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Mapeamento Social dos Faxinais no Paraná1 
 

Roberto Martins de Souza2 

 
Introdução  

Desde agosto de 2005, durante a realização do 1º Encontro dos Faxinais, quando 
participaram das discussões 200 representantes, escolhidos a partir de reuniões em 32 faxinais, 
tem sido colocada a questão da quantidade de faxinais existentes. Embora o conhecimento 

concreto sobre a situação dos faxinais tenha aumentado significativamente, ainda não tem sido 
possível responder com exatidão à pergunta de quantos são os faxinais no Sul do Brasil. Esta 
maneira de indagar tem um evidente viés evolucionista, porquanto sempre há os que insistem na 
seguinte pergunta: “ainda existem faxinais?”. Há uma forte tendência de interpretar os faxinais 
como sobrevivência ou como resquício de situações sociais de épocas pretéritas.  

 Os resultados do 1º Encontro revelam que os chamados faxinalenses estão construindo 
sua identidade coletiva a partir de fatos e reivindicações do presente. No âmbito desta 
construção manifestam uma preocupação com a abrangência de sua ação. Assim, cabe 
asseverar que não há informações censitárias disponíveis e nem tão pouco qualquer 
levantamento mais rigoroso sobre esta modalidade de apropriação comum dos recursos 
naturais, apoiada na organização de unidade familiares de pequenos agricultores e criadores. 
Não obstante isto, tem-se que a impressão de muitos participantes do 1º Encontro era de que 
haviam sido mobilizados aproximadamente 70% dos faxinais do Paraná. A base desta estimativa 
tinha como principal referencia o levantamento preliminar realizado pelo Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP) em 2004, que apontou a existência de 44 faxinais (Marques, 2004). Com o advento 
de novas formas organizativas, que incorporaram inúmeras reivindicações de direitos territoriais, 
tem sido possível aos faxinalenses criar um movimento social próprio, denominado Articulação 

Puxirão dos Povos Faxinalenses – APF e, construir em bases mais sólidas sua identidade 
coletiva. Uma participação organizada em conflitos socioambientais, cada vez mais freqüentes, 
tem fortalecido isto e aberto as portas para outras maneiras de indagar. Neste sentido, tal 
preocupação fez emergir mais indagações, dessa vez oriundas dos próprios agentes sociais 
                                                
1 A presente pesquisa foi coordenada pelo Instituto Equipe de Educadores Populares – IEEP, pela 
Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses e pela Pastoral da Terra da Diocese de Guarapuava e contou 
com a participação ativa dos pesquisadores Antonio Michel Kuller Meira e José Carlos Vandresen, além 
do oportuno apoio da Coordenação Executiva da APF e de mais de uma dezena de faxinalenses 
envolvidos nas viagens de campo em seus municípios. Ainda contamos com diversos apoios locais, entre 
alguns: Wanderley Chafranski – mandato Dep. Estadual Tadeu Veneri, Luis Almeida Tavares – 
Doutorando USP e Leila Klenk – Escritório da Emater – Lapa.   
2 Pesquisador do Projeto Nova Cartografia Social, Doutorando em Sociologia UFPR e Coordenação da 
Pastoral da Terra da Diocese de Guarapuava. 
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autodenominados faxinalenses, que após realizarem o 2º Encontro dos Faxinalenses, em agosto 
de 2007, reivindicaram uma pesquisa exploratória capaz de identificar quantos são os faxinais, 
onde se localizam e como estão distribuídos geograficamente pelo Paraná. 

Sob a denominação de “mapeamento social dos faxinais” buscou-se produzir uma 
interação entre os conhecimentos científicos acumulados, ou seja, as referencias bibliográficas 

das interpretações acadêmicas já produzidas a respeito, e os conhecimentos militantes 
disponíveis para realização dos trabalhos de levantamento preliminar. Para a consecução deste 
mapeamento a APF vem estabelecendo um contato permanente com pesquisadores do Projeto 
Nova Cartografia Social desde 2005, demandando oficinas de mapa e logrando um resultado 
significativo com a elaboração do fascículo n.01 da coleção Nova Cartografia Social dos Povos e 
Comunidades Tradicionais do Brasil intitulado “Povos dos Faxinais”. Este contato implicou em 
pelo menos duas oficinas de mapas, com participação de 80 faxinalenses, realizadas em Irati-PR 
em 2006, nas seguintes datas, 27 e 28 de abril e, 25 e 26 de agosto. Implicou também na 
capacitação simultânea de pesquisadores que trabalham diretamente junto aos faxinalenses e 
dos próprios faxinalenses que iniciaram, eles mesmos, a manusearem GPS e registrarem as 
coordenadas dos elementos considerados por eles relevantes para integrar os mapas. Em 
seqüência e de maneira combinada com o desdobramento destas atividades a APF conseguiu 
aprovar junto a Coordenadoria de Povos e Comunidades Tradicionais subordinada a SAIP/MDS 
em novembro de 2007, um pequeno apoio financeiro para começar a responder àquelas 
demandas preliminares. 

Com base nas informações coletadas elaboramos este mapeamento social na forma de 
um estudo preliminar e exploratório, portanto não se pode inferir conclusões definitivas sobre a 

situação dos faxinais no Paraná. Entretanto, as informações contidas nele sobre os faxinais 
possibilitaram construir um mapa situacional que objetiva mostrar dinamicamente a configuração 
de uma situação social de conflito num determinado momento. Os dados coletados e 
transformados para uma base cartográfica nos dão a aproximada noção sobre as terras 
tradicionalmente ocupadas para o uso comum nas regiões pesquisadas e sugerem o 
conhecimento dos processos sociais de territorialização correspondentes a diversas situações de 
conflitos enfrentados pelos agentes sociais face aos seus antagonistas históricos e atuais. 

Neste contexto, a pesquisa tem por objetivo apresentar informações sobre a situação 
dos faxinais no Paraná, a partir de classificações organizadas sobre posições que os agentes 
sociais fazem de si e de seus antagonistas em torno da defesa e da luta pela modalidade de uso 
comum dos recursos naturais a partir de suas representações sociais e significados simbólicos 
coletados em observações diretas realizadas a campo e entrevistas com os agentes sociais. 
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Um dos limites desta pesquisa se refere a prevalecente invisibilidade social dos agentes 
sociais faxinalenses no Paraná, nestes casos a construção da identidade étnica3 implica em se 
fazer conhecido em face dos outros de uma maneira distinta, através de atos que expressem 
uma existência coletiva, mobilizando-se em torno de seu pertencimento étnico, visto que ele não 
é auto-evidente. Tal condição implicou na realização de inúmeras entrevistas e conversas com 

os agentes sociais em todos os faxinais visitados para que fosse possível definir as posições 
sociais em jogo.  

Colocar em evidencia a visibilidade social dos faxinais e, por conseguinte, de seus 
agentes sociais, por meio deste mapeamento, visa assinalar uma ação de duplo sentido: Por um 
lado, pretendemos esboçar as lacunas censitárias sobre os faxinais, buscando apontar a 
precariedade dos dados disponíveis; e, por outro, enfatizar a identidade e os conflitos 
socioambientais, em consonância com a existência de territorialidades especificas, que se 
traduzem em uma nova classificação de posições, manifestadas na permanência e luta em torno 
do uso comum dos recursos básicos, onde o “tradicional” é o motivo das demandas e disputas 
contra antagonistas localizados, descritos como “chacreiros”, “sojicultores”, “granjeiros”, 
“empresas madeireiras”, “empresas de fumo”, além do poder público através de ações que 
violam formas tradicionais de uso comum. 

O movimento faxinalense pretende nessa ação expositiva, apresentar uma nova 
“fisionomia étnica” do Estado do Paraná, questionando assim, as tendências evolucionistas que 
afirmam o seu desaparecimento, observando as distintas territorialidades escusas por situações 
de conflitos e tensões a que estão submetidos historicamente no Sul do País, abrindo, com isso, 
caminhos para o reconhecimento jurídico-formal e para efetivação de políticas que garantam o 

acesso aos recursos básicos, como condição para sua reprodução física e social, e o 
reconhecimento de seu direito fundamental a diferença. 

 
Procedimentos de obtenção dos dados 

A região de abrangência desta pesquisa foi definida a partir da pesquisa exploratória ou 
survey, realizada na etapa inicial dos trabalhos de revisão da bibliografia referente ao tema 
“faxinais”. As fontes secundárias constituíram as primeiras indicações da ocorrência de situações 
                                                
3 Segundo Almeida (2006) a etnicidade se expressa também pelo conjunto de estratégias voltadas para a 
manutenção do território, incluindo-se a defesa do estoque de recursos naturais imprescindíveis para a 
reprodução física e social das comunidades faxinalenses. Expressa-se, ainda, pela recusa explicita a 
privatização dos recursos naturais, motivadas por empresas e indivíduos estranhos ao grupo que 
provocam obstrução do acesso aos recursos naturais e prenunciam uma desestruturação das comunidades 
e deste sistema de uso comum secularmente engendrado, porquanto referidos a recursos escassos que, 
uma vez afetados, inviabilizam a mencionada reprodução física e social.  
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sociais definidas como “faxinais”. Posteriormente, segundo indicações de alguns pesquisadores 
contatados e dos próprios agentes sociais, que se autodenominam faxinalenses, obtivemos 
informações diretas sobre a situação concreta dos “faxinais” e suas respectivas localizações. 
Com base nestes dados organizamos o itinerário que orientou o trabalho de campo. 
Percorremos mais de 12 mil km, visitamos 227 unidades sociais designadas como “comunidades 

rurais” e registramos, sem contudo, realizarmos visitas, mais 67 faxinais de acordo com 
indicações de agentes sociais que os conheciam. Não tivemos oportunidade de visitar estes 67 
faxinais em virtude de não dispormos de tempo para tanto. No decorrer do trabalho de campo, 
daqueles 227 visitados, procedemos ao georeferenciamento de 191 faxinais, registrando uma 
tomada de ponto com GPS correspondente a cada um deles. A orientação inicial da pesquisa foi 
concentrar as investigações em regiões do Paraná onde havia poucas informações sobre os 
“faxinais”, seja das fontes secundárias, seja dos contatos diretos com membros de movimentos 
sociais. A partir daí fomos nos dirigindo gradativamente para as áreas de maior concentração 
deles. 

Ao todo foram visitados no período de novembro de 2007 a março de 2008, 39 
municípios situados em 10 microrregiões4 do Paraná que correspondem a 04 mesorregiões, 
quais sejam: Centro-Oriental; Centro-Sul; Sudeste e Metropolitana de Curitiba. Contabilizamos 
38 dias de incursões alternadas a campo, realizadas por três pesquisadores – Roberto Martins 
de Souza (Pastoral da Terra/PNCS), sociólogo, José Carlos Vandresen (Pastoral da 
Terra/PNCS), filósofo, e Antonio Michel Kuller Meira (IEEP), geógrafo. A composição da equipe 
de pesquisa incluiu também um grupo de apoio, formado por faxinalenses ligados à coordenação 
da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses, que acompanharam os pesquisadores durante o 

trabalho de campo, entre eles podemos citar: Iones Noimann (Faxinal Saudade Santa Anita), 
Ivan Collaço (Faxinal do Salso), Acir Túlio (Faxinal Marmeleiro de Baixo), Hamilton José da Silva 
(Faxinal dos Ribeiros) e Ismael Kloster (Faxinal dos Kruger). A presença destes faxinalenses 
facilitou a relação de pesquisa, porquanto, havia uma confiabilidade mútua entre a equipe e as 
famílias visitadas nos “faxinais”, que propiciavam informações e contribuíam na tomada de 
pontos e nas indicações dos conflitos socioambientais em jogo. 

Constituído um núcleo básico de pesquisa investimos na qualificação, capacitação e 
treinamento da equipe e do grupo de apoio através de uma formação básica realizada de modo 
informal em reuniões especificas do grupo de pesquisa. Facultamos o acesso dos faxinalenses a 
                                                
4 Segundo IPARDES, 2006 as microrregiões geográficas visitadas foram: Telêmaco Borba (3 
municípios); Ponta Grossa (2 municípios); Pitanga (3 municípios); Guarapuava (7 municípios); 
Prudentópolis (7 municípios); Irati (4 municípios); São Mateus do Sul (3 municípios); Lapa (2 
municípios); Curitiba (3 municípios) e Rio Negro (5 municípios).   
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noções elementares de GPS, e procuramos estabelecer orientações sobre como realizar os 
registros dos pontos e como utilizar um gravador digital. Além disto foram explicadas algumas 
técnicas de entrevistas abertas e noções operacionais sobre os faxinais, já divulgadas através de 
referencias bibliográficas conhecidas.  

As informações básicas, que constam do quadro demonstrativo do mapeamento social, 

em sua maioria, foram produzidas localmente por estes integrantes da Articulação Puxirão dos 
Povos Faxinalenses – APF. Cada um deles produziu informações sobre seus próprios 
municípios e nos faxinais onde atuam com ações da APF. Partimos do pressuposto de que as 
regras de residência nos faxinais contribuem para entender a dinâmica das relações sociais 
entre os residentes e entre estes e os que vivem nas proximidades de onde residem, quais 
sejam, seus vizinhos. Esta rede de relações sociais contribui para explicar os laços de 
solidariedade e as mobilizações em situações de conflitos sociais. 

Possibilitamos, ainda, que um profissional5 escolhido pela própria equipe de pesquisa, 
participasse do Curso de Arc GIS 9.2, promovido pelo Projeto Nova Cartografia Social da 
Amazônia, em Manaus no período de 27 de agosto a 7 de setembro de 2007. Como resultado 
deste curso nos habilitamos a produzir nossos próprios mapas situacionais. 

A região de abrangência da pesquisa foi então dividida em três subregiões para fins 
operacionais, em consonância com os critérios político-administrativos da APF, tendo por base 
uma cidade de referência: 1) Setor Centro (Guarapuava); 2) Setor Centro Sul (irati) e, 3) Setor 
Curitiba/Quitandinha. Cada um dos pesquisadores ficou encarregado de uma subregião e 
constituiu sua equipe para coletar informações durante o trabalho de campo. Pelas dimensões 
da região delimitada pelos 39 municípios pesquisados nossa estimativa é de que 

aproximadamente 1/5 da área do Estado do Paraná tenha sido coberta pela pesquisa6. 
Contabilizamos 6 meses entre trabalhos à campo, reuniões de pesquisa, viagens, 

capacitação, tabulação e análise de dados e elaboração de texto. Para realização deste trabalho 
contamos com fundamental apoio do Instituto Equipe de Educadores Populares - IEEP, Centro 
Missionário de Apoio ao Campesinato - CEMPO e Pastoral da Terra da Diocese de Guarapuava 
no empréstimo de veículos e equipamentos, do PNCSA na orientação da pesquisa e formação 
dos pesquisadores em diversos temas. Dispusemos ainda de um aporte de recursos financeiros 
oriundos do MDS/SAIP para custear parte das diárias necessárias nas visitas à campo. A APF, 
                                                
5  A Geógrafa Claudia Santos compôs a equipe de pesquisa do Núcleo Paraná do PNCS em setembro de 
2007, e atualmente é responsável pela elaboração dos mapas situacionais e temáticos das comunidades 
tradicionais pesquisadas.  
6 No planejamento inicial da pesquisa prevíamos visitar 72 municípios, entretanto a falta de recursos 
financeiros adicionado ao acúmulo de outras tarefas demandadas por nossas organizações, não permitiu 
que cumpríssemos a proposta original.  
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em contrapartida, arcou com a maior parte dos dispêndios uma vez que todos os faxinalenses 
trabalharam na pesquisa voluntariamente. As visitas a campo foram antecedidas por contatos 
com lideranças locais da Articulação Puxirão e de outros movimentos sociais, além de Sindicatos 
de Trabalhadores Rurais, pesquisadores e agentes de pastoral.  

Chamou-nos atenção em todos os casos, o amplo desconhecimento por parte das 

autoridades municipais e agentes públicos de diversas instâncias sobre a existência de faxinais 
em seus municípios de atuação.  Isto ocorreu desde os primeiros contatos realizados ainda nas 
sedes dos municípios visitados, nos levando a ir à campo com poucas informações concretas 
relativas às situações das comunidades às quais nos dirigíamos. 

Nas incursões à campo, as “comunidades de faxinais” iam pouco a pouco revelando-se, 
através da distinção entre a paisagem dos monocultivos e do típico ambiente dos faxinais, ou 
seja, a presença de “mato raleado por baixo”, entremeados por pastagens naturais, além de 
estruturas materiais que iam denunciando sua existência através da presença de mata-burros, 
portões e cercas de faxinais, mesmo em alguns lugares onde esses equipamentos permanecem 
apenas como “vestígios ou resíduos”, sem uma função definida atualmente. Uma descrição 
objetiva dessas características “residuais” pode ser lida sociologicamente a partir da noção da 
territorialização7 o que implica em focalizar a análise nos processos sociais deflagrados pelos 
conflitos históricos e atuais entre os faxinais – enquanto modalidade de “livre” acesso aos 
recursos naturais essenciais - e a modalidade de uso privado dos mesmos. Nos seus 
desdobramentos, essa abordagem privilegiou uma análise das representações, discursos e 
práticas produzidas por membros dos faxinais visitados, bem como possibilitou uma 
reinterpretação de seu campo de relações simbólicas.     

Totalizamos 57 entrevistas registradas, com pessoas em idade acima de 60 anos. 
Porém, em todas as comunidades visitadas foram realizadas conversas com agentes sociais 
moradores em faxinais em situações diversas, ou seja, em locais onde o “criador comum” ainda 
vigorava ou havia sido obstruído há mais de duas décadas. Em todas as situações, os 
“faxinalenses” narravam conflitos e tensões face a antagonistas, descrevendo assim, o que 
denominamos de processos de territorialização, onde explicita-se as reações dos agentes 
sociais “faxinalenses” na defesa e manutenção da modalidade de apropriação comum. 

Como a identidade “faxinalense” não é auto-evidente, os entrevistados variavelmente se 
autodefiniam como, “agricultores”, “fumicultores” ou “moradores de criador ou faxinal”, em alguns 
casos como “faxinalenses”, dependendo das circunstâncias produtivas ou políticas. Esta última 

                                                
7 Ver Almeida (2006).  
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situação ocorria, sobretudo, em faxinais onde a Articulação Puxirão acompanha as demandas do 
grupo. 

Registramos em cadernetas de campo muitas anotações até chegarmos aos informantes 
indicados pelo grupo como detentores do saber histórico da localidade. As entrevistas a campo 
iniciavam com interlocução de “moradores” da comunidade, que ao serem comunicados do 

interesse da pesquisa, nos sugeriam contato com os que detinham a autoridade de reconstituir a 
história do lugar. Esse procedimento deixou claro que os informantes estabeleciam uma relação 
entre o fato histórico e a forma de uso comum tradicional, expressa num plano comunitário por 
uma tradição ameaçada em função de conflitos de natureza “externa” ao grupo, que muitas 
vezes traz conseqüências às relações “internas”, isto é, no agastamento das relações que 
permitem a coesão social do grupo. Registramos ainda, por inúmeras vezes reclamações8 
dessas lideranças relativas a perda da sua autoridade e de outros membros mais antigos, 
indicados como “moradores mais velhos” de que o afrouxamento e, consequente desrespeito 
das regras de uso comum iniciam com a intervenção sempre conflituosa de “gente de fora”, ao 
adquirir áreas dentro do criador comum para fechá-las - caso dos “chacreiros” - ou quando 
obtém terras de planta, já devidamente preparadas para lavouras, implantando monocultivos 
extensivos de soja, batata, milho, pinnus ou eucalipto.  

