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Frente a um panorama de instabilidade política, o Brasil vem enfrentando golpes contra o
estado democrático de direito. Após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, alguns
direitos adquiridos vêm sendo colocados ainda mais em xeque, sendo a demarcação de terras
indígenas e quilombolas exemplos concretos disto.
É fato que mesmo antes da deflagrada crise política, a demarcação de terras já vinha
sofrendo uma grande pressão da bancada ruralista, que até o ano de 2012 representava 25%
dos parlamentares brasileiros (PACHECO & FAUSTINO, 2013), fato que vai ao encontro dos
interesses de mega projetos e empreendimentos desenvolvimentistas. O que agora

se

manifesta é um conjunto de medidas, que vão na contramão da Constituição Federal de 1988,
tentando se sobrepor aos direitos das comunidades tradicionais, em nome de padrão de
desenvolvimento naturalizado e entendido em si próprio como realização do bem-comum
(MALAGODI, 2012) .
Atualmente isso se consolida em diversas vias, sendo uma das formas a Proposta de
Emenda Constitucional 215/2000, a qual inclui dentre as competências exclusivas do
Congresso Nacional, a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas e a
ratificação das demarcações já homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos
de demarcação serão regulamentados por lei (BRASIL, 2000). Ainda na tentativa de legitimar
e endossar tal ementa, no ano de 2016 foi instituída a comissão parlamentar de inquérito sobre
as terras já demarcadas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e também pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Como colocado por Carneiro et al (2015), às populações que habitam o espaço rural
brasileiro compõe uma rica diversidade étnica e cultural, interagem com seus ecossistemas,
desenvolvendo formas produtivas peculiares e são constantemente desafiados a defender suas
terras e seus direitos territoriais, ou a conquistá-los. Sendo assim, os povos e comunidades
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tradicionais que efetivamente em maioria habitam áreas rurais e/ou mais periféricas acabam
tendo seu direito à terra inviabilizados e invisibilizados, alimentando a problemática histórica
do acesso à terra no país. Além disso as demandas produtivistas vem pressionando os
territórios ancestrais, ameaçando rever conquistas (PACHECO & FAUSTINO, 2013),
desrespeitando as comunidades bem como todo aparato legal que lhes garante consultas
prévias e direito à decisão.
No caso específico de comunidades quilombola, a titularidade dos territórios, realizada
junto ao INCRA, se configura de forma etapista, constituindo centros de embates e demora
excessiva para titulação dos territórios, atribuindo a cada etapa dificuldades peculiares e
disputas de interesses (DEL RÉ, 2015). Essa situação é recorrente em toda extensão brasileira,
não sendo diferente no estado do Rio Grande do Sul, recorte do presente trabalho.
A Comunidade Quilombola do Limoeiro se localiza na Planície Costeira do Rio Grande
do Sul, região externa à Lagoa do Patos, no distrito do Bacupari pertencente ao município de
Palmares do Sul. O município possui uma população estimada de 11.400 habitantes (IBGE,
2017). De clima subtropical úmido, a planície é caracterizada por um mosaico de elementos
naturais criando uma paisagem dinâmica e de grande importância ecológica, apresentando
campos litorâneos e campos antrópicos (CORREAS, 2015).
Outra característica peculiar da região é a abundância de lagoas, resultando em uma
porção razoável de área alagada e plana, propiciando para que o cultivo de arroz seja a
principal atividade econômica da região. Segundo Casagrande (2012), a fartura de águas e
terras planas da região promoveu a ocupação das lavouras de arroz irrigado, processo que foi
intensificado com a mecanização da agricultura conjuntamente com o incentivo estadual do
governo de Leonel Brizola (1959-1963).
Segundo o Atlas do Observatório Quilombola, Comunidade Quilombola do Limoeiro é
formada por 94 famílias com atualização realizada em 2016. Entretanto os dados primários
resultantes dos diálogos em campo revelam que houve uma queda na população devido
alguns eventos ocorridos. Atualmente compõem a comunidade aproximadamente 83 famílias,
apresentando uma parcela significativa de idosos aposentados. Ademais, a comunidade conta
com o espaço da Associação da Comunidade do Limoeiro, a qual todos e todas que se
compreendem quilombolas estão associados.
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O processo de titulação encontra-se em um estágio avançado, o qual já foi cumprido todas
as etapas de alcance popular, faltando somente assinatura presidencial conforme mostra o
Panorama Quilombola, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA,
2016). Porém a questão que chama atenção, neste caso, é o entorno cercado por cultivos de
arroz, fundados na lógica das monoculturas com uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos,
formando uma “ilha” de quilombo meio às demais porções territoriais, atingidas diretamente
pelo uso de agrotóxicos. É sabido que a delimitação de fronteiras e limites geográficos são
incapazes de barrar certos acontecimentos. Acredita-se que a utilização de agrotóxicos
caracteriza tal tipo de situação, onde o produtor faz uso em sua porção de terra, porém que
transborda sem qualquer possibilidade de controle e/ou consentimento ao território do
próximo.
