gadohomem, pois a principal atividade desenvolvida pelos moradores da APA ainda é a pecuária
extensiva sobre campo nativo, a qual ocupa mais de 87% do território, enquanto que a
pecuária extensiva sobre pastagem cultivada ocupa menos de 1%, e o cultivo de arroz irrigado
cerca de 3,5% (RAMOS et al, 2013).
As ferramentas de gestão que podem ser utilizadas pela APA do Ibirapuitã são:
CONAPA (Conselho Consultivo da APA); Plano de Gestão da APA; Plano de Manejo da
APA; Zoneamento Ecológico Econômico da APA (ZEE). No entanto, a APA não possui
Plano de Manejo e, tampouco, Zoneamento Ecológico-Econômico. Quanto ao Plano de
Gestão, este foi criado em 1999, apresentando informações e dados desatualizados. Já o
CONAPA se apresenta como o instrumento mais efetivado, embora tenha ficado inativo por
alguns períodos. Um dos grandes desafios para a gestão da APA é a falta de recursos
humanos, visto que possui apenas um Analista Ambiental. O atual Conselho Gestor é
composto por 25 conselheiros distribuídos entre 12 instituições governamentais e 13
Instituições não governamentais, do qual o Quilombo da Chirca é integrante.

Territorialidades do Quilombo da Chirca

Buscou-se compreender o Quilombo da Chirca enquanto território e suas respectivas
territorialidades pelo viés teórico que entende que: “a reprodução social ocorre no espaço, por
meio das relações de classe, da atuação do Estado, das Empresas e dos movimentos sociais. O
território resulta das relações e do uso do espaço. A territorialidade corresponde às relações
econômicas e políticas e à face vivida do poder e do território” (SAQUET, 2015, p. 54). Este
autor complementa ainda que:
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[...] sucintamente, a territorialidade (humana) significa relações de poder,
econômicas, políticas e culturais; diferenças, identidades e representações;
apropriações, domínios, demarcações e controles; interações e redes; degradação e
preservação ambiental; práticas espacio-temporais e organização política, que
envolvem, evidentemente as apropriações, as técnicas e tecnologias, a preservação ,
o manejo, os pertencimentos etc. (SAQUET, 2015, p. 33)

Para Saquet (2010, p. 160) “as relações/interações da economia-política-culturanatureza são múltiplas, complexas, heterogêneas, e estão em unidade, a cada período,
momento e lugar ou em cada relação espaço-tempo”. Em suas palavras,

(...) as forças econômicas, políticas e culturais, reciprocamente relacionadas e em
unidade, efetivam o território, o processo social, no e com o espaço geográfico,
centrado e emanado na e da territorialidade cotidiana dos indivíduos, em diferentes
centralidades, temporalidades e territorialidades. Os processos sociais e naturais, e
mesmo nosso pensamento, efetivam-se na e com a territorialidade cotidiana. É aí,
neste nível, que se dá o acontecer de nossa vida e é nesta que se concretiza a
territorialidade (SAQUET, 2007, p. 57).

Quanto à territorialidade, também se concorda que está ligada às relações sociais e às
atividades diárias que os homens têm com sua natureza exterior e, que o território só se
efetiva quando os indivíduos são e estão em relação com os outros indivíduos. Assim,

(...) compreendemos a noção de territorialidade como um processo de relações
sociais, tanto econômicas, como políticas e culturais de um indivíduo ou de um
grupo social. A territorialidade corresponde às relações sociais e às atividades
diárias que os homens têm com sua natureza exterior. É o resultado do processo de
produção de cada território, sendo fundamental para a construção da identidade e
para a reorganização da vida quotidiana (SAQUET, 2009, p. 8).