Foram recorrentes nas visitas queixas relacionadas ao desinteresse dos membros do 
grupo em participar de praticas comunitárias denominadas de mutirão das cercas, que objetiva a 
conservação das mesmas a fim de evitar danos as lavouras e fuga das criações, sobretudo, 
porque para tal tarefa não dispõe de materiais (arames, palanques, grampos e telas) além do 
que as lideranças locais estão com sua autoridade desgastada em face das tensões com os 

antagonistas, sem que houvesse resultados afirmativos.  
A importância da história oral e das técnicas de entrevistas abertas acionadas no 

trabalho de campo, ainda poderam facultar o acesso as genealogias das famílias, os processos 
de territorialização, as extensões de terra correspondentes e os conflitos contemporâneos 
relativos ao uso da terra. Foi possível reconhecer que a forma de percepção coletiva dos 
conflitos, contraditoriamente proporciona a coesão social que ultrapassa uma simples rede de 
parentesco e amizade, fortalecendo uma idéia de comunidade apoiada em critérios político-
organizativos, que inclusive, constrói socialmente o seu território. As narrativas facultam a 
compreensão das relações com a natureza, as formas de acesso aos recursos essenciais e os 

                                                
8 O passado foi por muitas vezes acionado como argumento, contrapondo-se aos antagonistas, 
responsáveis pela transformação das terras tradicionalmente ocupadas para uso comum em monocultivos 
agrícolas e florestais, além de empreendimentos imobiliários, representados pelas chácaras de lazer.  
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elementos identitários e de representação da vida social, incluindo a categoria de autodefinição 
coletiva – “morador” de criador ou faxinal - que foi historicamente construída. 

Os relatos dos entrevistados dão conta de um passado comum, permeado de violência e 
disputas, onde os “faxinalenses” resistem permanentemente lutando contra a “privatização” do 
uso comum da terra, desvelando as interpretações que tendem a fazer passar por naturais os 

processos de mercantilização e transformação forçada de seus territórios, apontando para 
agentes sociais (fazendeiros, empresas reflorestadores, chacreiros,...) e suas construções 
sociais de dominação, entre elas as diversas formas de violência simbólica e material, sobretudo, 
as formas de imobilização da força de trabalho e domínio da terra. Há em decorrência disso uma 
politização da história que traz o passado para o presente, induzindo explicitamente o confronto 
entre duas modalidades de uso e apropriação dos recursos básicos postos em conflito. 

A relação dos “faxinalenses” com o poder publico municipal e as instituições estaduais 
defini-se pelo desconhecimento, preconceito e arbitrariedades relatadas em dezenas de atos de 
violação dos portões e mata-burros, onde as prefeituras agem em muitas situações favorecendo 
interesses contrários a permanência do uso comum. Em alguns casos isolados, onde constatou-
se mobilização da comunidade, as prefeituras acionadas pelo grupo colaboraram na 
reconstrução dessas benfeitorias de uso coletivo. Visitamos em nosso trajeto, algumas 
prefeituras, a fim de buscar informações preliminares junto as secretarias de agricultura e meio 
ambiente, entretanto, tais fontes pouco informavam, ignorando conhecer a presença de faxinais 
que mais tarde visitaríamos. Este fato somente foi superado em alguns municípios da região 
Centro Sul, onde há um grande contingente de faxinais enquadrados como ARESUR, 
percebendo, portanto recursos do ICMs ecológico9. Nestes casos, obter o enquadramento de 

ARESUR possibilita ser “reconhecido” como faxinal pelo Poder Publico local, sem que isso 
signifique o reconhecimento de práticas socioculturais e do atendimento de demandas por 
políticas diferenciadas, tantas vezes subscritas pelos “faxinalenses” as Prefeituras, sem que 
houvesse atenção as necessidades propostas. Muito pelo contrário, o que se observa é a 

                                                
9 Refere-se ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – Ecológico. Instituído no Estado do 
Paraná pela Lei Complementar 59/91. Este beneficio fiscal nasceu sob a égide da “compensação”, e 
logo evoluiu, transformando-se ao longo do tempo também em instrumento de incentivo, direto e 
indireto à conservação ambiental, sendo hoje o que mais o caracteriza. Por meio do Decreto Estadual 
3.446/97 os municípios que possuem faxinais podem enquadrá-los como Área Especial de Uso 
Regulamentado – ARESUR. Dessa forma alguns faxinais passaram a ser reconhecidos como unidades 
de conservação e, portanto, seus municípios beneficiados pelo ICMS Ecológico. Os valores 
repassados pelo Estado aos municípios são significantes. No caso do município de Rebouças, somente 
em 2007, foram arrecadados recursos de ICMS Ecológico originários da ARESUR dos faxinais do 
Salto, Marmeleiro de Baixo, Marmeleiro de Cima e Barro Branco, a quantia de R$ 278.342,93. Site 
www.iap.pr.gov.br.  
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tentativa por parte das prefeituras que administram o ICMs ecológico, pretensamente 
escamoteá-lo ou aplicá-lo, sempre parcialmente, em ações que se destinam a “superar” o 
“atraso” das “comunidades faxinalenses” com investimentos na “modernização da produção”, 
estimulando desta forma a intensificação das técnicas agrícolas promotoras de “iniciativas 
produtivas individualizadas”, que concorrem com as formas de uso comum dos recursos naturais 

e fragilizam as práticas jurídicas tradicionais. 
 
Procedimentos de pesquisa – conceitos e categorias 

A extensão da região pesquisada teve como referência indicações tomadas pela 
bibliografia e por pesquisadores e militantes faxinalenses que nos permitiram alargar a área 
inicialmente proposta10. A pesquisa foi então dividida em 2 momentos: A revisão e redefinição do 
esquema interpretativo e o levantamento das informações à campo. Num primeiro momento, a 
preocupação inicial foi averiguar a literatura relativa aos faxinais11, em especial os trabalhos de 
CARVALHO, 1984 e CHANG, 1985, pela referencia que representam enquanto estudos 
científicos reconhecidos e amplamente utilizados, bem como pela semelhança nas abordagens 
teóricas utilizadas pelos autores, apesar de esquemas analíticos distintos empregados para 
realizarem suas pesquisas. 

Uma das preocupações iniciais da pesquisa foi identificar como se construiu o objeto de 
investigação e reflexão intitulado “faxinal”, partindo dos trabalhos de CARVALHO, 1984 e 
CHANG, 1985, até a realização dos levantamentos oficiais realizados pela EMATER-PR em 
1994, e IAP em 2004. Em um segundo momento, reflito sobre os conceitos utilizados para 
identificação dos faxinais em nossa pesquisa e, finalmente, apresentamos nossa reflexão sobre 

os dados obtidos na pesquisa.   
 Em que pese a importância dos trabalhos de ambos autores para a visibilidade dos 

faxinais no Sul do Brasil, a insuficiência dos esquemas interpretativos e das categorias 
comumente usadas como referencia – “sistema faxinal”; “criador comunitário”; “pequena 
burguesia agrária” e “camponeses” - repousa em conceitos e definições estritas e objetivas 

                                                
10 Carvalho (1984: 8), desenvolve sua analise focalizando principalmente, a comunidade de Faxinal do 
Rio do Couro em Irati-PR. Seu estudo de caso não tinha o objetivo de apresentar a região de ocorrência 
dos faxinais ou mesmo citar sua distribuição, apenas faz alusão a presença de faxinais na região Sudeste 
do Paraná e no Estado de Santa Catarina. Chang (1985:16), apresenta mapa produzido por Reinhard 
Maack em 1950 sob o titulo de Geografia Física do Estado do Paraná. Nele a autora delimita e associa os 
faxinais a região das “Matas Mistas” no Centro - Sul do Paraná, em uma área situada entre os Campos 
Gerais ao leste e, a oeste aos campos de Guarapuava e Palmas. 
11 Outros autores também abordam a temática dos faxinais, como: Gevaerd, 1986; Gubert, 1986, Nerone, 
2000; Souza, 2001; Sahr, 2005, Almeida, 2005, entre outros. Todavia, pela brevidade do artigo e 
importância referencial que Horacio de Carvalho e Man Yu Chang são reconhecidos na analise 
socioeconômica dos faxinais, fiz a opção de comentar somente os dois.  
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porque trata da ação coletiva apenas no nível das estruturas, da ação das classes, trabalhando 
num universo de questões que prioriza as determinações macro da sociedade. Por isso, estes 
esquemas não dão conta de explicar as ações que advêm de outros campos, tais como o político 
e, fundamentalmente, o cultural. O que ocorre é uma subjugação desses campos ao domínio do 
econômico, matando o que existe de inovador: a ação do agente social, a possibilidade de 

mudança a partir da ação do coletivo, independente dos condicionamentos das estruturas. Tais 
interpretações marxistas clássicas encontram seus limites teóricos-metodológicos na análise da 
categoria social “faxinalense”, justamente por estes não apresentarem os identificadores dos 
antagonismos de classe centradas nos conflitos entre o capital e o trabalho. 

Dessa forma, é possível compreender a preocupação de CARVALHO, em definir o 
criador comunitário, dando ênfase aos aspectos fundiários e econômicos do objeto de pesquisa 
em analise.    

"o criador comunitário é uma forma de organização consuetudinária que se 
estabelece entre proprietários da terra para sua utilização comunal, tendo em 
vista a criação de animais. A área de um criador comunitário é constituída por 
várias parcelas de terras de distintos proprietários, formando, umas ao lado das 
outras, um espaço contínuo." (CARVALHO, 1984: 12); 
 

E, ao se referir ao faxinal, 
 

“Nesse sentido posso afirmar que a expressão faxinal possui significado mais 
amplo do que a de criador comunitário. Este é uma forma de organização da 
criação de animais em terras de uso comunal que se dá em áreas de faxinal. 
Assim, num faxinal pode-se encontrar área que é destinada a criador 
comunitário e outras para uso privado.”(CARVALHO, 1984:15) 
 
 

Tal ruptura analítica entre áreas de lavoura e criação, estabeleceu um marco originário 
para o surgimento ou a “gênese” do objeto de pesquisa proposto pelo autor. Neste momento 
histórico, inicia sua análise, focalizando o “criador comunitário” como ponto de partida. O caráter 
indissociável das “terras de plantar e terras de criar”, ainda que visto como um conjunto supõe 
uma oposição entre as modalidades extrativas e as agrícolas, condenando o uso comum da terra 
a tornar-se reserva econômica de recursos naturais (erva-mate, pinheiro, pastagens,...), 
enquanto avançam os processos produtivos assinalados por um ritmo lento e gradual de 
transformações econômicas na agricultura, em inexorável expansão, cujo fim do “criador 
comunitário”, estaria antecipadamente determinado.  

E, ao reconhecer no faxinal, um “estágio” anterior ao “criador comunitário”, o autor indica 
o momento da trajetória histórica em que o território “faxinalense” passa por mudanças afetando 
profundamente o funcionamento de suas instituições e a significação de suas manifestações 
culturais. Aplica-se, então, a noção de territorialização enquanto um processo de reorganização 
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social provocado pela presença da propriedade privada. Alias, ressalta-se que o uso desta 
categoria fundiária coaduna em escala temporal com a formação dos “criadores comunitários”, 
período em que o Estado do Paraná passa a aplicar a legislação12 agrária sobre suas terras 
(1892), em aberto conflito com os faxinais, através da mercantilização das terras de uso comum. 
Esta discussão, cara aos agentes sociais “faxinalenses”, nos remete aos conflitos de uso e 

acesso aos recursos naturais na região, em que a “invisibilidade social” e o não reconhecimento 
jurídico desta modalidade de uso comum, confrontam com o avanço do mercado de terras e a 
apropriação individual dos recursos obstruindo o livre acesso e, por conseguinte, o uso comum 
anterior e concomitante a instituição da propriedade privada. Não obstante, muitos faxinais ainda 
hoje apresentarem uma significativa quantidade de terrenos em situação fundiária irregular, 
conforme tipifica a legislação federal. Sobretudo, porque o acesso à terra para este grupo social, 
não estava obrigatoriamente condicionado ao titulo de propriedade. Nesses casos a noção de 
“criador comum” se sobrepõe a estrutura fundiária com base nos limites dos imóveis rurais, 
confirmados pelos títulos de domínio das terras.    

De forma geral, entretanto, ao longo do século XX, a propriedade privada estendeu o 
domínio da terra ao controle dos recursos naturais, usurpando o direito de livre acesso a 
extensas áreas, especialmente aos agentes sociais menos capitalizados, lhes custando em 
muitos casos, a expropriação de seu modo de vida e a imobilização da sua mão-de-obra, como 
condição para manterem-se no faxinal13. 

 Esboça-se, a partir desta análise, a formação do objeto de pesquisa denominado 
faxinal. Entretanto, tal análise empírica, emerge para o meio cientifico e institucional na figura de 
um “criador comunitário”, indicando esse formato territorial como modalidade definidora da 

condição do faxinal. Consoante, o autor concentra sua interpretação no momento em que o 
faxinal sofre um processo de territorialização, visto que o livre acesso aos recursos passa a ser 
limitado pela propriedade privada, delimitada pelas cercas e lavouras, que ganham importância 
econômica na região, com a chegada dos imigrantes de origem européia e suas “novidades” 
técnicas na produção, fazendo crer que o processo em análise sempre foi contínuo e irreversível 
face o avanço das formas capitalistas de produção.  

Entretanto, passados quase um século da “instituição” do Faxinal do Rio do Couro, e a 
incidência de vários ciclos econômicos localmente concorrendo com o uso comum dos recursos 
essenciais ao grupo, mediante ameaças, violações e conflitos de uso, podemos observar em 
                                                
12 A partir da instituição da Republica Federativa do Brasil em 1889, a Constituição Federal transferiu 
para os Estados a responsabilidade sobre a legislação agrária. No Paraná, a mesma foi promulgada em 20 
de dezembro de 1892.  
13 Situação vivenciada pelos denominados agregados (Carvalho, 1984:27 e Chang, 1985:56) 
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nossa recente visita in loco, que este faxinal resiste frente a décadas a continuas violações em 
sua territorialidade, sem que os agentes sociais “faxinalenses”, abandonem definitivamente todas 
suas práticas tradicionais de uso comum dos recursos, apesar da acentuada pressão contrária 
ao “livre”acesso desses recursos. O que se observou nas entrevistas é que esse processo não 
foi contínuo, pois quando os ciclos econômicos entraram em crise, houve ampliação territorial e 

investimentos na modalidade de uso comum, representado, sobretudo, por mobilizações pela 
manutenção do “criador comunitário”, observadas desde 1960, e que resultaram na aprovação 
da Lei Municipal 288/64 e, na elaboração do registro do “criador comunitário” junto a Prefeitura 
de Irati-PR, em 1981. Não obstante, os agentes sociais relataram em entrevistas14, que após o 
cadastramento como ARESUR, em 1998, inúmeras vezes reivindicaram recursos do ICMS 
Ecológico para aplicar na conservação das cercas e outras necessidades relacionadas ao 
faxinal, sem, entretanto, obter êxito em suas demandas. Entretanto, diante do esquema 
apresentado pelo autor, sobra pouca margem de manobra aos agentes sociais “faxinalenses”, 
visto que, enquanto designados como “classes sociais” – produtores capitalistas, pequenos 
produtores de mercadorias com terra e sem terra e assalariados – não é possível visualizar a 
convergência de distintas categorias sócio-econômicas para uma identidade coletiva mobilizável 
por demandas políticas e culturais, face aos processos econômicos e mudanças na estrutura 
agrária da região. O que não significa negar a diferenciação social entre os agentes sociais, ela é 
real, porém não permite a percepção dos atributos que simbolicamente constroem a unidade 
social do grupo referido, e são capazes de gerar mobilização, como por exemplo, a defesa 
estratégica pela manutenção dos portões, cercas e “mata-burros”.    

Assim, o que pretendo realçar no uso da categoria fundiária, são os limites impostos por 

este viés para compreensão dos faxinais. De outro modo, observando-se os conflitos agrários 
relatados pelo autor em sua monografia, além dos registrados15 recentemente nos faxinais, tem-
se um padrão de conflito relacionado ao “livre” acesso dos recursos naturais, o que indica a 
necessidade de novas categorias de análise para sua interpretação. Portanto, importa saber que 
a dimensão agrária dos faxinais é profundamente marcada por fatores socioambientais, em que 
o significado de terra passa a incorporar a noção de território e de fatores identitários 
correspondentes, delineando os contornos socioculturais dos agentes sociais a partir da 
modalidade especifica de apropriação dos recursos naturais.  

                                                
14 Entrevista transcrita no Levantamento Preliminar dos Faxinais, realizado pelo IAP em 2004. 
Confirmamos as informações em visita realizada em 2006 na comunidade. 
15 Sobre este tema ver Dôssie de Denuncia: Conflitos socioambientais e Violação dos Direitos 
Humanos nos Faxinais do Paraná. (AP,2007). 
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Com uma abordagem teórica similar CHANG (1985) produziu um importante estudo 
referencial sobre os faxinais. A autora focalizou seu objeto de investigação no que denomina 
“sistema faxinal”, correspondendo tal noção ao de “criador comunitário”, em consonância com a 
definição usada por Carvalho. Entretanto, Chang vai buscar descrever como se organizam os 
aspectos produtivos deste “sistema” visando sua caracterização.  

Segundo CHANG, 
 
"um sistema de produção familiar que apresenta os seguintes componentes: a 
produção animal – criação de animais domésticos, tanto para o trabalho, 
quanto para o consumo próprio, na técnica "à solta" em criadouros comuns, 
destacando-se os eqüinos, suínos, caprinos e as aves domésticas; a 
policultura alimentar – lavouras de subsistência circunvizinhas ao criadouro, 
destacando-se o milho, feijão, arroz, batata e a cebola e; a coleta da erva-
mate – o mate nativo se desenvolve dentro do criadouro e é coletado durante o 
inverno, desempenhando papel de renda complementar, tanto para o 
proprietário na venda do produto, quanto para os empregados na remuneração 
de sua força de trabalho. O que torna o Sistema Faxinal um caso único é a sua 
forma de organização. Ele se distingue das demais formas camponesas de 
produção no Brasil pelo seu caráter coletivo no uso da terra para a produção 
animal. A instância do comunal é consubstanciada, nesse sistema, em forma 
de criadouro comum" (CHANG, 1985: 1-2); 

 
A autora empresta conceitos e concepções fortemente economicistas para definir esta 

modalidade como “sistema faxinal”, caracterizado pelo “uso coletivo da terra”, “cercas coletivas” 

e “sistema produtivo familiar” específico (policultivo alimentar, erva-mate e criação animal). A 
caracterização relativa ao que Chang denominou de “uso coletivo da terra”, não podem ser 
pensados pela noção de “coletivo”, mais apropriado a idéia de uma junção de partes que 
constituem uma unidade totalizante, tão pouco na forma “comunal” conforme ideais de matriz 
socialista formulados ideologicamente. Ao contrario, o que se explicita são diversas práticas de 
uso comum em combinação com o uso privado dos recursos naturais, definidas 
consensualmente pelo grupo social. Portanto, os faxinais configuram situações coletivas, mas 
sim combinações entre a apropriação comum e a apropriação familiar dos recursos naturais. 

Tal como Carvalho, essa caracterização se refere a um momento histórico, em que se 
escolhe a estrutura objetiva - “criador comunitário” – para definir-se como objeto de pesquisa. 
Todavia, apesar desses critérios objetivos corresponderem também ao que denominamos de 
faxinais, qual seja, modalidade que combina a apropriação privada e comum dos recursos 
naturais disponibilizados para fins de pastoreio de criações animais, usufruto dos recursos 
hídricos e extrativismo de recursos florestais, co-extensivo a produção agrícola em áreas 
destinadas à lavouras, predominantemente de uso privado, a definição utilizada pela autora não 
permite compreender os processos sociais de territorialização os quais os faxinais foram e estão 
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submetidos em relações conflituosas e tensas contra seus antagonistas, implicando sempre em 
diferentes territorialidades especificas, e na adoção de atividades produtivas disponíveis, não 
obstante, o elemento identitário permanecer manifestando-se na reprodução das diversas 
práticas sociais de apropriação comum no uso dos recursos essenciais ao grupo. 

Dessa forma, visitamos faxinais em nossa pesquisa, onde as características produtivas 

se modificaram ou se exígüiram, especialmente no que se refere a drástica redução das áreas 
de uso comum e concomitante introdução de sistemas produtivos integrados, caracterizado pela 
mão-de-obra intensiva e pouco exigente em disponibilidade de terra, como a fumicultura16 – 
quando se realiza em áreas de lavoura -, ou granjas de aves e suínos. Tais sistemas concorrem 
com o uso comum dos recursos naturais, de maneira antagônica, “corroendo silenciosamente” 
os fundamentos de sua lógica, e podem ser reinterpretados a partir de situações em que o uso 
comum é drasticamente reduzido ou impedido pelo uso privado, nesses casos, os agentes 
sociais que dispõe de terra reorganizam suas práticas tradicionais nas condições em que são 
possíveis reproduzi-las. Selecionam e reduzem as criações pela estrita necessidade de uso para 
o trabalho e consumo, extinguem as criações baixas (porcos e cabritos) ou edificam 
“mangueirões” ou “potreiros” em pequenas áreas onde o grupo familiar ampliado estabelece 
consenso para criar em conjunto, mesmo que em terreno privado, em oposição as praticas de 
confinamento, como os “chiqueirões fechados” ou granjas, em que as raças crioulas são 
banidas, e os processos produtivos controlados externamente.   