Diante disso, na presente pesquisa buscou-se relatar como é compreendida a dimensão
ambiental, na relação entre o território e desenvolvimento frente ao uso de venenos,
evidenciando a questão territorial enquanto direito, pensando assim a fragilização e a
vulnerabilidade da Comunidade Quilombola do Limoeiro. Para alcançar os objetivos,
entende-se a relevância da vivência empírica através das histórias e diálogos junto a
comunidade, entrevistas semi estruturadas, bem como a consulta às pesquisas já realizadas na
comunidade e outras fontes bibliográficas. As entrevistas semi-estruturadas se baseiam em
roteiros, com algumas questões norteadoras que visam, a partir da fala de duas lideranças da
comunidade, salientar as percepções sócio-políticas que permeiam a dimensão ambiental.
Com a pesquisa ainda em andamento, o que se tem são resultados parciais a partir de
observações da pesquisadora em campo. Destacando-se assim dois resultados: 1) o relato das
lideranças de ter a sensação de sentirem-se ilhados e suprimidos durante as épocas referentes
ao plantio de arroz; 2) a reivindicação de partes das terras que foram reconhecidas como
ancestrais, porém dentro do processo de titulação ainda pertencem a um grande produtor de
arroz.
Este primeiro resultado vai ao encontro da discussão do uso dos agrotóxicos, comumente
chamado de veneno entre a população, que não tem como barreira física ou quaisquer tipo de
controle que impeça sua dispersão. Além disso, é notória a associação e preocupação com a
saúde da população, bem como com a saúde do ambiente, aparecendo mudanças da
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biodiversidade local. Em vários relatos a ausência de frutas no pomar já é de longa data, assim
como a dificuldade de fazer a roça seca.
A essência deste debate acaba sendo sobre as diferentes formas de apropriação do meio.
Enquanto o modo capitalista pressupõe externalidades socioambientais negativas, as formas
de apropriação dos povos e comunidades tradicionais se constituem como um conjunto de
relações potencializadas pelas suas formas ancestrais de apropriação comunitária dos sistemas
ambientais (Leroy & Meirelles 2013). Mais uma vez o que pode-se notar é a sobreposição de
poder e interesses frente a presença de um território tradicional, por meio da introdução de
monoculturas, comprometendo o desenvolvimento de outras atividades.
Já o segundo resultado pode ser melhor analisado cartograficamente e é detalhado no
processo de titulação do INCRA, junto aos Relatório Técnico de Identificação e Delimitação
(RTID) e Laudo Antropológico anexos ao processo. Desta maneira, o perímetro total - este
sendo de exatos 718 hectares- considerado terras ancestrais e reconhecida territorialidade não
é ocupado integralmente pelas comunidade do Limoeiro, devido a uma contestação.
Essa contestação é fruto do cultivo intensivo de arroz em uma parcela do território, assim
havendo a notificação de contestação (liminar judicial) por parte do proprietário das terras
após a publicação do RTID. Como já exposto anteriormente, o caráter etapista da titulação
atribui dificuldades peculiares, pois as famílias só fazem uso de áreas que anteriormente já
eram ocupadas por seus antecessores. Mesmo com o reconhecimento dos 718 hectares, a
porção territorial ocupada por quilombolas é bem inferior a isso.
Levando em consideração toda conjuntura política atual, os trâmites para a compra da
terra do afetado pelo processo de regularização do território quilombola e o debate das
demandas produtivistas apresentadas acima, somam-se para o entrave da titulação que já
perdura há 12 anos. Além disso, o afetado que praticamente contorna todo o perímetro
delimitado, faz uso de agrotóxicos em sua lavoura. Sendo assim, houveram vários relatos por
parte dos entrevistados, descrevendo sensações de mal estar durante as épocas de aplicação de
veneno, forte odor dentro das casas e dificuldades de respiração.
É sabido que situações como essas podem ser configuradas como casos de injustiças
ambientais e muitas vezes conflituosas, porém não pretende-se aqui explanar a categoria de
conflitos socioambientais. Ainda conclui-se que tais injustiças muitas vezes não são
compreendidas como tal, porém coexistem dentro das estruturas e processos institucionais,
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enraizadas nas dimensões sejam essas ambientais ou sócio-políticas, muitas vezes nem sendo
notadas.
Outra questão a ser refletida é a forma como compreende-se a questão ambiental, na qual
toda a sociedade é vítima em potencial. Porém a situação aqui exposta exemplifica bem a qual
parcela da população recaem desproporcionalmente os riscos ambientalmente induzidos e a
disposição de resíduos no ambiente. Ou seja, há uma combinação de uma concepção
homogênea e hegemônica da questão ambiental e estratégias neoliberais que constituem esse
pensamento ecológico dominante para favorecer interesses políticos e empresariais
(ACSELRAD, 2008).
Mesmo reconhecido como território quilombola, há instrumentos que balizam e
deslegitimam os direitos em benefício de uma minoria que já possui meios produtivos, ainda
além, possuem o direito de poluir e contaminar o que não lhe cabe. Vale ressaltar também que
mesmo com o processo de titulação como ferramenta que legitima a regularização das terras
ancestrais, existem outras formas de obstrução e fragilização do direito a terra e a um
ambiente equilibrado, fazendo com que muitas comunidades quilombolas sucumbam a
pressões dos modelos de desenvolvimento como nova forma de subsistência.
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