O território de remanescentes de escravos, objeto deste estudo, era conhecido como
Rincão da Chirca e passa a ser denominado de Quilombo da Chirca apenas em 2013. Ele está
localizado no distrito de Caverá (Figura 1), 100 km de distância do centro urbano de Rosário
do Sul, sendo 60 km de estrada de chão. Essa distância e o difícil acesso são características
dessas comunidades, conforme afirma Mazunara (2016),

A maioria das Comunidades Quilombolas está situada em locais de difícil acesso,
como morros, serras e cerros, locais que antigamente foram desprezados para os
assentamentos ou atividades produtivas, e que permitiram certa segurança para as
Comunidades Quilombolas que ali se formaram (MAZUNARA, 2016, p. 50).
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Figura 1- Mapa de localização do Quilombo da Chirca na APA do Ibirapuitã.
Fonte: LOSEKANN, M. B.; MENEZES, D.J. (2017)
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De acordo com a classificação das unidades da paisagem de RAMOS et all. (2013), o
Quilombo da Chirca está inserido na unidade “bordas de colinas altas com mata de encosta”,
localizada na borda leste da APA, e possui uma vegetação mais arbórea com uma superfície
de florestas tão densas quanto os campos, onde se encontram as maiores altitudes da região.
Apresenta solos rasos provenientes dos arenitos da formação Botucatu, muito
permeáveis e friáveis, que sustentam uma vegetação composta por “estepe - gramíneas
lenhosas (campestre) com floresta de galeria” (RAMOS et all. (2013), na qual se destaca uma
espécie arbustiva que ocupa grande área do local denominado pela população local de
“chirca”, sendo esta uma espécie nativa do Bioma Pampa, e que denomina o nome do
Quilombo. A "Chirca" é uma planta da família Compositae, seu nome científico é Eupatorium
pinnatifidum, considerada uma erva-daninha nos campos nativos do pampa. Conforme relata
Entrevistada (EQ2), esta foi trazida do Uruguai pelo seu avô e seu pai, os quais eram tropeiros
(conduziam o gado).

“meu avô e meu pai erram tropeiros, e quando iam para o Uruguai os cavalos
pastavam, e na volta, quando chegavam aquí o estrume deles tinha sementes dessa
chirca e também vinham nas patas, aí começaram a nascer aqui”. (Entrevistado
Quilombola 2)

Na Figura 2 é possível ver a entrada de acesso a Comunidade Quilombola, na qual há
uma identificação feita em madeira, e também a presença da vegetação de chirca.

Figura 2- Entrada de acesso a Comunidade Quilombola Rincão da Chirca e vegetação de Chirca.
Fonte: LOSEKANN, M. B. (Trabalho de campo, 2016)

O processo de surgimento desta comunidade ocorre no período pós-abolição da
escravatura, quando, segundo relatos dos moradores do Rincão, o Sr. Crescêncio Nogueira
Prates e sua esposa Sra. Júlia Machado de Oliveira passam a morar no local. O Sr. Crescêncio
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foi filho de escravo, e foi criado como filho adotivo do casal dono da estância, o Sr. Sebastião
Nogueira Prates e Francina Prates, os quais lhe deram o seu sobrenome. Hoje, no rincão
residem netos, bisnetos e tataranetos de Crescêncio.
De acordo com relato da Entrevistada Quilombola 1, o seu avô (Crescêncio) trabalhou
na lida do campo com a pecuária extensiva para estância, e como pagamento por anos de

serviço recebeu um pedaço de campo. O Quilombo ocupa atualmente uma área de 17,5
hectares, na qual vivem seis famílias que totalizam 30 pessoas, cuja faixa etária predominante
é de adultos entre 19 e 50 anos (59%).
A histórica relação de dependência dos bens/recursos naturais proporcionou a
construção de saberes que foram primordiais para a sobrevivência e reprodução social dessa
comunidade, como a utilização de pedras e tijolos artesanais para a construção de casas para
as famílias, cercas e mangueiras para os animais, utensílios feitos de madeira como o pilão
usado para triturar milho e fazer farinha, como se pode observar nas Figuras 3 e 4. De acordo
com o Entrevistado Quilombola 2, que hoje reside na casa, “o nosso avô quem construiu essa
casa de pedra retirada dos campos, e os tijolos ele fazia de barro misturado com esterco dos
animais (gado e ovelha)”. Outros recursos da biodiversidade são utilizados como a erva
macela no processo artesanal para tingir lã, bem como enquanto erva para chá.