A despeito do assalariamento na colheita de batata, feijão ou madeira ou mesmo em 
empregos urbanos, tem sido observado que os “faxinalenses” adotam esta estratégia de renda 
muitas vezes em locais distantes, contudo permanecem residindo em seus faxinais, ou mesmo, 

permanecem em outras cidades trabalhando por meses e até anos, a fim de alcançarem 
condições econômicas que lhes permita retornar à sua comunidade. Há também “faxinalenses” 
que ocupam cargos públicos em prefeituras e no Estado, assim como em empresas privadas 
sem que abandonem sua condição social de “faxinalense”, manifesta na defesa dos faxinais os 
quais residem. As explicações para tal comportamento não opõe a forma salário com a 
identidade social, e sempre se resume a falta de condições territoriais que lhes garanta praticar 
seu modo de vida. As subvenções governamentais, como aposentadorias e programas sociais 
diversos, também tem assegurado aos “faxinalenses” sua permanência no faxinal.    

                                                
16 A fumicultura representa um dilema para os faxinalenses, uma vez que economicamente lhes garante a 
renda, de outra forma afrouxa os laços de solidariedade do grupo, provoca desmatamentos e 
contaminação dos recursos naturais, desconstruido-lhes a identidade coletiva.   
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Guardando fortes semelhanças com a abordagem teórica utilizada por Carvalho, Chang, 
pautará sua discussão sobre os faxinais numa perspectiva histórica em conformidade com as 
etapas de um desenvolvimento linear, evolutivo e continuo, onde tal modalidade tradicional de 
“uso coletivo da terra” constitui-se e desagrega-se gradativamente, sempre tendendo a 
fragmentar-se, de modo descensional. Porquanto, seu esquema analítico abrange as 

transformações na economia paranaense buscando sua “origem”, assim como, as razões de seu 
“término”, correlacionando às fases deste sistema - gênese, consolidação e desagregação - aos 
ciclos econômicos predominantes no Paraná. Tal esforço de interpretação historicista, 
estabelece uma continuidade e um sentido uniforme as diversas fases do “sistema faxinal”, 
associando a presença de condições favoráveis a sua “formação” durante as fases iniciais do 
desenvolvimento da economia do Paraná, remetendo, portanto, esta modalidade de uso comum 
a uma referencia estática e imutável ao longo do tempo, como resultado de condições históricas 
passadas, onde as fases anteriores ao desenvolvimento do capitalismo agrário permitiriam as 
condições para o seu surgimento. Por outro lado, o sentido invariável dado especialmente ao 
processo de “desagregação” é usado pela autora para explicar a dinâmica do 
“desmantelamento” do “sistema faxinal”, consoante as distintas fases do desenvolvimento da 
agricultura no Estado. 

 
“Finalmente, [...] dentro de 10 a 12 anos, o sistema faxinal não mais 
fará parte do setor produtivo rural do Paraná, e sim será lembrado, 
talvez, como parte da história da agricultura deste Estado.” (CHANG, 
1988:109) 

 
Nesta lógica evolucionista, que anuncia o desaparecimento do “sistema faxinal”, a pouco 

a ser feito para reabilitar tal “estrutura anacrônica”, se comparada à modernidade. Com o 
dinâmico avanço da “modernização da agricultura” e conseqüente precarização das condições 
de manutenção e acesso aos recursos essenciais, desenha-se um inevitável cenário de 
subtração das condições de reprodução social e física dos agentes sociais, que levarão os 

faxinais para a “história agrária do Paraná.”(Chang, 1985).  
Contrariando tal análise, não é isso que foi observado pela pesquisa do mapeamento 

social dos faxinais. Passados mais de 20 anos destas interpretações teóricas oriundas de 
abordagens deterministas e evolucionistas que, afirmaram, sob o ponto de vista econômico, a 
incompatibilidade entre as lógicas produtivas em questão, expondo o domínio produtivo do 
modelo capitalista em detrimento a lógica tradicional, o que se observa, neste período, traduz o 
silêncio consentido sobre explicações para o fenômeno da permanência, mediante conflitos e 
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tensões envolvendo mais de duas centenas de faxinais em disputas contra seus antagonistas 
históricos e atuais. 

De outra forma, o conceito de terras tradicionalmente ocupadas denota o que até então, 
encontrava-se na invisibilidade, as territorialidades especificas faxinalenses ocultadas e 
discretamente manifestas.  Visto que acionam e vinculam a existência dos faxinais a um conflito 

entre modos de produção, o que representam, na realidade, não pode ser lido como oposição 
entre tradicional e moderno, mas produtos de antagonismos e tensões resultadas do próprio 
desenvolvimento do capitalismo, observado, que a forma de apropriação da terra, marcado pela 
combinação do uso comum e privado deste recurso, surge e se localiza marginalmente ao 
desenvolvimento do sistema econômico dominante, identificado nos três principais ciclos 
econômicos históricos do Paraná: tropeirismo, ervateiro e madeireiro, e resiste, ainda hoje em 
um contexto de aberta disputa com agentes do mercado de commodities de soja, milho e 
madeira, além da invasão de neorurais ou “chacreiros”, movidos pela expansão do mercado de 
terras no seu segmento de lazer. 

A expressão “sistema faxinal”, que enfatiza a nomeação das extensões que ocupam em 
detrimento do agente social – “faxinalense”17 - indica esta afirmativa em que a identidade coletiva 
do grupo não é considerada, e sim, um sistema ou estrutura, antes subsidiária e dependente de 
um modelo de produção dominante do que produto social engendrado de forma relativamente 
autônoma pelo campesinato frente conflitos abertos pelo acesso e uso aos recursos essenciais. 
Nesta direção, as interpretações teóricas clássicas elaboradas na década de 80 pela reflexão 
acadêmica, agora analisadas, induzem a elidir a diversidade cultural e a ação dos sujeitos, 
definindo e vinculando sua existência e “extinção” como ação única e controlada pelos 

sucessivos ciclos econômicos presentes no Paraná, e, posteriormente, da “moderna agricultura”. 
A legitimação da noção de “sistema faxinal” ao mesmo tempo que trouxe uma realidade agrária a 
tona, evidenciando suas especificidades, condenou-a ao desaparecimento pela “desagregação”.    

A não observação das estratégias de reprodução social nos trabalhos citados 
anteriormente, decorre da falta de instrumentos teóricos apropriados para identificar e analisar a 
presença dos agentes sociais mobilizados pelo viés das ações políticas e culturais. O que 
queremos reforçar com esta discussão é de que nestas perspectivas, não há lugar para a 
dimensão cultural e identitária, isto é, o agente social permanece indistinto dentro da categoria 
                                                
17 A expressão faxinalense faz parte da construção do sujeito social mobilizado, objetivado em um 
movimento social. Tal proposição ganhou força a partir da realização do 1 Encontro dos Faxinais em 
2005. Preocupados em serem percebidos como grupo organizado ao expôr demandas comuns aos órgãos 
públicos, as lideranças ainda em processo de formação, buscaram enfatizar suas diferenças oriundas da 
sua condição específica de “morador de faxinal”, autodefinindo-se “estratégicamente” como faxinalenses. 
Esta denominação não tinha sido citada em nenhum outro evento, nem mesmo em produções acadêmicas.    
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camponês, inerte as investidas do capital, sujeitando-se a toda forma de manipulação e 
funcionalidade. O contraponto dessa posição está justamente nas ações empreendidas pelos 
próprios agentes sociais, na permanente defesa de sua territorialidade especifica, demonstrando 
com isso que sua posição, é uma posição concorrente no campo das disputas pelo território no 
Paraná.  

As implicações ideológicas e políticas das diferentes concepções sobre os faxinais 
condicionam as possibilidades das lutas, isto é, avanços ou retrocessos no reconhecimento e no 
acesso a seus direitos. O debate apresentado pela Articulação Puxirão neste mapeamento 
confronta as noções de “sistema faxinal” e “terras tradicionalmente ocupadas”. O discernimento 
sobre o significado de tais noções conduz a análises distintas. A primeira versão aponta para 
um cunho biologizante e economicista, e na segunda, proximidade com caracteres auto-
identitários, marcadores de diferenças culturais produzidas socialmente pelos grupos sociais na 
produção de sua “fronteira étnica”18. 

 
Processos Diferenciados de Territorialização 

A formação e consolidação do Estado-nação brasileiro é produto de um processo de 
disputas territoriais caracterizado pela incorporação progressiva dos povos e comunidades 
tradicionais e de suas territorialidades especificas à nação. Essa incorporação pode ser pensada 
a partir do conceito de “territorialização”, ou seja, o processo de reorganização social decorrente 
de situações de conflito territorial envolvendo povos e comunidades tradicionais que 
historicamente se contrapuseram ao modelo agrário exportador, apoiado no monopólio da terra, 
no trabalho escravo e em outras formas de imobilização da força de trabalho. O processo de 

territorialização é um fenômeno complexo que não deve ser simplesmente considerado como 
uma imposição exógena e hegemônica do Estado sobre a diversidade de expressões territoriais. 
Apesar de seus dispositivos de dominação e de reordenamento da vida desses grupos sociais, 
ele também é reapropriado e reinterpretado pelos mesmos, que lhe atribuem significados 
próprios. 

Percebemos essa reapropriação nos casos em que investigamos as definições usadas 
para designar um faxinal oriundas de entrevistas com lideranças de natureza política e 
econômica, bem como por pessoas idosas nas comunidades visitadas, onde observamos 
                                                
18 A abordagem de etnicidade utilizada neste estudo é a interacional, a mesma enfoca os aspectos 
generativos e processuais dos grupos étnicos. Estes não são considerados como grupos concretos, mas 
como tipos de organização baseados na consignação e na auto-atribuição dos indivíduos a categorias 
étnicas. Frederik Barth é o principal expoente desta abordagem, a mesma pressupõe o contato cultural e a 
mobilidade das pessoas e problematiza a emergência e a persistência dos grupos étnicos como unidades 
identificáveis pela manutenção de suas fronteiras.  
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significados distintos as categorias utilizadas pelos levantamentos oficiais (EMATER, 1994 e IAP, 
2004) para descrever um faxinal. Tal significado dado ao faxinal pelos agentes sociais 
entrevistados referia-se sempre a uma área “aberta” ou “livre” com dimensões que remontam a 
memória do tempo em que o faxinal tinha extensões “ilimitadas”. Portanto, essa visão diverge da 
definição de uma área restrita e atualmente reduzida ao criador comum, utilizada pela produção 

cientifica, e seguida pelos levantamentos oficiais. Ainda analisando as descrições dos agentes 
sociais, os mesmos não fazem referência aos aspectos produtivos de forma imediata, antes 
delimitam uma territorialidade, ao afirmarem as extensões disponíveis para o uso comum, 
incluindo na mesma os recursos essenciais, tal como a floresta, os recursos hídricos, e as 
práticas sociais relativas ao uso e acesso, como a cooperação simples, laços de solidariedade e 
resistência com a intenção de designar uma cultura diferenciada baseada numa tradição e 
práticas jurídicas comuns “combinadas” e acatadas consensualmente pelo grupo.  

Este processo está marcado fortemente na memória coletiva do grupo, que domina os 
fatos litigiosos, os antagonistas e os recursos essenciais em disputa, bem como as extensões 
territoriais de pertencimento, esboçando os elementos que constituem o processo social de 
territorialização enquanto uma construção social dos agentes sociais, deflagrada pela instância 
política dentro de um campo de lutas onde se enfrentam diferentes modalidades de apropriação 
dos recursos naturais, que no caso dos “faxinalenses”, remontam o período colonial, quando 
estes territórios começaram a ser ocupados para práticas de uso comum. Tal ocupação 
permanente das terras indicadas como de uso tradicional, caracteriza o seu sentido, 
recuperando criticamente as legislações agrárias coloniais, que instituíram as sesmarias e que 
depois reestruturaram formalmente o mercado de terras com a Lei de Terras de 1850, criando 

obstáculos de todas as ordens para que estes grupos sociais tivessem acesso às terras. 
(Almeida, 2005:34)  

O que buscamos explicitar, sucintamente, ao usar este instrumental analítico, é a 
possibilidade da expressão identitária referida aos faxinais não poder ser reduzida simplesmente 
a presença do “criador comum”. Esta condição é situacional dentro da história, bem como 
atualmente. Nesse sentido, a noção de territorialização pode ser entendida como um processo 
de reorganização social que implica na criação de uma nova unidade sociocultural sempre que 
os territórios tradicionais são violados, o que leva os agentes sociais “faxinalenses” a 
mobilizarem-se pela defesa de suas praticas sociais, redesenhando, de acordo com as 
possibilidades que dispõe sua reprodução social e física.    

Tal processo não deve ser entendido como tendo um único sentido, dirigido 
externamente e homogeneizador, pois a sua atualização pelos agentes sociais, sobretudo, 
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desde o surgimento da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses – AP, reforça e conduz 
justamente ao contrário, à construção de uma identidade étnica distintiva e distinta dos 
enquadramentos às categorias oficiais que menosprezam a diversidade cultural, demarcando 
com isso as fronteiras étnicas referidas a esta modalidade de apropriação dos recursos naturais 
que se autodefinem como “faxinalenses”.  

O que muitas vezes aparenta somente uma “paisagem” composta por elementos 
“vestigiais” de ordem ambiental e cultural identificadores da presença de um “criador comum”, 
comporta no tempo e no espaço, situações dinâmicas marcadas pela descontinuidade impressas 
nos avanços e retrocessos sob as terras tradicionalmente ocupadas pelos agentes sociais, onde 
o grupo frente a situações favoráveis ou ameaças ao seu território refugia-se em uma nova 
posição na luta insistente contra a extinção da modalidade de uso comum, isto é, enquanto o 
agente social não for compulsoriamente deslocado ou “desapossado” das condições que lhe 
permitem o uso comum dos recursos naturais e de seus meios de reproduzir-se socialmente e 
fisicamente, os membros do grupo persistem em realizar suas práticas culturais tradicionais, 
mesmo que seja em circunstancias de “desagregação” e isolamento do grupo social localizado 
na dimensão familiar (caso dos “mangueirões” e “potreiros”). Este argumento sustenta a 
afirmação de que o grupo social não somente resiste contra seus antagonistas, buscando a 
coesão através do acionamento da solidariedade, como investe na conservação de suas praticas 
tradicionais de uso e acesso aos recursos básicos, mesmo quando está impedido de realizá-lo, 
mas potencialmente, aguarda as condições para tal, mobilizando-se politicamente e 
judicializando seus conflitos sócio-ambientais.  

Tal comportamento, notadamente coletivo, porem, localizado, demonstra de forma 

factual a reação dos agentes sociais na intenção de manter as práticas tradicionais de uso 
comum dos recursos naturais, sobretudo as pastagens, florestas e aguadas. Como se não 
bastassem as provas documentais, anunciavam em seus relatos, territorialidades que nos levam 
a história, apontando para lugares onde perderam o domínio e, por conseguinte, o “livre acesso” 
aos recursos essenciais à sua reprodução social.  

Essa atitude, manifestada em depoimentos e documentos oficiais pelos agentes sociais 
nas localidades em que visitamos revelam a resistência narrada em diversos relatos de conflitos, 
que remontam com mais precisão as décadas de 1960 e 1970, alcançando os mais recentes 
ocorridos nos últimos cinco anos. Envolvem a construção de obras governamentais, sobretudo 
estradas que cortam as áreas de uso comum, e a expansão dos monocultivos de pinus e 
eucaliptos, além do avanço da soja e do milho em monoculturas extensivas e, a especulação 
imobiliária com a expansão das chácaras de lazer. Em contrapartida, foram apresentados pelos 
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agentes sociais, com prova de reação a essas investidas, desde abaixo-assinados favoráveis ao 
“criador comum”, que datam da década de 1970 até 1990, passando por acordos com 
prefeituras, “escrituras de uso coletivo” registradas em cartório, mais de uma dezena de ações 
judiciais em que o grupo social solicita retirada de cercas individuais, denominadas de “fechos”, 
estas ultimas identificadas a partir de 1985, respectivamente registradas nas Comarcas de 

Pitanga e Rebouças, até à aprovação nas Câmaras de Vereadores de Antonio Olinto, Pinhão e 
São Mateus do Sul das Leis Municipais de reconhecimento da identidade faxinalense e de seus 
acordos de uso dos recursos naturais, assim como a promulgação da Lei Estadual n. 15.673 de 
novembro de 2007, com o mesmo teor.  

Os processos de territorialização, consoante este cenário, emergem segundo as 
categorias de classificação utilizadas pelos agentes sociais para definir a situação do território 
referido, principalmente ao uso comum das pastagens naturais, ou seja, “faxinal”, “criador”, 
“criador criação grossa”, “mangueirão” ou “potreiro”. Todas essas designações podem ser 
entendidas como construção social do possível, em face de acentuados conflitos contra 
antagonistas. Portanto, tais categorias devem ser compreendidas a partir de processos 
diferenciados de territorialização, que configuram situações históricas e atuais em que o acesso 
aos recursos está em disputa, notadamente, as áreas de pastagens nativas, roçados e fontes de 
água, além de portões, “mata-burros” utilizados para as delimitações físicas destes territórios 
específicos. Estes últimos, considerados bens de uso comum são alvos preferenciais dos 
antagonistas visando à desestabilização do uso comum, uma vez que sua destruição inviabiliza 
os limites físicos entre o “criador comum” e as áreas de cultivo agrícola, gerando conflitos de uso 
em detrimento a criação animal. De outra forma, a presença de “moradores de fora” ou “famílias 

de dentro” geralmente capitalizadas, tem promovido o fechamento de áreas de uso comum, que 
muitas vezes são cercadas e substituídas por monocultivos agrícolas e florestais ou chácaras de 
lazer, seguindo um padrão regional de avanço do capital sobre os territórios de faxinais. 

  Havendo condições de possibilidade, o grupo social tende a retomar sua modalidade 
de uso comum no acesso aos recursos naturais. Como nos casos em que os agentes sociais de 
forma organizada buscam apoio junto às promotorias públicas e no Instituto Ambiental do Paraná 
IAP - órgão estadual que compete o monitoramento dos faxinais - contra o “fechamento” de 
áreas de “livre acesso” que afetam a comunidade ou reconstrução de “mata-burros” e portões 
retirados ou destruídos, sem descartar situações novas em que grupos familiares que por algum 
motivo haviam isolado suas áreas, as dispõe novamente para o uso comum.  Dessa forma as 
posições em que o uso comum está reduzido ou obstruído, não devem ser vistas como estágios 
ou fases que tendem a extinção, pelo anacronismo ou apelo a uma tradição do passado, como 



 21 

explica o enfoque evolucionista, de maneira contrária, o que chamamos atenção são as formas 
de resistência e solidariedade empregada pelo grupo em torno defesa da modalidade de uso 
comum, ela configura a existência coletiva de uma identidade étnica que se constrói pela 
mobilização em defesa da modalidade de uso tradicional dos recursos.  Isto quer dizer que o 
tradicional é acionado enquanto uma demanda do presente, e nada tem haver com a história, 

com origem ou resíduo. O tradicional é uma maneira de existir coletivamente, por mais que os 
atributos que compõem essa existência não estejam mais presentes ou se encontrem 
ameaçados, o grupo faz da ameaça, do conflito ou da ausência o motivo de sua mobilização, da 
sua emergência, compondo assim, sua identidade coletiva que tende a convergir para uma 
identidade étnica. 

Dentre essas expressões, organizamos 4 categorias situacionais ou posições 
formuladas em consonância com as representações dos agentes sociais sobre sua condição 
social, mesmo em situações onde o uso comum foi obstruído, todavia a identidade étnica 
manifestasse e reforça-se pela situação conflituosa em relação aos antagonistas e informam o 
sentimento de pertencimento do grupo social à uma forma de apropriação especifica dos 
recursos naturais considerados essenciais. Portanto, as posições agora descritas foram 
objetivadas situacionalmente em territorialidades especificas observadas pelo trabalho à campo, 
que buscam identificar a partir de relatos e entrevistas seus processos de territorialização com 
referencia nas terras tradicionalmente ocupadas pelos faxinais. Por isso, nossa insistência em 
denominarmos de faxinais, territórios que oficialmente são designados como “comunidades 
rurais de pequenos agricultores”. 

Para efeito de exposição das referidas territorialidades, dividimos nas que permanecem 

“com uso comum” (posição 1, 2 e 3) mesmo havendo restrições de acesso aos recursos 
essenciais, e os faxinais em que o mesmo foi obstruído, isto é, os faxinais “sem uso comum” 
(posição 4). Importante ressaltar que as observações a campo informam a predominância de 
uma posição, mas não excluem a existência combinada de duas posições em um único faxinal. 
Segue abaixo a proposta de classificação das posições encontradas: 

 
1) Faxinais com uso comum – “criador comum aberto”: Esta situação foi observada 

no Setor Centro da APF, especificamente nos municípios de Inácio Martins e Pinhão. Sua 
territorialidade especifica contempla grandes extensões territoriais (acima de 1000 há) livremente 
acessados por “criações altas e baixas” para uso comum das pastagens naturais e recursos 
hídricos que ocorre em áreas de apossamento com situação dominial litigiosa entre 
“faxinalenses” e empresas madeireiras em conflitos que se arrastam desde 1950. Nestas áreas 
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há predominância de florestas nativas por onde circulam as criações, somente sendo 
“impedidas” pelo avanço de monocultivos de eucaliptos e pinus. Estes são indicados como os 
principais causadores de danos aos animais, desmatamento florestal para produção de carvão e 
serrarias, assim como para plantio dos monocultivos florestais.   

 

2) Faxinais com uso comum – “criador comum cercado”: Se caracterizam pela 
presença do uso comum dos recursos essenciais em “criadores comuns” de extensões variáveis 
onde circulam livremente “criações baixas” (cabritos, ovelhas, porcos e galinhas) e “altas” (gado 
bovino e cavalar) sendo delimitadas fisicamente por cercas de uso comum, “mata-burros”, 
portões, valos e rios. Compõe a categoria mais identificada como “sistema faxinal” ou “criador 
comunitário” (Carvalho, 1984; Chang, 1985) pela literatura e ações do governo (EMATER, 1994 
e IAP, 2004). Há na maioria dos casos um tenso cenário de disputas pela manutenção das 
dimensões da área de uso comum intensificadas pela pressão provocada pelas monoculturas, 
empreendimentos imobiliários, obras governamentais de infra-estrutura (estradas municipais, 
estaduais, federais, linhas de transmissão, entre outros).  

 
 3) Faxinais com uso comum – “criador com criação grossa ou alta”: Se 

caracterizam pelo “fechamento”, com cercas de 4 fios de arame nas divisas de algumas ou todas 
propriedades, antes destinadas para o uso do “criador comum”, ficam disponíveis apenas 
algumas áreas privadas, além das áreas  públicas (beiras de estradas, campos de futebol, pátio 
de igrejas,...).Há, neste caso, uma forte limitação ao “livre” acesso aos recursos essenciais 
Predominam no uso comum somente as criações ditas “grossas” ou “altas” (cavalos, vacas), que 

circulam nas áreas comuns disponíveis por diferentes períodos de tempo ao longo do ano 
dependendo das condições das pastagens nativas. As “criações baixas”, isto é, porcos e cabritos 
são mantidos em “mangueirões familiares” isoladas das áreas de uso comum ou são confinados 
em chiqueiros. Observa-se, nestas áreas a forte presença de sistemas de integração 
agroindustrial, como fumicultura, granjas de suínos e aves, além de “chacreiros”. Todos estes 
são indicados como responsáveis pelo “fechamento” do “livre” acesso aos recursos essenciais. 
Apesar da eliminação das “criações baixas”, os bens considerados de uso comum não são 
retirados ou destruídos, permanecendo “mata-burros” e/ou portões e cercas para delimitar 
fisicamente áreas com distintas finalidades. 

   
4) Faxinais sem uso comum – “mangueirões” e “potreiros”: Representam situações 

em que o uso comum da criação animal (“baixa” ou “alta”) ocorre somente pelo grupo familiar ou 
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ao grupo doméstico. Portanto, quando ocorre, o uso comum dos recursos naturais está restrito 
dentro dos limites da propriedade privada. Os informantes relatam que o “livre” acesso aos 
recursos foi obstruído pela privatização para os mesmos em meio a conflitos e tensões, 
provocados por “gente de fora”. Assemelham-se aos denominados “piquetes” em alguns casos, 
com a substancial diferença das criações manterem-se soltas grande parte do tempo em parte 

da extensão da propriedade do grupo familiar ou doméstico, denominado de “mangueirão” 
quando se refere a parte das propriedades cercadas para uso das “criações baixas” ou “potreiro”, 
quando são utilizadas somente para criação alta. Em alguns casos observamos a permanência 
de “mata-burros”, cercas para “criações baixas” e portões, todavia sem função aparente, apenas 
simbolizam a recente ausência da posição de “criador comum”. 

                     
Essas 4 posições, são situacionais e manifestam objetivamente as condições materiais 

ou físicas disponíveis ou não das referidas terras tradicionalmente ocupadas por faxinais. 
Todavia, subjetivamente, as expressões identitárias de pertencimento a um faxinal, ou seja, a 
uma modalidade de uso e apropriação dos recursos naturais, determinada pelo uso comum, 
informam distintas expressões territoriais de um mesmo agente social que se articula visando o 
acesso aos recursos naturais para o exercício de suas atividades produtivas, sociais, culturais e 
ambientais, consoante um certo grau de coesão e solidariedade obtido face a antagonistas num 
cenário de conflitos e tensões que historicamente impelem os faxinais e seus agentes sociais, a 
estágios diferenciados de territorialização, e por ora não se resumem a uma forma única e 
estática de modalidade de uso comum da terra descrita pela literatura. 

A modalidade de apropriação dos recursos naturais essenciais configuram, então, uma 

expressão identitária que converge para uma territorialidade específica onde atuam agentes 
sociais em permanente produção de estratégias de reprodução social, mesmo que em situações-
limite, caso em que o território foi usurpado, restando-lhes apenas a memória coletiva. Em todos 
os casos, mesmo onde não se apresenta a modalidade de uso e apropriação comum da terra, os 
agentes sociais entrevistados fazem referencia a uma origem comum, onde as vicissitudes 
provocaram a adoção de novas práticas, sem o abandono das praticas tradicionais, que somente 
deixaram de ser realizadas pela obstrução as mesmas, motivadas em geral, pela presença de 
antagonistas, e indiretamente, a desentendimentos internos ao grupo relacionados ao 
descumprimento das regras de uso comum, em meio a tensões relativas a situação de 
insegurança jurídica sobre o direito de preservar tais normas e, a promoção de novas 
tecnologias produtivas que descartam o tradicional, colocando interesses antes convergentes em 
disputa, e gerando todo tipo de dissenso sobre o uso comum dos recursos naturais. 
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Expostas as categorias acima é possível asseverar a amplitude da noção de faxinal 
frente as classificações usuais, até então utilizadas, o que permite a incorporação de mais de 
duas centenas de grupos identificados com essa modalidade de apropriação de recursos 
básicos, tirando-lhes do “anonimato” ou “invisibilidade” ao reconhecer-lhes seus caracteres auto-
identitários acionados pelos diferentes processos de territorialização (históricos e atuais) que 

impeliram estes grupos a mobilizarem-se na defesa de suas práticas sociais, resistindo de forma 
localizada, visando a reprodução de suas formas tradicionais de uso e acesso comum aos 
recursos naturais de acordo com as possibilidades disponíveis. 

Os faxinalenses, que até o momento anterior a fundação da Articulação Puxirão – AP, 
em 2005, não existiam coletivamente como categoria social reconhecida pelo Estado, e sim, 
como espaço físico em avançado estágio de “desagregação”, segundo as interpretações 
evolucionistas, expõe-se neste mapeamento social, pela via teórica da identidade coletiva. Esta 
inversão conceitual e teórica possibilita os agentes sociais, se autodefinirem como 
“faxinalenses”, focalizando os fenômenos recentes onde o seu modo de vida tradicional e, 
sobretudo, a defesa de sua territorialidade especifica é atrelado a fatos do presente e as atuais 
reivindicações conduzidas pelos novos sujeitos da ação articulados pelo movimento faxinalense 
que emergem deste campo de lutas. 

 
Análise Comparativa dos Dados 

Desde 1994 o Estado do Paraná elaborou 2 levantamentos oficiais sobre os faxinais, 
identificados como preliminares. Em ambos, as categorias utilizadas para definir o objeto da 
pesquisa foram “sistema faxinal” e “criador comunitário” conforme formulações de Carvalho 

(1984) e Chang (1985). O primeiro elaborado pela EMATER-PR em 1994, foi realizado pelos 
escritórios locais da empresa, localizando faxinais em 25 municípios, contabilizando a presença 
de 38.224 “pessoas” em 43.620,35 há de “criador comunitário”, totalizando 118 faxinais no 
Paraná. Poucas informações descritivas informam sobre esta pesquisa, entretanto pelos dados 
coletados tal levantamento tinha como propósito o “cadastramento” dos faxinais buscando 
avaliar sua situação fundiária, aspectos produtivos e sociais. 

Em 2004 é realizado o segundo levantamento, desta vez pelo Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP. A pesquisa foi realizada no período de 3 meses por um consultor contratado que 
selecionou por “amostragem mínima” municípios e faxinais a serem visitados, e número de 
famílias a serem entrevistadas por faxinal. Baseado neste esquema, foram visitados 13 faxinais 
em 8 municípios, sendo entrevistados 36 “famílias de moradores” de faxinal,  7 agentes de 
organizações da sociedade civil (ONGs, sindicatos e Associações de Agricultores) e 6 
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governamentais (2 Escritórios da EMATER-PR e 4 Prefeituras). Constatou-se de forma 
resumida, que “atualmente existem no Estado do Paraná, no mínimo, “44 faxinais” que ainda 

mantêm o “sistema de criadouro comunitário” e/ou “uso coletivo das terras”, com alguma 

atividade produtiva (como as pastagens). A área total dos faxinais é de aproximadamente, 

26.189,00 há (...) e cerca de 3.409 famílias.”(MARQUES, 2004).   

  O autor ainda inclui e relaciona faxinais que “funcionavam” como “sistema faxinal” em 
duas situações: os que mantêm características de paisagem de mata de araucárias, estes 
seriam mais “56 faxinais”, e teriam deixado de “funcionar” entre os anos de 1994 e 2004, e os   

que já perderam totalmente as características deste sistema, passando a ser considerados como 

comunidades de agricultores que produzem individualmente, estes seriam “52 faxinais”. Diante 
dessas constatações, e subestimando o levantamento anterior realizado pela EMATER-PR, o 
autor conclui que até 1994 haviam indicações de existirem “152 faxinais” no Estado do Paraná.  

Somente a análise destes levantamentos, em que se utilizou a categoria “criador 
comunitário” e “sistema faxinal”, são suficientes para inferir a tendência de fundamentos 
evolucionistas que indicam o desaparecimento dos faxinais (Chang, 1985). Afinal, em dez anos 
que separam estas pesquisas “constata-se” a redução de aproximadamente 63% dos faxinais, 
concomitantemente, 40% das terras do criador comum teriam sido “individualizadas” em seu uso, 
e 57,3% das famílias “faxinalenses” teriam deixado de sê-lo, pelo fim das condições objetivas.  

 Entretanto, as informações colhidas pelo mapeamento social dos faxinais descrevem 
outro cenário, onde a priori essa tendência não se realiza, porquanto seus agentes sociais estão 
em permanente conflito contra seus antagonistas, buscando para isso condições de 

possibilidades para reproduzir-se física e socialmente. Entre os levantamentos anteriores e este, 

o foco da análise amplia as posições no espaço social verificáveis na “estrutura objetiva” referida 
aos faxinais, e informadas inicialmente pela presença do “criador comunitário” como único 
elemento característico. De outro modo, ao usarmos a combinação entre elementos objetivos 
característicos, mesmo observados isoladamente, tal como o criatório comum, paisagens, 
cercas, portões e “mata-burros”, e objetivarmos os elementos identitários manifestados por 
processos de territorialização que expressam mobilizações em defesa e ampliação dos territórios 
de pertencimento, abre-se a possibilidade da inclusão de faxinais até então considerados 
“extintos” pelos levantamentos oficiais pelo fato de não possuírem as características de um 
“criador comunitário”, segundo as definições teóricas e operativas vigentes.  

Comparando os dados coletados por esta pesquisa com o levantamento realizado pelo 
IAP, verificamos que apenas um faxinal (Faxinal Barreiro, localizado em Ipiranga), segundo a 
categoria utilizada pelo órgão, não foi detectado por nosso levantamento, devido ao fato de não 
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realizarmos visita a este município. De outra forma, comparando-se os dados totais de faxinais 
incluídos pelo mapeamento social19 nas 4 posições descritas, isto é, 227 faxinais, com o 
levantamento preliminar realizado pelo IAP, que informou a presença de “no mínimo 44 faxinais”, 
temos uma diferença relativa superior em 516% ao número de faxinais identificados em 2004, 
além de uma estimativa populacional que se aproxima de 9.500 famílias de “faxinalenses” ou um 

valor 278% superior ao mesmo levantamento. Estes dados nos fizeram questionar 
automaticamente tal tendência, até então descrita como “inexorável”, indicando que estamos, ao 
contrário, comprovando a persistência da identidade coletiva manifestada pelos processos de 
territorialização mesmo em unidades sociais onde o uso comum foi completamente obstruído. 
Evidenciando, assim que a caracterização não se resume unicamente pela presença de 
“estruturas objetivas”, tal como, o “criador comunitário” ou “sistema faxinal”, mas sim pela sua 
identidade coletiva redefinida pela defesa de uma tradicional modalidade de uso dos recursos.   

Para explicitarmos este debate recorremos aos dados registrados à campo. As 
informações coletadas pelo mapeamento social foram organizadas no decorrer da pesquisa em 
um quadro demonstrativo que se encontra em anexo. A partir das informações coletadas à 
campo constituímos os dados elementares da pesquisa que focalizam dentre outros: a) Nome 
segundo o qual o faxinal é conhecido pelos que residem e pelos circundantes; b) Município em 
que se localiza; c) Região conforme o critério da Articulação Puxirão dividiu – Setores Centro, 
Centro-Sul e Curitiba/Quitandinha; d) Posições dos faxinais e Conflitos Sociais, e, e) Número de 
Famílias; 

  
a) Nomes de Faxinais: 
Assim, observamos o que caracteriza os nomes dos faxinais com mais freqüência são: 

1) Referências geográficas ou naturais; 2) Nomes de famílias que ocuparam inicialmente essas 
localidades e, 3) Nomes de santos ou santas padroeiras. Esta análise torna-se interessante, na 
medida em que as nomeações referidas as localidades acompanham os processos de 
territorialização nos faxinais, contribuindo com a compreensão desta análise. 

No primeiro caso, identificamos uma predominância de referencias geográficas ou 
naturais em nomeações de faxinais, com a presença de 73% do total. Sua ocorrência é similar 
nas 3 regiões pesquisadas. Esses topônimos referem-se a situações naturais (nome de árvores, 

                                                
19 Não foram coletadas informações sobre área de “criador comunitário” ou lavouras pelo fato das 
informações serem conflitantes entre os “faxinalenses” devido as disputas freqüentes pelas áreas de uso 
comum que tornam variável suas extensões. Outro motivo, e cremos que central, se refere a noção de 
terras tradicionalmente ocupadas que focalizam as extensões de pertencimento territorial e não as áreas 
atualmente ocupadas.  
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rios, animais, relevos, etc...) que designam elementos físicos marcantes na territorialidade do 
grupo social com o ambiente e, acabam por definir sua denominação conhecida regionalmente. 
Ao que parece, são renomeados conforme as situações de desterritorialização e recomposição 
de unidades sociais vinculadas a um território, em que o faxinal passa a ter sua referência em 
elementos geográficos e naturais cada vez mais localizados, de acordo com as representações 

socialmente construídas pelo grupo social. Não sendo regra geral, observamos que elementos 
geográficos de expressão regional, como acontece com os rios, que inicialmente “emprestavam” 
seu nome para um faxinal com “criador comum aberto”, ao longo de processos de 
territorialização começam a ser distinguidos por subdenominações locais referidas a 
territorialidades especificas. Esses casos podem ser observados, a titulo de exemplo, no Faxinal 
Rio da Várzea, situado atualmente no município de Mandirituba sua extensão inicial, há mais de 
50 anos, englobava várias localidades sob uma mesma denominação, que pouco a pouco, em 
face de tensões e conflitos foram dividindo sua unidade territorial, sendo então, redefinidas 
novas nomeações a estas territorialidades, sejam elas associadas à elementos naturais, 
geográficos ou nomes familiares para sua identificação, como, Rio da Várzea Borges, Avencal, 
Tronco, Ilha, entre outros nomes. Esse fenômeno, pode ser observado na localidade de Faxinal 
Marmeleiro de Baixo, que comporta dentro de suas extensões de uso comum 2 denominações, 
quais sejam, Marmeleiro dos Carvalho e Marmeleiro dos Rosa. Compunha esse conjunto até 
1974, a localidade de Marmeleiro dos Beltrão, quando a construção de uma rodovia estadual 
separou-a, passando a ser reconhecida localmente como Marmeleiro dos Beltrão, apesar de que 
para fins de programas públicos municipais, a mesma ainda é identificada como Marmeleiro de 
Baixo. 

Na segunda situação, cujos faxinais carregam nomes de famílias, os mesmos perfazem 
22% do total pesquisado, e se distribuem de forma semelhante nos 3 setores pesquisados. Sua 
presença esta associada ao nome de famílias precursoras na ocupação e exploração dos 
territórios, sejam “faxinalenses” identificados como “posseiros” pela forma de apropriação dos 
recursos, sejam ervateiros ou madeireiros geralmente absenteístas, identificados também como 
“proprietários” e/ou “fazendeiros”. No Município de Pinhão, “faxinalenses” residentes na 
localidade de Faxinal dos Ribeiros informaram nas entrevistas, que o nome do faxinal se refere a 
uma família de “posseiros” que chegou naquela área há mais de 150 anos. Seus descendentes 
foram estendendo seus domínios e formas de uso comum até a chegada da Madeireira Zattar, 
na década de 1950. A partir daí, a unidade territorial foi rompida e as famílias foram fundando 
novos núcleos, numa tentativa de reproduzirem socialmente e fisicamente as condições 
anteriores. Essas novas localidades foram nomeadas a partir da década de 1970 por distintos 
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motivos; Duas “emprestaram” o nome de aspectos naturais, como um rio, faxinal Avencal, e 
outra pela vegetação, comunidade de Taquara; Outra pelo escolha do Santo Padroeiro, 
comunidade de São Lucas; além dessas motivações, em 1996, o INCRA implantou um Projeto 
de Assentamento em uma área dentro dos limites do Faxinal dos Ribeiros, adquirida por 
desapropriação de terras da Madeireira Zattar, cuja denominação dada oficialmente foi 

“Assentamento 1G”, que mais tarde, permaneceu no senso comum como Assentamento dos 
Ribeiros.  

Em outro caso, Faxinal dos Seixas, situado no Município de São João do Triunfo, os 
relatos dos entrevistados descrevem que a área, onde hoje se pratica o uso comum (23,0 há) 
representa parte da “doação” (70,0 há) ocorrida por volta de 1960, de um “fazendeiro” ou 
“ervateiro”, conhecido por Seixas, dono de uma grande extensão de terras na localidade. Tal 
“doação” foi feita a um “faxinalense” que na época trabalhava como agregado para o mesmo, 
desde há década de 1940. Segundo as narrativas do grupo, o “fazendeiro” não residia em suas 
terras, apenas explorava madeira e erva-mate, todavia como não percebia conflitos de uso entre 
seus interesses extrativistas e o uso comum das pastagens nativas, permitia que os seus 
agregados e moradores vizinhos as suas terras criassem animais de maneira “livre”, uma vez 
que não havia impedimentos de qualquer ordem para tal. Quando outras parcelas de suas terras 
foram vendidas para empresas reflorestadoras, na década de 1970, os “faxinalenses” obrigaram-
se a limitar sua área de uso comum aos atuais 23,0 há, colocando cercas. 