Figura 3 – Casa de pedra; criação de ovelhas.
Fonte: LOSEKANN, M. B. (Trabalho de campo, 2017)
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Figura 4 – Pilão de madeira; Gamela de madeira com erva de macela.
Fonte: LOSEKANN, M. B. (Trabalho de campo, 2017)

A dimensão econômica deste território está alicerçada no trabalho como “peão”
permanente ou temporário nas propriedades vizinhas, desempenhados pelos homens,
principalmente nas propriedades patronais, sendo esta a principal fonte de renda, seguida
pelas aposentadorias e pecuária familiar. Do total de 17,5 hectares 8, 17 ha são utilizados de
forma conjunta para a criação de ovinos (maioria dos animais) e bovinos de forma extensiva
sobre campo nativo, além de pequenas áreas de agricultura para autoconsumo. Para Mazurana
(2016, p. 56) “conhecimentos adquiridos pelos antepassados de Quilombolas nas antigas
fazendas de gado, nas charqueadas e nas regiões por onde viveram e sobreviveram, também
foram transmitidos e aperfeiçoados através dos tempos, a exemplo das lidas campeiras”.
Embora esta atividade ainda seja desenvolvida predominantemente pelos homens da
comunidade, algumas mulheres mais jovens vêm realizando as tarefas das lidas campeiras.
8

De todos os significados do quilombo, o mais recorrente é o que remete à ideia de nucleamento, de união, de
associação solidária em relação a algo que está ou é considerado o que não é, o que está fora. A ideia de
espacialidade funda-se imposta por uma fronteira construída a partir de um modelo específico de segregação,
sugere a predominância de uma dimensão relacional, mais do que um tipo de atividade produtiva ou vinculação
com a terra. Quer dizer, a terra, base geográfica, está posta como condição de fixação, mas não como condição
exclusiva para a existência do grupo. A terra é o que propicia condições de permanência, de continuidade das
referências simbólicas importantes à consolidação do imaginário coletivo, e os grupos chegam por vezes a
projetar nela sua existência, mas não tem com ela uma dependência exclusiva (LEITE, 1999, p. 137).
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Também a criação de “gado de corredor” se configura como outra prática comum
necessária à reprodução social do quilombo. Esta prática é historicamente realizada e se
caracteriza pela criação de gado na área de campo entre o corredor (estrada) e a cerca das
propriedades, devido a quantidade de terra da propriedade ser insuficiente para a criação
extensiva.

A falta de território impede as Comunidades Quilombolas de exercerem a
agricultura e a pecuária familiar como principal atividade econômica. Assim,
Quilombolas utilizam suas habilidades e conhecimentos tradicionais para a
prestação de trabalhos a terceiros, especialmente como diaristas e empregados em
fazendas e granjas, e, em geral, sem carteira assinada, com grande instabilidade e
insegurança trabalhista (MAZURANA, 2016, p. 57).

Como estratégia de geração de renda, também são realizadas a transformação de frutas
em doces para serem vendidos em eventos esporádicos como feiras municipais e festas locais
ou por encomenda de conhecidos. As frutas como marmelo, figo e goiaba se transformam em
doces como a marmelada, a figada e a goiabada, além do pêssego desidratado (o pêssego é
descascado, picado e seco ao sol), atividades estas que são realizados pelas mulheres que são
as detentoras e reprodutoras destes saberes.
Também o artesanato em lã de ovelha se configura como estratégia de renda e como
prática cultural. Os principais produtos em lã confeccionados são xalas, xergões (usado para o
serviço no campo, uma peça de montaria produzida com lã grossa para ser colocada sobre o
cavalo), e cobertores, em sua maioria são agasalhos para abrigar-se do frio. Essas
territorialidades culturais passam a ser reconhecidas pelas instituições como a Emater e a
Prefeitura a partir de ações como o “Encontro dos Produtores de Ovinos do Rincão do
Batista”, que já está em sua VIII edição, e no qual há espaço para a exposição e
comercialização destes produtos dos quilombolas (Figura 5).