É interessante observar que 58 localidades visitadas em 21 municípios são reconhecidas 
localmente pela nomeação de Faxinal, isto é, carregam em sua nomeação a modalidade 
tradicional de uso comum dos recursos. Entretanto, há um predomínio do uso dessa expressão 

na Região Sul do Estado (35 faxinais) e na Região Centro (22 faxinais), aparecendo uma única 
vez na Região Sudeste (Faxinal dos Rodrigues, município de Piên), o que pode explicar a origem 
do termo faxinal nestas regiões de colonização mais recente se comparada com a Região 
Sudeste colonizada a partir do inicio do século XVIII. Fato que chama atenção é que em todos os 
casos o termo faxinal está associado a nome de uma família, indicando com isso a posição 
social e econômica da mesma na região em determinada situação histórica.     

Na terceira situação, em que são utilizados nomes de Santos Padroeiros nos faxinais, 
identificamos 5% das nomeações referentes ao número total. Ao que parece, essas nomeações 
ocorrem no momento (1960-1970) em que a Igreja Católica se estrutura através da implantação 
de capelas nessas comunidades. Para cada capela, a igreja institui um Santo ou Santa 
Padroeira da localidade em conformidade com os dias de cada santo ou santa. Nesse sentido, 
muitos santos, beatos, ofícios religiosos e ritos são banidos oficialmente da religiosidade popular. 
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b) Município em que se localizam os Faxinais: 
A localização geográfica dos faxinais identificados nesta pesquisa confirma as 

informações relativas as pesquisas anteriores (EMATER, 1994 e IAP, 2004) apontando para  
extensão na sua ocorrência em direção a outras microrregiões no Estado do Paraná, tal como 
Cascavel e Telêmaco Borba, bem como para o seu adensamento em microrregiões já 

assinaladas anteriormente, como as de Guarapuava e Prudentópolis. Segundo os critérios de 
divisão geográficos definidos pelo IBGE (2000) visitamos 39 municípios situados em 10 
microrregiões do Paraná (Quadro 2), todavia encontramos faxinais em 3220 destes. As 
microrregiões geográficas visitadas foram: Telêmaco Borba (3 municípios); Ponta Grossa (2 
municípios); Pitanga (3 municípios); Guarapuava (7 municípios); Prudentópolis (7 municípios); 
Irati (4 municípios); São Mateus do Sul (3 municípios); Lapa (2 municípios); Curitiba (3 
municípios) e Rio Negro (5 municípios). Estas microrregiões se localizam cada qual dentro 04 
mesorregiões (Quadro 1), quais sejam: Centro-Oriental; Centro-Sul; Sudeste e Metropolitana de 
Curitiba. 
 
Tabela 1. Faxinais por município e distribuição das posições.  

Posição - Faxinal Mesorregião Microrregião Município Número 
Faxinais 1 2 3 4 

Metropolitana Curitiba Curitba Mandirituba 15 - 3 1 11 
Metropolitana Curitiba Rio Negro Quitandinha 13 - 7 3 3 
Metropolitana Curitiba Rio Negro Tijucas do Sul 9 - 3 1 5 
Metropolitana Curitiba Rio Negro Agudos do Sul 6 - - 1 5 
Metropolitana Curitiba Rio Negro Piên 4 - - 1 3 
Metropolitana Curitiba Lapa Lapa 16 - 1 4 11 
Sudeste  Prudentopolis Prudentópolis 14 - 9 4 1 
Sudeste Prudentopolis Imbituva 8 - - 3 5 
Sudeste Prudentopolis Fernandes Pinheiro 5 - 2 1 2 
Sudeste Prudentopolis Teixeira Soares 1 - - - 1 
Sudeste Irati Rio Azul 7 - 4 2 1 
Sudeste Irati Irati 14 - 4 4 6 
Sudeste Irati Rebouças 15 - 5 1 9 
Sudeste Irati Mallet 1 - 1 - - 
Sudeste São Mateus do Sul São Mateus do Sul 4 - 2 1 1 
Sudeste São Mateus do Sul São João do Triunfo 16 - 2 3 11 
Sudeste São Mateus do Sul Antonio Olinto 1 - 1 - - 
Centro-Oriental Ponta Grossa Palmeira  9 - - 2 7 
Centro-Oriental Ponta Grossa Ponta Grossa 1 - 1 - - 
Centro-Oriental Telêmaco Borba Imbaú 4 - - - 4 
Centro-Oriental Telêmaco Borba Reserva 3 - 1 - 2 
Centro-Sul Guarapuava Inácio Martins 17 8 2 6 1 
Centro-Sul Guarapuava Pinhão 15 2 1 - 12 
Centro-Sul Guarapuava Reserva do Iguaçu 3 - 1 - 2 
Centro-Sul Guarapuava Turvo 13 - 3 6 4 

                                                
20 Pelo procedimento utilizado os informantes comunicavam a possibilidade da presença de faxinais para 
que fôssemos às localidades averiguar. Portanto, não “vasculhamos” os municípios à procura de faxinais, 
podendo os existirem sem que tivéssemos informações suficientes para encontrá-los.  
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Centro-Sul Guarapuava Guarapuava 4 - - 4 - 
Centro-Sul Guarapuava Campina do Simão  1 1 - - - 
Centro-Sul Guarapuava Guaraniaçu 1 - - - 1 
Centro-Sul Guarapuava Nova Laranjeiras 1 - - - 1 
Centro-Sul Pitanga Pitanga 3 - - 1 2 
Centro-Sul Pitanga Mato Rico 1 - - - 1 
Centro-Sul Pitanga Boa Ventura de São Roque 2 - 1 1 - 
Total 227 11 54 50 112 

Fonte: Pesquisa Mapeamento Social Faxinais, 2008. 

 
A maior concentração de faxinais ocorreu na Mesorregião Sudeste do Paraná com 86 

faxinais, sendo 30 faxinais situados na posição 2; 19 na posição 3 e, 37 na posição 4. A 
pesquisa indicou na Mesorregião Metropolitana de Curitiba a presença de 63 faxinais, sendo 
14 faxinais na posição 2; 11 na posição 3 e, 38 na posição 4. Os dados coletados para 
Mesorregião Centro-Sul indica a ocorrência de 61 faxinais, sendo 11 faxinais na posição 1; 8 

faxinais na posição 2; 18 na posição 3 e, 23 na posição 4. Por último, os dados referentes a 
Mesorregião Centro-Oriental apontam a presença de 17 faxinais distribuídos 2 na posição 2; 2 
na posição 3 e, 13 na posição 4.          

 
Quadro 1: Mesorregiões visitadas pela pesquisa, IBGE, 2000. 

 
Fonte: Ipardes, 2006. 
 

Geograficamente, os dados elementares descrevem a concentração maior de faxinais na 
Mesorregião Sudeste confirmando o conhecimento acumulado sobre sua ocorrência no Paraná. 
Entretanto, isso não significa que nas outras mesorregiões apresentadas, os faxinais existem de 
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forma menos expressiva. Antes é necessário explicitar que parte deste conhecimento já se 
encontrava disponível nos levantamentos oficiais, sendo adicionadas informações em domínio 
da APF que desenvolve suas ações de forma concentrada nesta mesorregião há pelo menos 2 
anos. Aliás, os dados advindos das outras 3 mesorregiões sinalizam a ampliação de sua 
ocorrência para além dos limites demarcados, especialmente na Mesorregião Centro-Oriental, 

impelindo a necessidade de novos levantamentos nessas regiões, devido ao elevado número de 
informações que recebemos, sem que pudéssemos proceder  verificações à campo, por motivos 
já relatados anteriormente. Nas incursões à Mesorregião Centro-Sul, estendemos nossas visitas 
para além dos “limites” informados pelos levantamentos oficiais, captando assim, a existência 
dessa realidade em municípios nunca citados anteriormente, como Reserva do Iguaçu e Nova 
Laranjeiras, mesmo assim, não podemos visitar municípios como Cruz Machado, General 
Carneiro e Bituruna, apesar de consistentes informações sobre a presença de faxinais. 

Na Mesorregião Metropolitana de Curitiba, conseguimos percorrer parcialmente duas 
microrregiões situadas ao sul de Curitiba, onde observamos uma grande concentração de 
faxinais, especialmente nos municípios de Mandirituba (15) e Quitandinha (13), respectivamente 
situados nas microrregiões de Curitiba e Rio Negro, no 1º Planalto Paranaense. Importa frisar 
que essas microrregiões situam-se em áreas de colonização antiga, denominados de campos 

curitibanos, isto é, a sua ocupação remonta ao período colonial, demonstrando com isso a 
persistência desses faxinais em face dos ciclos econômicos atuantes nesta região há mais de 2 
séculos. Comprobatoriamente a estas informações, seguem narrativas obtidas nas entrevistas 
que descrevem ascendências e fatos históricos que alcançam com segurança mais de 200 anos 
de existência das formas tradicionais de uso comum dos recursos naturais.   
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Quadro 2: Microrregiões visitadas pela pesquisa, IBGE, 2000. 

 
   Fonte: Ipardes, 2006. 
 
Na microrregião de Irati foram identificados 37 faxinais, com destaque para Rebouças 

(15) e Irati (14). Podemos observar também, na microrregião de Prudentópolis, a ocorrência de 
28 faxinais, estando metade deles (14) situados no município de mesmo nome. Soma-se a esses 
dados a microrregião de São Mateus do Sul, onde registramos 21 faxinais, sendo 16 somente no 
município de São João do Triunfo. Essas microrregiões se localizam no 2º Planalto Paranaense, 
portanto são consideradas regiões de ocupação agrária “moderna”, visto que datam do fim do 
período provincial do Paraná e início do era republicana, apresentando muitas semelhanças nos 
processos de territorialização, sobretudo quando analisamos as frentes pioneiras (Waibel, 1955 
p. 167) seus respectivos processos de ocupação territorial sob efeito da exploração da erva-
mate, e da política de colonização de imigrantes europeus. Os faxinais identificados nessas 
microrregiões encontram-se atualmente em acentuadas disputas territoriais motivadas pelo 
avanço dos monocultivos agrícolas e florestais.  

Contudo, foi na microrregião de Guarapuava, ocupada posteriormente21, que a pesquisa 
apontou uma maior concentração de faxinais, ao todo 55. Desses, 45 se situam em apenas 3 

                                                
21 A região de Guarapuava teve sua ocupação inicial registrada na Vila de Nossa senhora de Belém, atual 
cidade de Guarapuava, em 1810. Entretanto, as frentes pioneiras que marcaram a ocupação dos 
municípios de Pinhão, Inácio Martins, Turvo, Candoi, entre outros situados na microrregião, somente 
foram ocupados por tropeiros, “posseiros” e fazendeiros a partir de 1850 com a intensificação dos 
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municípios: Pinhão, Inácio Martins e Turvo. Estes, aliás, são reconhecidos oficialmente pela 
presença de extensas áreas de remanescentes de floresta com Araucárias no Paraná. Esse fato, 
de maneira imponderável associa à existência de faxinais a conservação deste bioma, 
justamente porque há sobreposição entre áreas de uso comum e a cobertura florestal.  

Pelas dimensões da região delimitada nos 39 municípios pesquisados nossa estimativa 

é de que aproximadamente 1/5 da área do Estado do Paraná tenha sido coberta pela pesquisa22. 
Todavia, as informações recolhidas durante os trabalhos à campo reafirmam nossas suspeitas 
que indicam a possibilidade de ocorrência de faxinais em aproximadamente mais 50 municípios 
do Paraná, situados no entorno da região pesquisada, o que elevaria o numero de municípios 
para próximo de 90. Além disso, cabe ressaltar que durante os trabalhos à campo, sobretudo, 
em municípios próximos à divisa do Estado de Santa Catarina, fomos insistentemente 
informados da ocorrência de faxinais situados em vários municípios do Planalto Norte 
Catarinense.  

Por enquanto, a análise das 10 microrregiões visitadas, organizada na tabela 2, permite 
conhecermos a distribuição dos faxinais segundo as informações obtidas por esta pesquisa. 
 
Tabela 2. Distribuição de faxinais nas Microrregiões Geográficas do Paraná, IBGE, 2000. 

Mesorregião Microrregião Nº de Municípios com 
ocorrência de faxinais  

Nº de 
Faxinais 

Curitiba 1 15 
Rio Negro 4 32 

 
Metropolitana de Curitiba 

Lapa 1 16 
Prudentópolis 4 28 
Irati 4 37 

 
Sudeste 

São Mateus do Sul 3 21 
Ponta Grossa 2 10 Centro-Oriental 

Telêmaco Borba 2 7 
Guarapuava 8 55 Centro-Sul 

Pitanga 3 6 
Total 32 227 

Fonte: Pesquisa Mapeamento Social Faxinais, 2008. 

                                                                                                                                          
caminhos das tropas que interligavam Palmas à Guarapuava, consolidando-se esta ocupação em toda sua 
extensão somente a partir do início do século XX.    
22 No planejamento inicial da pesquisa prevíamos visitar 72 municípios, entretanto a falta de recursos 
financeiros adicionado ao acúmulo de outras tarefas demandadas por nossas organizações, não permitiu 
que cumpríssemos a proposta original.  
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Analisando os dados básicos percebe-se a ocorrência de faxinais distribuídos de forma 
desigual entre as microrregiões pesquisadas, sendo possível observar entre os municípios 
visitados, mesmo sem termos esgotado nossas incursões à campo nessas microrregiões, uma 
maior concentração de faxinais dentre as territorialidades especificas verificadas, situadas em 
determinados municípios e adjacências como, Mandirituba (15), Lapa (16), Prudentópolis (14), 

Irati (14), Rebouças (15), São João do Triunfo (16), Inácio Martins (17) e Pinhão (15). Essa 
concentração pode ser relacionada aos processos sociais de territorialização incidentes sobre as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos “faxinalenses”. O que significa dizer que os faxinais 
situados atualmente nestes municípios relacionados, compunham uma unidade social que 
denominamos de território tradicional, descritos nas entrevistas como “terra sem limites” ou “sem 
cercas” até um passado recente (década de 1970, na maioria das microrregiões, ou em 
situações semelhantes ainda encontradas nos municípios de Inácio Martins e Pinhão), isto é, 
suas formas tradicionais de uso e acesso aos recursos essenciais abrangiam extensas áreas de 
“livre” acesso que na maioria das vezes somente encontrava limites pela presença de obstáculos 
naturais ou pela proximidade das cidades. Estes territórios eram utilizados de maneira comum 
por diversas localidades ou povoados, mediante a presença de normas consensualmente 
acatadas, sobretudo, no que se refere ao “cercamento” ou “isolamento” das lavouras e quintais, 
e a posse das criações animais. 

A intrusão de antagonistas é o motivo central e gerador da ruptura da unidade social nos 
territórios tradicionais, promovida entre outros, pela propriedade privada com apropriação 
individual dos recursos naturais, pela instalação de empreendimentos governamentais, tal como 
a construção de estradas sem reconhecimento e medidas mitigadoras aos faxinais, as unidades 

de conservação de uso integral e particular, e a exploração dos recursos naturais por empresas 
mineradoras e madeireiras, provocando gradativamente um movimento variável de 
segmentações e recomposições parciais dos territórios de uso comum, no que atualmente 
identificamos na pesquisa de faxinais ou “comunidades”. Portanto, percebe-se que em 
municípios onde há concentração de faxinais, estes se encontram situados próximos entre si, 
denotando dessa forma, um conjunto de unidades sociais que em um período anterior 
constituíam uma única territorialidade, sobre a qual, mais tarde, configuraram-se os municípios.  

Contudo, essa explicação não deve induzir a compreensão de que em municípios onde 
foi registrada baixa ou nenhuma presença de faxinais, não haveria supostamente, em um 
passado recente, um conjunto de localidades ou povoados convergindo para uma unidade social 
representada por um território tradicionalmente ocupado para o uso comum. Porquanto, 
registramos narrativas que informam essa existência pretérita das localidades ou povoados, 
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onde as formas tradicionais de apropriação dos recursos naturais foram completamente 
substituídas e, na maioria das vezes dizimadas, pela apropriação individual, mediante 
acentuados conflitos caracterizados pela violência física e simbólica praticada através de 
mecanismos de usurpação dos bens e recursos essenciais a esses grupos sociais. 
Permaneciam em muitos casos verificados à campo as “taperas”, ou vestígios de moradias em 

locais, onde hoje, encontram-se monocultivos de soja, milho e pinus. 
 
c) Região da abrangência da APF:  
Durante o período que antecedeu o trabalho à campo, a APF propôs a inclusão de sua 

divisão política, delineada em setores, para fins de referência operacional de suas ações no 
Paraná, aproveitando o acúmulo de conhecimento oportunizado pelas experiências das 
lideranças locais sobre as regiões.  Este apoio foi de fundamental importância para planejarmos 
e operarmos as ações de pesquisa nos municípios indicados. Com ele foi possível o acolhimento 
de nossa equipe nos faxinais, durante a realização das visitas, além de estabelecermos uma 
base de apoio em cada região, com “faxinalenses” orientados para realização da coleta e 
repasse de informações. 
 
Tabela 3. Distribuição dos municípios e faxinais pelos setores da APF em maio de 2008. 

Setor APF Municípios Nº de Faxinais  
Mandirituba 15 
Quitandinha 13 

Tijucas do Sul 9 
Agudos do Sul 6 

Piên 4 

 
 
 

Curitiba/Quitandinha 

Subtotal 1 47 
Lapa 16 

Imbituva 8 
Fernandes Pinheiro 5 

Teixeira Soares 1 
Rio Azul 7 

Irati 14 
Rebouças 15 

Mallet 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro-Sul 

São Mateus do Sul 4 



 36 

São João do Triunfo 16 
Antonio Olinto 1 

Palmeira 9 
Ponta Grossa 1 

Subtotal 2 99 
Prudentópolis 14 
Inácio Martins 17 

Pinhão 15 
Reserva do Iguaçu 3 

Turvo 13 
Guarapuava 4 

Pitanga 3 
Boa Ventura do São Roque 2 

 
 
 
 

Centro 

Subtotal 3 71 
Total 32 217 

     Fonte: Pesquisa Mapeamento Social Faxinais, 2008. 

 
A divisão política da APF foi produzida em 2006, no momento em que se iniciava a 

expansão do movimento para regiões Centro do Paraná e metropolitana de Curitiba. A presença 
concentrada de faxinais nessas regiões indicou a necessidade da APF de organizá-la em três 
setores ou subregiões para seus fins operacionais, conforme representação descrita no mapa 
(em anexo): 1) Setor Centro; 2) Setor Centro Sul e, 3) Setor Curitiba / Quitandinha. Nos setores 

indicados, os municípios componentes são incluídos conforme critérios próprios da APF, tal 
como proximidade e acessibilidade dos faxinais à cidade-base de referência (Guarapuava, Irati e 
Quitandinha) e a disponibilidade das lideranças para realizar o acompanhamento aos mesmos. 
Esses municípios - ao todo 27 registrados em 2008 - vão compondo os setores na medida em 
que os faxinais situados em sua base municipal vão sendo identificados, contatados e 
acompanhados, incluindo-se assim nas dinâmicas da APF. Entretanto, nem todos os faxinais de 
um município compõe a base do movimento. Por este motivo, há faxinais registrados pelo 
levantamento que se encontram dentro dos limites demarcados pelos setores, porém ainda não 
são acompanhados pela APF, assim como, há faxinais situados fora dos limites dos mesmos, e 
somente foram visitados em função da pesquisa. Nesse sentido, pode-se afirmar que a produção 
da identidade coletiva “faxinalense” está em franca expansão. Os dados emitidos por este 
levantamento indicam tão somente esta tendência. 
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d) Posição situacional dos faxinais e conflitos sociais 
Ao organizar os dados elementares consoante as 4 categorias situacionais ou posições 

sociais referidas a territorialidades especificas observadas pelo trabalho à campo, conforme 
tabela 4, podemos verificar invariavelmente, situações em que o processo de territorialização é 
localizado e não pode ser confundido com uma dinâmica evolucionista que tenta explicar a 

“desagregação” dos faxinais, mediante uma trajetória contínua e linear. Tão pouco, observamos 
haver uma regra geral para as posições identificadas que postule o término dos faxinais via uma 
seqüência de fases graduais, com sentido único e definitivo ao longo de sua existência histórica.  
 
Tabela 4. Posição dos faxinais pelas microrregiões geográficas. IBGE, 2000. 

Posição Faxinal  
Mesorregião 

 
Microrregião 

 
N. Faxinais 1 2 3 4 

Curitiba 15 - 3 1 11 
Rio Negro 32 - 10 6 16 

 
Metropolitana de Curitiba 

Lapa 16 - 1 4 11 
Prudentopólis 28 - 11 8 9 
Irati 37 - 14 7 16 

 
Sudeste 

São Mateus do Sul 21 - 5 4 12 
Ponta Grossa 10 - 1 2 7 Centro-Oriental 

Telêmaco Borba 7 - 1 - 6 
Guarapuava 55 11 7 16 21 Centro-Sul 

Pitanga 6 - 1 2 3 
Total 227 11 54 50 112 

Fonte: Pesquisa Mapeamento Social Faxinais, 2008. 

 
As informações organizadas em distintas posições dos faxinais denotam ocorrências de 

diferentes antagonismos e tensões sociais, e uma incidência desigual destes dentro das 
microrregiões geográficas pesquisadas. Importante ressaltar que, identificamos nas visitas a 
campo, territorialidades “mistas”, ou seja, não se enquadravam rigorosamente em uma posição 
social definida pela pesquisa, pois apresentavam situações objetivas referentes a duas posições 
simultaneamente. Nestes casos, indicamos a presença das posições observadas no quadro 
geral, porém, para não provocar dupla contagem, decidimos para efeito de análise, enquadrá-lo 
sempre com a “numeração inferior”.       
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A “posição 1” denominada de “criador comum aberto” apareceu 11 vezes, todas na 
microrregião de Guarapuava, Setor Centro da APF, localizados nos municípios de Inácio Martins 
e Pinhão, ambos contíguos. Sua ocorrência denota situações pretéritas representativas da 
manifestação territorial dos faxinais no Paraná, ou seja, as denominadas terras tradicionalmente 

ocupadas, noção que utilizamos para nos referirmos as extensas e “ilimitadas” áreas de floresta 

de Araucárias ocupadas para o uso comum, entremeadas por pequenas lavouras isoladas ou 
cercadas. Ainda hoje, na maioria dos casos, os recursos naturais são usados “livremente” pelos 
“faxinalenses”, portanto não põem ser confundidos com os “criadores comunitários” descritos 
pela literatura, essas áreas são denominadas pelos “faxinalenses” de “criador comum aberto”, 
havendo áreas onde o uso é condicionado pelos proprietários (madeireiras), inclusive com 
cobrança de taxas para “criação alta”. Parte significativa das terras situadas nessa posição, são 
terras devolutas ou “controladas” por empresas madeireiras, desde há década de 1950, por 
meios ainda hoje contestados judicialmente pelos “faxinalenses” e “posseiros” em inúmeras 
ações na justiça. Atualmente, conflitam, principalmente com o avanço de empresas 
“reflorestadoras” identificadas como madeireiras, seja pelo desmatamento de espécies nativas 
como pela introdução de monocultivos florestais, especialmente do pinus, que cerceia o uso de 
áreas secularmente usadas de forma comum. Essa causa de violação das práticas sociais 
faxinalenses é descrita nas entrevistas como principal ameaça a estes faxinais nas últimas 
décadas, impondo-lhes restrições gradualmente, até que seja se torne inviável a permanência do 
uso comum, com conseqüente cercamento das áreas e apropriação individual dos recursos. Em 
muitos casos visitados à campo podemos perceber os efeitos nefastos provocados pelos 
antagonistas indicados, tal como nos faxinais de Bom Retiro de Baixo e Queimadas, localizados 

no município de Inácio Martins. Ambos sofrem restrições de acesso as terras tradicionalmente 

ocupadas o que implica no primeiro caso, na perda de extensões territoriais de “livre” acesso 
devido a conflitos com empresas madeireiras e a presença de “lavouras abertas”, muitas das 
quais dos funcionários das empresas ou mesmo de moradores vindos “de fora”, e 
desconhecedores das praticas sociais tradicionais. Nestas condições observamos o surgimento 
da “posição 4” diretamente a partir da “posição 1”, sem que o grupo social afetado consiga 
articular-se na defesa do uso comum. No segundo caso, os “faxinalenses” do faxinal Queimadas 
obrigaram-se nos últimos 10 anos, a limitar sua área de “livre” acesso, eliminar a “criação baixa” 
e “fechar” áreas próximas a suas moradias com 4 fios de arame para manter somente “criações 
altas” em comum. Isto é, passaram da “posição 1” para “posição 3” como condição para 
permanecerem com o uso comum para criação animal. Neste caso, os relatos informam que não 
havia recursos financeiros para cercar a área para “criações baixas”, como porcos e cabritos.               
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Na “posição 2”, identificada como “criador comum cercado” é praticado o uso 
comum dos recursos naturais em área delimitada fisicamente pela presença perimetral de 
cercas, “mata-burros”, portões, valos e rios, nestas situações encontramos a ocorrência de 54 
faxinais. Estes compõe a categoria mais identificada como “sistema faxinal” ou “criador 
comunitário” (Carvalho, 1984; Chang, 1985) pela literatura e ações do governo (EMATER, 1994 

e IAP, 2004).  
Os relatos dos entrevistados informam como se constituiu essa territorialidade específica 

a partir de extensões territoriais sempre referidas à “posição 1”, ou seja, territórios na condição 
de “criador comum aberto” que gradualmente sofreram intrusões em áreas de “livre” acesso e 
uso comum. Os “faxinalenses” narraram repetidas vezes, em diversos faxinais visitados, a 
seqüência histórica e factual que traduz quais os agentes envolvidos e quando ocorreram os 
principais conflitos que acabou por conduzi-los à “posição 2”, mediante o “cercamento” das áreas 

possíveis23, interpretando que a situação dessa territorialidade é resultado de um certo grau de 
consenso do grupo social “faxinalense” em face à situações de conflito relativos a permanência 
da modalidade de uso comum dos recursos essenciais objetivando sua reprodução física e 
social. A capacidade de reação depende na maioria das vezes de uma consistente unidade 
social baseada em laços de solidariedade que ultrapassam os limites do grupo doméstico, 
familiar ou de parentesco, mobilizando de forma ampla o grupo afetado, mediante a situação de 
tensão e ameaça à um território de pertencimento considerado inalienável.   

A “força” política e econômica sustentada por aparatos jurídicos dos distintos 
antagonistas, não hesitou em explicitar a violência física e simbólica, ao longo diferentes 
períodos históricos mobilizando os “faxinalenses” na defesa das extensões territoriais 

“possíveis”. Nesse sentido, o “cercamento” de porções menores de áreas antes “ilimitadas”, foi a 
única possibilidade de conservação do uso comum, situadas em grande medida sob terras de 
domínio dos “faxinalenses”, terras públicas, terras “soltas”24 e, terras devolutas, estas últimas 
identificadas também como áreas utilizadas para assentamento de projetos de colonização de 
imigrantes de origem européia que em muitos casos foram reincorporadas, segundo relatos, as 
áreas de uso comum após conflitos e consensos com “faxinalenses”. Todavia, uma consideração 
que deve ser analisada em pesquisas futuras se refere diacronia dos processos de 
territorialização relativos a existência da “posição 2”, visto que há diferenças temporais nas 
distintas regiões analisadas.   
                                                
23 Consideradas áreas de uso comum sob controle do grupo social faxinalense. 
24 Essa denominação surgiu durante entrevistas realizadas nos faxinais do Município da Lapa, indicando a 
existência no interior do território faxinalense de terras em distintas situações: registradas, griladas ou 
com donos desconhecidos. Onde tradicionalmente as criações circulam livremente.   
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No Setor Curitiba/Quitandinha, registramos a ocorrência de 13 faxinais nesta posição, 
sendo expressiva sua presença nas microrregiões de Rio Negro (10) e Curitiba (3), distribuídos 
respectivamente nos municípios de Quitandinha (7), Tijucas do Sul (3) e Mandirituba (3).  

A presença concentrada de faxinais nesta posição nos municípios arrolados decorre da 
tipificação e intensidade dos conflitos territoriais travados face aos antagonistas, especialmente 

nas últimas quatro décadas. Os casos citados com mais freqüência se referem às obras de 
construção e pavimentação de rodovias na década de 60, sobretudo à BR 116 e, os conflitos 
relativos ao avanço das empresas “reflorestadoras” à partir da década de 1970, associadas em 
muitos relatos, à grilagem de terras, notadamente conhecidas na região. Neste período, os 
“faxinalenses” descrevem seus territórios tradicionais, na condição da “posição 1”, sendo 
impelidos por estes antagonistas para a “posição 2, 3 ou 4”.   

A partir da década de 1990, juntamente com as empresas “reflorestadoras” que 
avançam em forte ritmo, com incentivos governamentais, os novos antagonistas denunciados 
são os “chacreiros”, seguido pelos “granjeiros” e a fumicultura25. Esses últimos são avaliados de 
forma cautelosa e incerta pelos “faxinalenses” que não relacionam os impactos promovidos nos 
faxinais com essas atividades, uma vez que os próprios “faxinalenses” na condição de 
integrados, compõe a estrutura desses sistemas produtivos, numa relação ambígua, entre a 
necessidade e o convencimento, assumem os argumentos do mercado no que se refere a 
“inviabilidade” econômica de suas práticas tradicionais e a realização de investimentos 
produtivos que geram impactos sociais e ambientais no território. Já os “chacreiros” são 
sumariamente identificados como os responsáveis pela obstrução da “livre” circulação de 
pessoas e animais pela colocação de “fechos”, além de danos aos animais e desmatamento 

florestal. 
Os faxinais que ainda resistem na “posição 2” situam-se em regiões dentro desses 3 

municípios onde a pressão promovida pelo avanço da fumicultura, “granjeiros” e, especialmente 
dos “chacreiros” a partir de 2000, tem produzido tensões permanentes nos faxinais. Os relatos 
informam quão recente é esse fenômeno, ao denunciar nos últimos 5 anos a ferocidade da 
especulação imobiliária sobre os faxinais, que sofrem intrusamento de “chacreiros”, e em 
conseqüência são impedidos de praticar o uso comum dos recursos pelo “cercamento” das 
áreas, muitos desses faxinais passaram à “posição 3 ou 4”.  

                                                
25 É necessário a realização de pesquisa sobre a presença dos sistemas produtivos predominantes nos 
faxinais pesquisados, entretanto nossas estimativas apontam para uma presença da atividade da 
fumicultura em expansão. Em 19 faxinais visitados neste setor encontramos esse sistema produtivo, sendo 
que em média 70% das famílias se envolvem na mesma.    
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Analisamos os Setores Centro-Sul e Centro da APF conjuntamente em função das 
semelhanças nos processos de territorialização incidentes com referência a esta posição. 
Observamos respectivamente a ocorrência 41 faxinais na “posição 2”, distribuídos em 7 
microrregiões (tabela 4). Na microrregião de Irati registramos a concentração de 14 faxinais: 
Rebouças (5); Irati (4), Rio Azul (4) e Mallet (1); Na microrregião de Prudentopólis foram 

registradas a ocorrência de 11 faxinais: Prudentopólis (9) e Fernandes Pinheiro (2); Na 
microrregião de São Mateus do Sul identificamos 5 faxinais nesta posição: São Mateus do Sul 
(2), São João do Triunfo (2) e Antonio Olinto (1). Na microrregião de Guarapuava 7 faxinais, e 
na microrregião de Pitanga 1 faxinal;. Soma-se a esses dados a ocorrência de 3 faxinais nesta 
posição presentes nas microrregiões de Lapa e Ponta Grossa: Lapa (1), Ponta Grossa (1) e 
Reserva (1). 

A análise dos faxinais situados na “posição 2” localizados na microrregião de Irati, bem 
como na microrregião de Prudentópolis apontam para uma presença significativa desta categoria 
de faxinais em 4 municípios (Prudentopólis, Rebouças, Irati e Rio Azul). Esta concentração a 
priori pode ser explicada pelo reconhecimento destas áreas na categoria de ARESUR a partir de 
1998, quando passou a ser operacionalizado o Decreto Estadual 3.446/97, uma vez que dos 25 
faxinais presentes nestas duas microrregiões na “posição 2”, 18 são enquadrados como 
ARESUR26. Aliás, este reconhecimento incidiu em quase sua totalidade em apenas 5 municípios 
pertencentes a estas microrregiões. A única área cadastrada como ARESUR, fora das 
microrregiões de Irati e Prudentopólis é Faxinal dos Kruger, situado no município de Boa Ventura 
de São Roque, na microrregião de Pitanga.  

Desconhecemos a razão para esta focalização promovida pelo IAP/SEMA à época, 

entretanto, ao que parece, houve um reconhecimento da existência dos faxinais e imediatamente 
um interesse das prefeituras destes municípios, em cadastrá-los nesta categoria. Todavia, em 10 
anos de arrecadação de ICMS ecológico, pouco foi revertido em termos da elaboração de uma 
política identitária, que possibilite atender as especificidades destes grupos sociais ou mesmo a 
elaboração de planos de uso sustentável para aplicação dos recursos financeiros oriundos do 
ICMS Ecológico, o que há muito tempo tem motivado questionamentos por parte dos 
“faxinalenses” às prefeituras, que se quer acolhem propostas de gestão compartilhada desses 
recursos. Pelo contrário, as poucas ações promovidas apontam em sua maioria para políticas de 
“modernização” tecnológica nos faxinais, buscando ajustá-los a uma “agricultura familiar 
moderna” com enfoque nos efeitos e não nas causas, tal como projetos que prevêem insumos 

                                                
26 Dados coletados junto ao IAP - DIBAP/ICMS Ecológico por Biodiversidade. 
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químicos e sementes, em faxinais onde em média, 60% das famílias não dispõe de terras para 
plantar.  

Talvez a única demanda dos “faxinalenses” atendida, sobretudo, pela facilidade de 
aquisição e urgência, tem sido a aquisição de telas de arame para reforçar as cercas que 
delimitam o perímetro dos faxinais, o que denota por parte do grupo social, a intenção imediata 

de “assegurar” os limites territoriais das áreas de uso comum, consideradas imprescindíveis à 
realização das práticas tradicionais, motivo pelo qual, cremos que tais áreas permanecem na 
condição de “criador comum cercado”, fortalecendo essa posição. Assim podemos inferir que o 
reconhecimento como ARESUR possibilitou a “prorrogação” de sua condição na “posição 2”,  
através da reforma das cercas o que possibilitou a mitigação dos conflitos territoriais. Tais 
conflitos, por sua vez ganharam força nos últimos anos, e já se encontram novamente 
potencializados mediante o aquecimento do mercado de terras e a conseqüente investida de 
monocultivos agrícolas e florestais sobre as áreas de uso comum que acumulam conflitos 
internos pela pressão demográfica.  

 Para além dos conflitos territoriais contemporâneos, a análise dos processos de 
territorialização, contribui para a reflexão relativa à presença concentrada de faxinais nesta 
situação, e precisam ser investigados com profundidade em estudos futuros. Entre tais 
processos que provocaram mudanças sociais e estruturais podemos citar à política de 
colonização de imigrantes europeus, do final do império e, início do período republicano com 
incidência nas terras tradicionalmente ocupas por faxinais no Paraná. 

Com relação à presença de fluxos de migrantes e imigrantes poloneses, ucranianos, 
italianos e alemães em colônias agrícolas instaladas pelo governo do Paraná (Nadalin, 2001:79) 

ou pelas frentes pioneiras conduzidas autonomamente, a partir de 1880, especialmente nas 
microrregiões de Irati e Prudentopólis, é possível supor que as áreas de assentamento ou posse 
eram territórios utilizados como “criador comum aberto” anteriormente. Chang relata que: “Muitos 

brasileiros na região dos campos, principalmente os caboclos, começaram a sentir-se 

“apertados” com a chegada dos colonos. Viam cercas por todos os lados, as quais culturalmente 

não estavam acostumados”. (Chang, 1988:39). Tal realocação constituiu uma situação 
interétnica, que não tardou a ocasionar entre outros, conflitos de uso dos recursos, porquanto as 
áreas de lavouras expandiram-se para locais onde circulavam livremente criações animais, que 
dessa forma eram atraídos pela presença de lavouras, sem cercas, provocando o litígio, que 
acabava na maioria das vezes com à morte dos animais de criação. Os conflitos somente foram 
apaziguados com a instalação da “posição 2”, levada a frente pelos colonizadores devido à 
ascendente economia proporcionada pelo mercado da carne de porco e grãos nos centros 
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urbanos da região, consoante ampla disponibilidade de terras e matas disponíveis para criação 
de animais. Dessa maneira seria possível organizar a produção mediante novas normas, 
estabelecidas em razão da lógica produtiva dos novos moradores. Pelas dificuldades que 
enfrentaram para sobreviverem nas terras de colônias, com técnicas produtivas inadaptáveis, 
estes logo impuseram a configuração de um novo formato territorial aos faxinais, vis-à-vis as 

dificuldades naturais iam determinando limites as suas práticas produtivas, esses grupos foram 
incorporando as práticas “faxinalenses”, passando à situação de “criador comum cercado”, em 
um processo descontínuo e conjuntural onde as extensões territoriais disponíveis para o uso 
comum ganhavam várias conformações ao longo de sua existência, dependendo da correlação 
de forças estabelecidas pelo conflito com a modalidade privada de apropriação dos recursos 
essenciais, seja ela presente em terras devolutas ou privadas27, que durante o século XX se 
consolidou. 

A dialética resultante deste processo provocou uma significativa reorganização social 
nos territórios “faxinalenses”, motivada, entre outros, pela nova territorialidade identificada pela 
“posição 2”, como também pelas distintas formas de representação política e organizacional dos 
grupos interpostos, além das formas de apropriação dos recursos naturais, notoriamente em 
oposição entre colonos e “faxinalenses”, que sem brevidade produziu uma nova unidade social 
sob a denominação de “criador comum cercado”.  

Cabe ressaltar que nem todos os territórios tradicionalmente ocupados por faxinais nesta 
posição experimentaram situações interétnicas nas microrregiões analisadas. No Município de 
Rebouças onde foram identificados 5 faxinais nesta posição, somente o Faxinal Barro Branco tal 
contato foi mais intenso pela sobreposição entre assentamento de imigrantes e território de 

faxinais. Todavia, pouco se pode afirmar analiticamente através deste estudo no que se refere 
ao processo diferenciado de territorialização nestes faxinais, a não ser o fato de o Faxinal Barra 
Branco28 configurar-se na “posição 2” muito antes dos outros faxinais deste município. 

                                                
27 As áreas utilizadas para colonização eram consideradas terras devolutas (Lei de Terras de 1850) pelo 
Estado, apesar de historicamente serem áreas de uso comum para os “faxinalenses”. Motivados pela 
“abertura” do mercado de terras no Paraná, especialmente a partir de 1892 (Lei de Terras do Paraná), 
alguns colonos passaram a tomar posse das terras ainda disponíveis para além de seus lotes, 
regularizando-as a fim de acumularem patrimônio. Isso não significou obrigatoriamente na 
individualização dessas terras, que permaneceram de uso comum, embora, tituladas, porém criou as 
condições para que futuramente tais terras fossem “privatizadas” em seu uso.       
28 Este faxinal está localizado ao sul do município de Rebouças na divisa com o município de São Mateus 
do Sul, onde foram instituídas várias colônias de imigrantes poloneses no final do século XIX. As 
informações coletadas no Faxinal Barro Branco afirmam que o “criador comum cercado” iniciou seu 
cercamento perimetral aproximadamente na década de 1940, isto é, bem antes de Marmeleiro de Baixo, 
em 1974, também situado no município de Rebouças, onde os contatos interétnicos foram menos 
intensos. Porém, é necessário mais investigações documentais que confirmem essas informações. 
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A lacuna a ser investigada dentro deste processo de territorialização, seria explicar os 
mecanismos de passagem responsáveis por ajustar esta situação interétnica, de elementos 
sócioculturais distintivos, à identidade “faxinalense”, em uma nova posição social. Além disso, 
interessa saber qual a resiliência dessa relação em face dos antagonistas históricos e atuais. 