Figura 5 – VIII Festa do Cordeiro do Rincão do batista; Comercialização de artesanato e doces.

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 2 – Comunidades tradicionais na luta por territórios
ISSN: 1980-4555

Fonte: LOSEKANN, M. B. (Trabalho de campo, 2017).

Também se destaca dentro da dimensão política o reconhecimento do Quilombo na
esfera federal. A iniciativa partiu de uma das moradoras do Rinção, que é professora, e
buscou informações acerca do processo e forneceu as documentações necessárias à Fundação
Palmares, que por meio também de um laudo antropológico concedeu o título à comunidade em
2013.

Com o processo de reconhecimento do Território Quilombola, a comunidade teve
acesso a políticas públicas específicas junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo, que disponibilizou recursos para a perfuração de um poço artesiano na
comunidade e também para a construção de galinheiros para a criação de aves de postura.
Também começaram a receber assistência técnica por parte da Emater (Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural) e do SENAR (Serviço nacional de Aprendizagem
Rural) como cursos e material para tecelagem.

Reconhecer-se enquanto Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa amplia o
compromisso da sociedade e do Poder Público para com a conservação do bioma
Pampa, necessária à revitalização dos modos de vida tradicionais, e para a garantia
de seus direitos de acesso a territórios tradicionais, infraestrutura, inclusão social e
fomento à produção sustentável, que são os principais eixos da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (MAZURANA
et al, 2016, p. 13).

Esse reconhecimento político-institucional permitiu que esta comunidade deixasse de
ser invisibilizada e passasse a ter acesso a políticas públicas federais, assim como a ter
representatividade a nível local e regional, pois desde 2014 o Quilombo da Chirca compõem o
CONAPA (Conselho Consultivo da APA do Ibirapuitã) além de integrar a Associação dos
Produtores de Ovinos do rincão do Batista, e outros conselhos municipais. Assim, “o
autorreconhecimento enquanto Povos e Comunidades Tradicionais possibilita a reivindicação
de direitos consuetudinários, ou seja, direitos costumeiros fundamentados na tradição,
expressos por valores, princípios, regras, cosmovisões e práticas que são passadas de geração
em geração, em um movimento vivo e contínuo” (MAZURANA et al, 2016, p. 13).
Quanto a mudanças ou restrições de suas práticas causadas pelas normas da APA do
Ibirapuitã, as principais relatadas são a proibição da limpeza dos campos por meio das
queimadas, e o uso do arado para "virar o campo", descompactando-o para deixá-lo apto para
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o cultivo convencional de grãos anuais. Contudo, consideram que a Unidade de Conservação
é importante para garantir a conservação do pampa.

Considerações

O processo de formação e ocupação da campanha gaúcha, calcado na relação coevolutiva entre homem-gado-pampa, tem na escravidão um de seus pilares fundamentais. A
presença do negro no trabalho das lidas campeiras nas estâncias da campanha gaúcha vem
ganhando visibilidade na medida em que territórios remanescentes de quilombos vêm sendo
reconhecidos, como o Quilombo da Chirca.
Assim como os estigmas da escravidão se fazem presentes, como a reprodução social
ainda estar baseada na prestação de serviços “campeiros” aos pecuaristas da região, também
se percebe a presença dos saberes tradicionais nas suas práticas cotidianas. As estratégias de
geração de renda como a venda de doces feitos de frutas locais e do artesanato em lã de
ovelha são práticas culturais herdadas de seus antepassados, como também a forma de uso
coletivo da terra.
A partir do processo de reconhecimento institucional e do auto-reconhecimento, esse
território quilombola passa a ser visibilizado e continua reconstruindo sua identidade de povo
negro e pecuarista familiar, que através de suas práticas e signos, alguns preservados outros
resignificados, vêm contribuindo para a conservação da APA do Ibirapuitã, consequentemente
do Bioma pampa, e sua própria reprodução social.
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