 No que se refere a “posição 3” ou “criador com criação grossa ou alta” observamos 

a persistência do uso comum caracterizado pelo “fechamento” com cercas de 4 fios de arame 
variavelmente nas divisas das propriedades, onde permanecem no uso comum somente as 
criações ditas “grossas” ou “altas”, ou seja, cavalos, bois e vacas, que circulam nas áreas 
comuns disponíveis por diferentes períodos de tempo ao longo do ano dependendo das 
condições das pastagens nativas. Como explicado anteriormente, as “criações baixas”, isto é, 
porcos e cabritos são mantidos em “mangueirões familiares” isoladas das áreas de uso comum 
ou são confinados em chiqueiros. Alguns bens considerados de uso comum ainda são visíveis, 
tal como “mata-burros” e/ou portões e cercas ainda utilizados para delimitar fisicamente áreas 
com distintas formas de apropriação. A presença dos mesmos revela, sobretudo, a existência de 
terras tradicionalmente ocupadas por faxinais em um passado, muitas vezes recente.  

Podemos identificar 50 ocorrências nesta posição pelos setores da APF visitados, 
distribuindo-se 7 no Setor Curitiba/Quitandinha, microrregiões de Curitiba (1) e Rio Negro (6); 
17 no Setor Centro-Sul, respectivamente nas microrregiões da Lapa (4), Irati (7), São Mateus 
do Sul (4) e, Ponta Grossa (2); E, 26 no Setor Centro, localizados na microrregião de 
Guarapuava (16), Prudentopólis (8) e Pitanga (2).       

Focalizando nas microrregiões que mais apresentam esta posição, observamos 
concentrações de faxinais dentro das seguintes microrregiões: Na microrregião de Guarapuava 

os municípios de Inácio Martins (6), Turvo (6) e Guarapuava (4); Na microrregião de 
Prudentopólis, os municípios de Prudentopólis (4) e Imbituva (4); Na microrregião de Irati, os 
municípios de Mallet (5), Rebouças (4) e Irati (4); Na microrregião da Lapa, o município da 
Lapa (4) e, na microrregião de Rio Negro, o município de Quitandinha (3).    

Analisando as entrevistas e registros de campo, realizadas durante visitas a estes 
faxinais, foi possível identificar que todos eles constituíram essa territorialidade específica nos 
últimos 40 anos, portanto são recentes e ocorrem mediante conflitos e tensões pela defesa da 
permanência da apropriação comum dos recursos essenciais, especialmente as pastagens 
nativas. O processo de territorialização que conduz a essa posição age por vetores variáveis, de 
acordo com o Setor da APF e respectivas microrregiões analisadas. 

Os conflitos em torno desses processos podem originar variavelmente e de forma 
gradual as condições que conduzem a “posição 3”, na medida em que as “criações baixas” 
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passam a ser alvo de matanças, roubos ou danos sistemáticos por parte do antagonistas, 
ocasionando a retirada forçada dessas criações das áreas comuns. Restam dessa forma, as 
“criações altas” que passam a circular em áreas reduzidas. Outra situação que conduz a essa 
posição é a instalação de “fechos” com 4 à 11 fios ou telas de arame em áreas de uso comum, 
postas pelos proprietários de terra, especialmente os “chacreiros”, cuja a finalidade é utilizar sua 

propriedade para fins diversos como, lavoura, tanques de peixe, plantio de árvores, colocação de 
granja, melhoramento da pastagem para uso privado ou mesmo, simplesmente, fechá-la para o 
“livre” acesso. Diferente dessas situações em que o agente externo desconfigura a 
territorialidade, encontramos casos em que os “faxinalenses” são levados a se desfazer das 
“criações baixas” buscando evitar conflitos com os novos vizinhos. Entretanto essa decisão é 
tomada na maioria das vezes como uma medida extrema em circunstâncias nas quais as 
normas de uso comum estão debilitadas e a unidade territorial fragilizada pelo intrusamento de 
antagonistas. Isso, porém, não significa de maneira geral o abandono da identidade faxinalense, 
antes pode ser explicado como “estratégia conjuntural” dos “faxinalenses” proprietários de terra, 
visto que os laços de solidariedade do grupo social não desaparecem, apenas carecem de 
condições de possibilidade para serem reabilitados.  

 Nessas “novas” condições não há consenso entre os próprios “faxinalenses”, entretanto, 
a persuasão do mercado, somado ao estímulo de agentes de assessoria técnica, pública ou 
privada da resolução da necessidade econômica via iniciativa individual (ex. fumicultura e gado 
de leite) a todo momento, desautorizam a possibilidade de repensar a unidade social em torno 
das práticas de uso comum. Pode-se afirmar, então, que não obstante prevaleça a maioria a 
favor da permanência do “criador comum cercado”, o que se observa é a imposição da ação 

individual do proprietário das terras em detrimento a manutenção do território de uso comum.  
No Setor Curitiba/Quitandinha, identificamos 2 vetores principais desses processos. 

Entre eles o mais acintoso é a especulação imobiliária de chácaras de lazer presente de modo 
diferenciado em certos faxinais segundo a sua localização, acesso e atributos naturais, levando 
muitas imobiliárias a lotearem “criadores comuns cercados”, e comercializarem suas terras com 
moradores de Curitiba, que ao instalarem sua chácara, cercam seu perímetro inviabilizando o 
“livre” acesso. O outro vetor se refere a presença de granjas de aves, geralmente instaladas por 
moradores mais capitalizados. Além de cercarem áreas de uso comum, para instalação dos 
galpões, elidem o uso comum dos recursos naturais via exigências fitossanitárias que impedem 
a aproximação de criações animais “crioulas” dos locais de produção. 

No Setor Centro-Sul, os vetores centrais foram identificados pela presença da 
fumicultura, bem como pelo intrusamento de monocultivos de soja e milho. Entretanto, a análise 
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dos dados colhidos revelam uma forte correlação entre a fumicultura e a ocorrência da “posição 
3”, especialmente nos municípios de Imbituva, Rio Azul, São João do Triunfo e Irati. Podemos 
constatar nos faxinais visitados nesta posição mudanças nos padrões de relações sociais e 
ambientais do grupo, provocados pelas novas práticas tecnológicas e pela exigência de uma 
relação de trabalho pautada na especialização e na concentração da mão-de-obra no âmbito da 

produção familiar. A contradição maquiada no argumento de que “a fumicultura assegura a 

permanência dos agricultores na propriedade, garantindo a existência do faxinal”29 é facilmente 
exposta quando observamos que a presença da fumicultura apenas atenuou a percepção de um 
problema central para os “faxinalenses”, ou seja, a drástica redução de seus territórios 
tradicionais provocado por conflitos com antagonistas anteriores que colocou grande maioria dos 
“faxinalenses” na condição de “sem-terra”. Esse inclusive, é um dos motivos do “fechamento” de 
áreas de uso comum, que passam a ser utilizadas para instalação de canteiros e plantações de 
fumo mais próximos da moradia. Tal ruptura dá-se agora, no interior do “criador comum 
cercado”, acelerado de forma concomitante pela fragilização provocada sobre os laços de 
solidariedade grupal, anteriormente estabelecidos entre outros, pelas relações de produção e 
trabalho instituídos historicamente pelas práticas de uso e acesso comum dos recursos e 
inviabilizados pela nova rotina e tempo determinada pela fumicultura. Fica nítido, nos relatos que 
com a renda obtida pela fumicultura não é mais necessário “criar solto”, tão pouco investir na 
produção para auto-consumo, uma vez que não há terra e tempo para isso, pois segundo os 
técnicos das fumageiras é possível adquirir a base da alimentação nos mercados. Entretanto, a 
“criação alta”, ainda é necessária, sobretudo, para o preparo da terra, eventualmente poucas 
cabeças de gado bovino para garantir abastecimento de carne e leite. A presença destes 

animais ainda é aceito em função de serem mais facilmente controlados por cercas, e serem 
conhecidos como animais menos “daninhos”. Nestes casos, em que ainda há disponibilidade de 
áreas de uso comum, os “faxinalenses” encontram as condições de reproduzirem suas práticas 
tradicionais de criar e de acessar livremente recursos naturais em terras públicas (estradas e 
barrancos) e terras privadas ainda mantidas em comum, apesar de em menor número.          

No Setor Centro, o levantamento relativo a “posição 3” indicou como vetores mais 
freqüentes no processo que leva a essa situação, de acordo com a intensidade e forma,  o 
avanço dos monocultivos de pinus, soja e milho sobre as territorialidades descritas na condição 
de “criador comum aberto” ou “criador comum cercado”. Os municípios de Turvo e Inácio Martins 

                                                
29 Argumento utilizado por técnicos de prefeituras da região durante eventos realizados na região, entre 
eles, o 2º Encontro dos Faxinalenses, em agosto de 2007 e Reuniões do Conselho Gestor do Território 
Centro-Sul. 
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apresentaram uma significativa incidência dessa posição, cada qual com 6 ocorrências. De um 
lado, podemos constatar nos relatos colhidos à campo, que este processo se manifesta com 
mais intensidade a partir da década de 1970, quando empresas madeireiras que operavam na 
exploração de florestas nativas, à época em estágio de esgotamento, passam a receber 
incentivos governamentais30 para implantação de monocultivos de pinus como matéria-prima do 

setor de papel e celulose. Por outro lado, a década de 1980, marca preferencialmente o avanço 
dos monocultivos de soja e milho sobre áreas tradicionalmente ocupadas pelo o uso comum dos 
“faxinalenses”. Tal processo de territorialização se assemelha aos descritos anteriormente para 
os “chacreiros” e a fumicultura nesta mesma “posição”, com a diferença que, nestes casos, as 
extensões territoriais em jogo são amplamente superiores, e os antagonistas geralmente agem a 
partir de áreas consideradas “limpas”, ou seja, áreas de cultivo agrícola utilizadas para os 
roçados em diferentes estágios de regeneração, conhecidos por “mato de capoeira”, facilitando 
com isso, o processo técnico de implantação de seus monocultivos, ao mesmo tempo em que 
avançam sobre áreas de uso comum, visando tornar contíguas suas áreas de exploração, em 
detrimento da fragmentação dos territórios tradicionais, num processo gradual e contínuo de 
apropriação e liquidação dos recursos naturais. 

Neste cenário de disputas, os “faxinalenses” sofrem violações sistemáticas de seus 
bens, especialmente contra as “criações baixas”, citadas como “invasoras” e “daninhas” aos 
monocultivos, sendo portanto, alvos de violência deliberada dos antagonistas que ocasionam 
roubos, danos e morte desses animais. Preocupados em evitar tais conflitos e ameaças, os 
“faxinalenses” obrigam-se a restringir as áreas de uso comum mediante cercamento compulsório 
onde é possível disponibilizar áreas de uso comum ou mesmo abandono gradual dessas 

práticas. Observamos que dependendo da forma e intensidade que ocorrem esses 
intrusamentos, pode-se derivar para distintas territorialidades, isto é, “posições 2, 3 e 4”. Os 
dados elementares coletados à campo apontam que a “posição 3” foi a estratégia possível para 
a maioria dos “faxinalenses” nos municípios de Turvo e Inácio Martins, situados no Setor Centro.      

A análise da “posição 4”, observada pela presença de “mangueirões” e “potreiros”, 
representa situações em que o uso comum da criação animal (“baixa” ou “alta”) ocorre 
geralmente no âmbito do grupo doméstico ou grupo familiar. Portanto, as práticas tradicionais 

                                                
30 O Governo Federal não se restringiu a ser agente financiador, foi também planejador e indutor de 
investimentos, principalmente nas décadas de 60 e 70, e sua atuação pode ser entendida como um dos 
alicerces para expansão da industria de papel e celulose no país, sobretudo após da promulgação da Lei 
5.106/1966 que dispôs sobre a Política de Incentivos Fiscais que permitia a dedução de Imposto de Renda 
para investimentos em projetos de reflorestamento aprovados pelo extinto IBDF. Tal política propiciou a 
expansão dos maciços florestais de espécies exóticas no Brasil, especialmente, pinus e eucaliptus. 
(Zaeyen, 1986).  
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relativas as “criações soltas” restringem-se na maioria dos casos, ao interior de uma unidade de 
produção familiar, podendo, como em certas situações observadas à campo, compartilhar 
fisicamente de mais de um terreno já desmembrado em escritura, mediante formal de partilha de 
bens. Importante salientar, que os “mangueirões” e “potreiros”, mesmo reduzidos dentro dos 
limites da propriedade privada, reproduzem as práticas tradicionais em estruturas materiais 

semelhantes à “posição 2”, o que permite a alguns entrevistados nesta posição, relatarem que 
“possuem um faxinalzinho em sua propriedade”.  Nestes casos, o “mangueirão” é o espaço das 
“criações baixas” e o “potreiro”, das “criações altas”, que em muitas situações circulam 
“livremente” na área da propriedade, tornando-a toda ela um “potreiro”, com exceção das áreas 
utilizadas para quintal e cultivos agrícolas. Em alguns casos observamos a permanência de 
“mata-burros”, cercas para vedar “criações baixas” e portões, como se estivessem sinalizando a 
recente ausência de posições onde prevalecia o uso comum dos recursos essenciais. 

Essa forma de organização da produção diferencia-se sobremaneira dos sistemas de 
produção integrados à complexos agroindustriais, tal como a suinocultura, a avicultura e a 
leiteira, porquanto são regidos por práticas tradicionais de manejo em ambientes que persistem 
em reproduzir um faxinal, não obstante a fragmentação da unidade social de referência, as 
extensões territoriais reduzidas e a escassez de recursos essenciais disponíveis, pode-se 
observar nessas terras tradicionalmente ocupadas, de forma variável, a ocorrência de inúmeros 
“mangueirões” ou “potreiros” permeados por intrusamentos ocorridos nas últimas quatro 
décadas, com maior freqüência nos últimos 10 anos, provocados por monocultivos de soja, pinus 
e milho, mineração, “chacreiros”, pecuária, fumicultura, obras governamentais de infra-estrutura, 
entre outros. Os informantes entrevistados relatam de maneira objetiva os processos 

conflituosos que resultaram nesta posição, indicando os antagonistas envolvidos, as violações e 
as ameaças sofridas e, as formas empreendidas para obstrução do “livre” acesso aos recursos 
essenciais à reprodução física e social do grupo, bem como narram as inúmeras estratégias dos 
“faxinalenses” para evitar a ruptura da unidade social, entre elas, atas de reuniões em defesa da 
permanência do faxinal, organização de associações, reuniões com prefeitos e vereadores, 
realização de mutirões, registro de Boletins de Ocorrência, denúncias coletivas no Ministério 
Público contra antagonistas, realização de acordos comunitários sobre uso dos recursos, etc... 
Após essas insistentes tentativas de mobilização visando a manutenção da unidade social, os 
“faxinalenses” relatam o que chamam de “falta de apoio”, para referir-se a inércia do Estado para 
enfrentar a violência simbólica e física dos antagonistas e a advinda dele próprio, justificando a 
mesma para expressar as razões do afrouxamento dos laços de solidariedade do grupo social na 
defesa da sua territorialidade, o que em muitos contextos inviabilizou a permanência dos 
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“faxinalenses” na condição de “pouca terra” ou de “sem terra”, obrigando-os a um deslocamento 
compulsório, gradual e massivo da comunidade de referência, na perspectiva de sua 
sobrevivência em outra atividade econômica. O que significa dizer que no limite, organizar 
“mangueirões” e “potreiros” é uma forma extrema de resistir na defesa de sua territorialidade, 
mesmo que no âmbito de uma unidade social reduzida ao grupo doméstico e, na medida do 

possível familiar que detêm os meios de produção, sobretudo a terra, ou seja, no contexto atual31 
esta possibilidade está restrita a poucos proprietários de terras nos faxinais.  

A existência desta situação territorial entre os faxinais não é inédita ou contemporânea, 
entretanto sua freqüência multiplicou-se nas últimas quatro décadas, porquanto se pode supor 
que a ocorrência da mesma nos municípios está estritamente relacionada a intensidade da ação 
dos antagonistas informados pelos entrevistados, de acordo com o setor de referência da APF. 

Os “faxinalenses” nesta posição, narram o aumento das tensões internas provocadas 
pelo intrusamento desses empreendimentos imobiliários e produtivos apontando para fatos que 
promoveram a ruptura da unidade social anterior, seja ela referida à “posição 1, 2 ou 3”, havendo 
uma predominância oriunda da “posição 1 e 2”.  

Na tabela 1 podemos Identificar 106 ocorrências nesta posição pelos setores da APF 
visitados, além de 6 faxinais na microrregião de Telêmaco Borba, não integrados aos setores, 
totalizando 112 ocorrências. Elas distribuem-se da seguinte maneira pelos setores: 27 no Setor 
Curitiba/Quitandinha, microrregiões de Curitiba (11) e Rio Negro (16); 46 no Setor Centro-Sul, 
respectivamente nas microrregiões da Lapa (11), Irati (16), São Mateus do Sul (12), e Ponta 
Grossa (7); E, 33 no Setor Centro, localizados nas microrregiões de Guarapuava (21), 
Prudentópolis (9) e Pitanga (3).       

Focalizando nas microrregiões que mais apresentam esta posição, observamos 
concentrações significativas de faxinais nos respectivos municípios: a microrregião de Curitiba, 
o município de Mandirituba (11); microrregião de Guarapuava os municípios de Pinhão (12) e 
Turvo (4); Na microrregião de Prudentopólis, o município de Imbituva (5); Na microrregião de 
Irati, os municípios de Rebouças (9) e Irati (6); Na microrregião da Lapa, o município da Lapa 
(11); na microrregião de São Mateus do Sul, o município de São João do Triunfo (11) e, na 
microrregião de Rio Negro, o município de Tijucas do Sul (5).    

                                                
31 Levantamento das condições fundiárias de 6 faxinais realizado pela APF em 2007: Lajeado dos Mello, 
Saudade Santa Anita, Kruger, Marcondes, Seixas e Bom Retiro, demonstrou que em média somente 10% 
dos faxinalenses controlam 80% das áreas reconhecidas pelo grupo como faxinal. O contingente dos que 
não possuem terras, seja de criador ou de lavoura nos faxinais, beira em média 60%. (Documentos 
internos APF, 2007)  
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No Setor Curitiba/Quitandinha ganha destaque o conflito com os “chacreiros”, não 
obstante a presença de empresas reflorestadoras e empresas integradoras, ligadas ao fumo e a 
avicultura de corte, como já descrito anteriormente. No caso do município de Mandirituba, 
distante 40 km de Curitiba, a proximidade com a metrópole, facilitou o avanço da especulação 
imobiliária sobre as áreas de uso comum, visto que o município concentra exuberantes 

remanescentes florestais e recursos hídricos, de grande interesse ao mercado imobiliário no 
ramo de lazer. Essa região, que até a década de 1990, pouco interesse comercial representava 
no mercado de terras, valoriza-se em escala geométrica na virada do século, com a demanda 
por chácaras de lazer e condomínios, oriunda de uma emergente classe média curitibana. Na 
microrregião de Rio Negro, os “faxinalenses” situados no município de Tijucas do Sul apontam 
para práticas de grilagem por parte de empresas reflorestadoras de pinus como vetor principal 
nos conflitos territoriais iniciados na década de 1970 e que conduzem à “posição 4”.   

No Setor Centro-Sul, esta posição foi detectada com mais freqüência nos municípios de 
São João do Triunfo, Lapa e Rebouças. Segundo os entrevistados, a associação de dois vetores 
são os principais responsáveis por esta situação territorial: a fumicultura e, variavelmente a 
expansão dos monocultivos de soja, milho e pinus em diferentes intensidades. Como exemplo, 
cito o processo de territorialização que conduz a esta posição no município de São João do 
Triunfo. O mesmo é narrado como recente pelos “faxinalenses”, isto é, a situação que leva a 
“mangueirões” e “potreiros”, constrói-se sobre um cenário de conflitos pretéritos que incidem de 
forma variável sobre as “posições 1 e 2”. Tal processo inicia-se há cerca de 40 anos com a 
instalação das primeiras estufas de fumo nos faxinais. Como já relatado anteriormente, a 
fumicultura, vai agir no interior do grupo de modo gradual, “degradando” as relações sociais que 

permeiam sua unidade social expondo suas fragilidades e enfraquecendo a capacidade de 
mobilização em defesa da territorialidade especifica na medida em que afrouxa os elementos 
que fornecem a coesão social do grupo. Este processo é acelerado, já na década de 1970, pelo 
intrusamento de monocultivos de pinnus, soja e milho sob os territórios tradicionais, culminando 
na formação situacional de “mangueirões” e “potreiros” com mais freqüência a partir da década 
de 1990, sobretudo, em faxinais cuja ação dos antagonistas foi mais intensa, bem como em 
contrapartida nos territórios onde a solidariedade do grupo manifestava desgaste e fragilidade. 
Dessa forma, tal situação vai configurar uma forma predominante de expressão identitária dos 
faxinais neste setor da APF.  

No Setor Centro, tomamos com objeto de análise os faxinais nesta posição, localizados 
nos municípios de Pinhão e Turvo, pela freqüência em que ocorrem. Podemos compreender os 
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processos relacionados a “posição 4” mediante coleta de registros apoiados nas entrevistas e 
em conhecimentos militantes32 acumulados nas últimas quatro décadas por lideranças locais que 
detêm informações detalhadas sobre os conflitos que produziram esta territorialidade. Na maioria 
dos casos observados os faxinais passaram da “posição 1” para “posição 4”, ou seja, de criador 
comum aberto para situação de “mangueirões” e “potreiros” no período que inicia ainda na 

década de 1960, intensifica-se nas décadas de 1970 e 1980, sem que haja uma solução até 
hoje. Tal processo de territorialização no caso do Pinhão e Turvo deve-se principalmente a 
conflitos com empresas reflorestadoras ou “madeireiras” e seus mecanismos de usurpação da 
terra e pressão sobre os “faxinalenses”, baseado em 3 métodos de coação: “contratos”, cercas e 
“pistolagem”. A sujeição à contratos de arrendamento, forçou-os a exercer posse em áreas 
restritas com a “concordância” da sedizente dona, mediante pagamento de arrendo. A colocação 
de cercas definiu limites territoriais e justificou a matança deliberada de animais de criação dos 
“faxinalenses” lhes impedindo a prática do uso comum, e por último, a “pistolagem” promoveu a 
violência generalizada contra esses grupos sociais e seus bens ocasionando inúmeros 
assassinatos, tentativas de assassinato e ameaças de morte, bem como destruição de roças, 
incêndio em moradias e degradação dos recursos naturais essenciais ao grupo. Neste contexto 
de conflitos acentuados os “faxinalenses” que permaneceram, organizaram sua territorialidade 
em grupos familiares variáveis na forma de “mangueirões” e “potreiros”.     

 
e) Número de Faxinalenses 

 Reafirmamos inicialmente, que este mapeamento não teve a intenção de elaborar um 
censo demográfico e tão pouco essas informações pretendem ser conclusivas, contudo os dados 
elementares colhidos nas visitas em 227 faxinais, nos permitiram gerar estimativas, baseadas 
em informações dos “faxinalenses” entrevistados, quando perguntados sobre o número de 
famílias interessadas em manter, expandir ou retornar ao faxinal, em consonância com as 
posições tipificadas as quais se autoclassificam. Portanto, os números apresentados devem ser 
relativizados, segundo os critérios utilizados pela pesquisa para definir quem é, e quantos são os 
“faxinalenses”. 
   

                                                
32 Desde 1980, centenas de posseiros situados no Município de Pinhão objetivaram sua existência coletiva 
no denominado Movimento de Posseiros visando organizar politicamente a luta pela terra contra a 
Madeireira Zattar, responsável pela grilagem de suas terras na região. Durante a execução da pesquisa 
tivemos a oportunidade de indagar sobre as razões dos conflitos territoriais junto a lideranças deste 
movimento garantindo, assim, a versão dos agentes sociais a partir de suas representações. Conversamos 
detidamente com os faxinalenses Hamilton José da Silva, Adão dos Santos e Iracema Correa dos Santos, 
e com o assessor da Pastoral da Terra na região, Sr. Dionísio Vandresen.        
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A indagação, dirigida por vezes a mais de um entrevistado, de uma mesma 
“comunidade”, buscou identificar as “unidades de mobilização”33, composta por famílias de 
moradores que tem uma expressão identitária de pertencimento ao território de faxinal, não 
importando em qual “posição” se encontrem. Assim, foi possível observar que em faxinais 
situados na “posição 2”, as informações relativas ao número de famílias moradoras na 

comunidade eram obtidas com facilidade, a partir da indicação dos entrevistados, sejam eles 
lideranças na defesa do faxinal ou apenas membros da comunidade. Foi possível registrar em 
alguns casos, que a contagem incluía famílias circunvizinhas à área do “criador comum cercado” 
indicadas como usuárias do criador, todavia, pelas circunstâncias conflitivas, suas moradias e 
terrenos se localizam atualmente fora da área de uso comum, mas são identificadas e se 
identificam com essa modalidade de apropriação, consentindo-lhe acatar as normas comuns 
quando acionadas. 
 Na “posição 1” referida ao “criador comum aberto”, a operação de contagem do número 
de famílias foi dificultada pela extensão territorial indefinida do faxinal, muitas vezes abrangendo 
várias localidades, que por força das divisões administrativas municipais, fragmentou a 
territorialidade dos faxinais em “comunidades rurais”. Dessa maneira, os “faxinalenses” situados 
nesta posição mantêm sua unidade social referida aos membros de uma “comunidade”, detendo 
poucas informações relativas ao conjunto do território. Nestes casos, com eram somente 11 
ocorrências, buscamos contatar pelo menos 3 moradias localizadas em distantes pontos ou 
comunidades internas ao faxinal para obtermos a estimativa. 
 Os dados levantados para as “posições 3 e 4” foram tomados de maneira semelhante 
mediante informações relatadas pelos entrevistados, identificados pela pesquisa como 

“faxinalenses”, visto que, na maioria das situações são reconhecidos como lideranças locais, 
posicionados abertamente na defesa do faxinal. Esses agentes sociais, informaram 
aproximadamente o número de famílias da localidade que ainda manifestariam sua posição 
favorável ao “retorno” do “livre” acesso aos recursos essenciais, operando sua contagem inicial 
com base em abaixo-assinados ou memória de reuniões pretéritas em que representantes das 
famílias posicionaram-se face à conflitos envolvendo a permanência do criador, seja na “posição 
1 ou 2”. Contudo, a passagem para “posições 3 e 4” parece ter inibido fortemente, na maioria 
dos casos, as mobilizações em defesa do faxinal, desencorajando posicionamentos e ações 
coletivas, em função da ausência de expectativas e desconhecimento das possibilidades.  
                                                
33 Segundo Almeida (2006) este conceito refere-se a aglutinação de interesses específicos não 
necessariamente homogêneos que são aproximados circunstancialmente pelo poder nivelador da 
intervenção do Estado ou de antagonistas privados. São estas respectivas unidades de referência que 
permitiu a criação da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses (APF).    
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 Tabela 5. Estimativa do número de faxinalenses. 
Setor APF Município Nº Famílias 

Faxinalenses 
Nº Faxinalenses Nº Faxinalenses/ 

Setor APF 
Mandirituba 625 2125 
Quitandinha 649 2207 
Tijucas do Sul 233 792 
Agudos do Sul 175 595 

 
Curitiba/Quitandinha 

Piên 115 391 

 
 

6.110 

Lapa 412 1401 
Imbituva 325 1105 
Fernandes Pinheiro 69 235 
Teixeira Soares 20 68 
Rio Azul 496 1686 
Irati 441 1499 
Rebouças 626 2128 
Mallet 12 41 
São Mateus do Sul 123 418 
São João do Triunfo 629 2139 
Antonio Olinto 110 374 
Palmeira  245 833 
Ponta Grossa 50 170 
Imbaú* 75 255 

 
 
 

Centro-Sul 

Reserva* 100 340 

 
 
 
 
 
 
 

12.692 

Inácio Martins 388 1319 
Prudentopólis 1850 6290 
Pinhão 921 3131 
Reserva do Iguaçu 55 187 
Turvo 476 1618 
Guarapuava 31 105 
Campina do Simão  60 204 
Guaraniaçu** 10 34 
Nova Laranjeiras** 15 51 
Pitanga 33 112 
Mato Rico** 20 68 

 
 
 

Centro 

Boa Ventura de São Roque 85 289 

 
 
 
 
 
 

13.408 

Total 9.474 32.212 32.212 
Fonte: Pesquisa Mapeamento Social Faxinais, 2008 
* Esses municípios foram agrupados no Setor Centro-Sul somente para efeito de contagem dados totais.  
** Esses municípios foram agrupados no Setor Centro somente para efeito de contagem dos dados totais.  

 
 Os procedimentos de coleta de informações ditados acima, não pretenderam ser 
conclusivos, sobretudo, porque durante a pesquisa percebemos nossa limitação material e 
temporal para alcançarmos todas as regiões e municípios a que nos propúnhamos inicialmente. 
Lembrando, que não podemos incluir em nosso roteiro, incursões a região do Planalto Norte de 
Santa Catarina, além de aproximadamente 70 faxinais que nos foram indicados para visitas, sem 
que pudéssemos realizá-las para fins de registro de dados.  
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A estimativa do número total de famílias em 9.474, transformado para 32.21234 
“faxinalenses”, obedeceu a média indicada pelo IBGE (2006) para o número de membros por 
família no meio rural para Região Sul do país. Tais dados elementares coligidos pelos Setores 
da APF apontam para uma maior presença de “faxinalenses” no Setor Centro (13.408), resultado 
observado pela concentração nos municípios de Prudentopólis (6.290) e Pinhão (3.131), que 

juntos alcançam 9.421 “faxinalenses” ou 70% do número total deste Setor. Esta distribuição pode 
ser explicada inicialmente, pela destacada ocorrência de faxinais em distintas posições nestes 
municípios; Prudentopólis (14) e Pinhão (15), entretanto a análise da distribuição destes faxinais 
pelas 4 posições indicadas, revela que a relação entre a alta ocorrência de faxinais e o número 
de famílias, não é diretamente proporcional, como observamos no caso do município de Inácio 
Martins, que apresenta 17 ocorrências, sem que haja correspondência com um alto número de 
“faxinalenses”. Assim, observamos que no município de Prudentopólis a concentração de 
“faxinalenses” é maior em faxinais situados na “posição 2”, ou seja, “criador comum cercado”. Já 
no município de Pinhão identificamos uma alta concentração na “posição 4”, referida a 
“mangueirões” e “potreiros”. Para explicar essa disposição, precisaríamos retornar a um exame 
detido dos processos de territorialização incidentes nestes municípios a fim de compreender tais 
fenômenos. Para abreviar, é possível elucidar ainda que de modo provisório, os possíveis 
motivos para tal diferenciação, ou seja, por um lado, a natureza e a ação dos antagonistas deste 
conflito social e, por outro as condições de mobilização dos agentes sociais. No caso de 
Prudentopólis, o padrão predominante e acirrado dos conflitos sociais pela apropriação dos 
recursos naturais, aconteceu em um cenário, onde o significativo grupo de “faxinalenses” tinha 
sua situação fundiária regularizada, este fato pode garantir sua unidade social e territorial sem 

ameaças permanentes de grileiros, entretanto a expansão dos monocultivos de soja e milho, na 
década de 1970, sobre os territórios tradicionais, forçou-lhes a dois movimentos: cercar um 
perímetro consensualmente aceito pelo grupo, e concentrar as famílias nestas áreas visando a 
reprodução social de seu modo de vida. Por isso, encontramos grandes concentrações de 
“faxinalenses” somente na “posição 2”, não obstante, os que porventura permaneceram fora do 
criador comum, logo foram expropriados de suas terras e despojados de sua condição social. 
Pode-se supor que, esta nova posição garantiu assegurar uma territorialidade especifica, mesmo 
que precariamente. Já no município de Pinhão, o processo de territorialização apresenta uma 
natureza conflitiva distinta, visto que, os “faxinalenses” não encontraram amparo legal de suas 
posses quando da grilagem de terras, ainda na década de 1950. Conquanto, vivessem há mais 

                                                
34 Para desdobrar o número de famílias em número de faxinalenses utilizamos a média indicada pelo 
IBGE, PNAD – 2006 que estimou em 3,4 pessoas por família no meio rural para Região Sul.  
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de 100 anos sobre as terras. Tal circunstância, não possibilitou as condições para cercamento 
das áreas, objetivando um “criador comum cercado”, uma vez que naquele momento o 
necessário era assegurar seu direito de posse contra os mecanismos de intrusamento e 
usurpação conduzidos pela Madeireira Zattar. A permanência dos “faxinalenses” nestas áreas 
deve-se, sobretudo, a sua resistência organizada via à instituição do “Movimento dos Posseiros 

de Pinhão” na década de 1980, período que marcou o auge das investidas da Madeireira contra 
os “faxinalenses”. A forma encontrada para reproduzirem física e socialmente sua modalidade de 
apropriação comum dos recursos naturais neste contexto, somente foi possível na “posição 4”.      

Por sua vez, a análise dos dados coletados no Setor Centro-Sul, para o número de 
faxinalenses identificados (12.692), evidencia uma maior presença nos municípios de São João 
do Triunfo (2.139), Rebouças (2.128) e Rio Azul (1.686). Não por acaso, esses municípios 
concentram também as maiores ocorrências de faxinais em diferentes posições: São João do 
Triunfo (16), Rebouças (15) e Rio Azul (7). O fato de Rebouças apresentar o maior número de 
“faxinalenses” dentre os municípios pesquisados neste Setor, está relacionado a maior presença 
de faxinais na “posição 2”, ou seja, “criador comum cercado”, ao todo detectamos 5 ocorrências. 
Essa correlação pode ser feita também para Rio Azul, onde foram encontrados 4 ocorrências de 
faxinais nesta posição, concentrando um maior número de famílias “faxinalenses”. Já em São 
João do Triunfo, esta concentração de famílias distribuí-se nas diversas posições encontradas. 
Uma explicação para este fato, aproxima este município do contexto agrário observado no 
município de Pinhão. Isto é, pode estar na reverberação, ainda hoje, dos intensos processos de 
territorialização que mobilizaram os “faxinalenses” nas últimas três décadas no município, face à 
conflitos pelo “livre” acesso aos recursos essenciais. Tal resistência, apesar de não se traduzir 

na maioria das vezes na permanência do uso comum, parece não ter “esfriado” à identidade 
coletiva dos grupos captada pelas entrevistas. 
             No Setor de Curitiba/Quitandinha, os municípios de Quitandinha (2.207) e Mandirituba 
(2.125) se destacam pela concentração de “faxinalenses”. Podemos inferir sobre estes dados, 
novamente uma forte relação com a ocorrência da “posição 2”, reafirmando com isso o 
argumento de que os faxinais, sobretudo os situados nesta posição, cumprem com o desígnio de 
garantirem as condições mínimas para reprodução social e física de um contingente especifico 
de camponeses que historicamente foram violados em seus direitos fundamentais de 
manifestarem livremente sua cidadania, mediante a usurpação de seus territórios, bens e 
identidade social.    
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Considerações Finais 
 

A aplicação dos direitos étnicos e coletivos das denominadas “comunidades 
tradicionais”, passa pelo seu reconhecimento jurídico-formal, que por sua vez, só alcança essa 
distinção na medida em que tais comunidades ou grupos sociais tornam evidente a sua 
existência social. Somente esse argumento, foi suficiente para que em agosto de 2007, a 
Articulação Puxirão durante a realização do 2º Encontro dos Faxinalenses, indica-se, entre 
muitas definições, a necessidade do movimento social elaborar um levantamento preliminar e 
exploratório relativo a sua ocorrência no Paraná, no intento de reivindicar seu direito 
constitucional de preservar seu modo de vida tradicional, sistematicamente ameaçado. A partir 
daí, a coordenação da APF empreendeu esforços junto as suas lideranças, contato com 
pesquisadores do PNCSA e diversos apoiadores visando à realização do Mapeamento Social 
dos Faxinais no Paraná.  

A expectativa das lideranças era de que contabilizássemos aproximadamente o dobro 
dos faxinais já detectados por levantamentos anteriores efetuados por agências governamentais 
do Paraná. Tal probabilidade apoiou-se em discussões que elegeram os critérios identitários 
como forma de reconhecimento social, associado à noção de território tradicionalmente ocupado.  
A despeito de uma equipe reduzida de pesquisadores, com pouca estrutura, tempo e recursos 
disponíveis, foi possível superar os limites operacionais com o envolvimento e formação de 
lideranças da Articulação Puxirão na coleta e análise das informações, identificando, ao final, a 
ocorrência de 227 faxinais no Estado do Paraná. 

Apesar do resultado exposto, não permitir conclusões definitivas a respeito da situação 
territorial dos faxinais no Estado, uma vez que, não foi possível percorrer toda região inicialmente 
planejada, podemos afirmar que a principal informação apreendida a partir desta pesquisa, e que 
necessita ser aprofundada, se refere a detecção de diferentes processos de territorialização que 
propiciam instrumentos para compreender como os territórios de pertencimento foram sendo 
construídos pelos agentes sociais na tentativa de reproduzirem socialmente e culturalmente suas 
práticas tradicionais de uso comum, num contexto acirrado de conflitos e tensões sociais a que 
estão submetidos historicamente no Paraná, apresentando de modo situacional, suas 
territorialidades específicas descritas pelas posições de faxinais, obtidas mediante intensas 
mobilizações em defesa do livre acesso aos recursos básicos, em 10 microrregiões do Estado, 
sobretudo, nas últimas décadas. 

Os dados apresentados polemizam com as interpretações evolucionistas, que afirmam 
há mais de duas décadas, a iminente tendência ao desaparecimento dos faxinais, a partir do 
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esforço teórico comparativo entre a co-existência das formas tradicionais de apropriação comum, 
e as sucessivas formas dominantes de apropriação individual dos recursos, inicialmente 
definidas pelo domínio dos ciclos econômicos e contemporaneamente pelo desenvolvimento das 
tecnologias agrícolas referidas ao processo da “modernização da agricultura”. Fica evidente, 
neste contexto, a visão linear, evolutiva e contínua que induz a pensarmos em processo de 

desagregação das áreas de uso comum até o fim do “sistema faxinal”, tido como “anacrônico” e 
“residual” face as atividades econômicas mais desenvolvidas. Diferentemente, o que podemos 
afirmar com este mapeamento, é a certeza de que os faxinais não desapareceram, nem 
simplesmente sucumbiram sem reação. Tão pouco, seria incorreto supor que a sua identidade 
coletiva não tenha se constituído a tempo de evitar seu desaparecimento. Justamente, foi essa 
persistência da expressão identitária, não resumida unicamente a presença de um criador 
comum, que acabou por ser captada por nossa pesquisa nas diferentes formas de reorganização 
social manifestadas pela territorialidade faxinalense, que permanece reinventando a sua 
existência social. 

Por fim, as diferentes situações de faxinais, agora mapeadas e publicadas, visam o 
reconhecimento de sua existência coletiva, buscando derrubar os obstáculos interpostos pela 
burocracia do Estado, que insiste em categorizações socialmente vazias a partir da evocação de 
conceitos que não contemplam a diversidade social e as contradições que perpassam a 
sociedade, quando está em jogo a legitimidade de diferentes modalidades de apropriação dos 
recursos do território. Para tanto, se faz necessário repensar as “ausências” ou “invisibilidades” 
culturais, socialmente construídas a favor de um único conhecimento e razão dominantes, que 
historicamente orientaram de modo sistemático, a elidir oficialmente à diversidade sociocultural 

dos povos e comunidades tradicionais da composição étnica do Sul do Brasil, manifestada neste 
caso, pela identidade faxinalense, enquanto grupo culturalmente diferenciado dos padrões 
socialmente eleitos como “modernos”. Concomitantemente, os processos diferenciados de 
territorialização analisados e transformados para uma base cartográfica, nos dão a aproximada 
noção sobre as terras tradicionalmente ocupadas para o uso comum nas regiões 
pesquisadas, apontando para construção de uma nova “fisionomia étnica” no Paraná. O 
mapeamento social cumpre então, o seu objetivo de mostrar dinamicamente a configuração de 
uma situação social de conflito num determinado momento, abrindo com isso, caminhos para o 
reconhecimento jurídico-formal e para efetivação de políticas publicas que garantam o acesso 
aos recursos básicos, como condição para sua reprodução física e social, e o reconhecimento de 
seu direito fundamental à diferença. 
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