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RESUMO: A recente emergência étnica de povos e comunidades tradicionais no 

Brasil tem visibilizado as comunidades tradicionais de faxinais no Paraná como 

um espaço estratégico para conservação do Bioma Mata Atlântica, 

especificamente a Floresta de Araucária. As comunidades de faxinais se 

caracterizam por a designação de áreas de uso comum para a criação de 

animais, acompanhadas de acordos comunitários para o manejo integrado dos 

recursos naturais de baixo impacto ambiental. 
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Desde a abordagem etnográfica, o presente trabalho analisa a execução do 

Projeto Faxinais, uma intervenção do Programa Petrobras Ambiental, realizado 

na comunidade tradicional de faxinal Meleiro, nas proximidades da cidade de 

Curitiba, Paraná. O objetivo é identificar as diferentes concepções de 

conservação e manejo ambiental dos atores envolvidos na execução do projeto. 

Os resultados do estudo mostram uma divergência de ideias sobre o que 

constitui conservar recursos naturais e as formas de levar adiante dita tarefa. 

Igualmente, as formas em que atores externos elaboram estratégias de 

conservação ambiental, suas concepções da comunidade e os processos locais 

de negociação e resistência oferecem novas formas de entender as contradições 

de estratégias contemporâneas de conservação e desenvolvimento a nível local 

e global. 

Palavras chaves: percepção, comunidades tradicionais de faxinais, 

conservação ambiental, manejo ambiental, projetos ambientais. 

 

RESUMÉN: La reciente emergencia étnica de pueblos y comunidades 

tradicionales de Brasil há visibilizado las comunidades tradicionales de faxinales 

de Paraná como un espacio estratégico para la conservación del Bioma Bosque 

Atlántico, específicamente el Bosque de Araucarias. Las comunidades de 

faxinales se caracterizan por la designación de áreas de uso común para la 

producción de animales, acompañadas de acuerdos comunitarios para el manejo 

integrado de recursos naturales de bajo impacto ambiental. 
Desde un abordaje etnográfico, el presente trabajo analiza la ejecución del 

Proyecto Faxinales, una intervención del Programa Petrobras ambiental 

realizado en la comunidad tradicional de faxinal Meleiro, en las proximidades de 

la ciudad de Curitiba, Paraná. El objetivo es identificar las diferentes 

concepciones de conservación y manejo ambiental de los actores participantes 

en la ejecución del proyecto. Los resultados del estudio muestran una 

divergencia de ideas sobre lo que constituye conservar recursos naturales e las 

formas de llevar a cabo dicha tarea. Igualmente, las formas en que actores 

externos elaboran estrategias de conservación ambiental, sus concepciones de 

comunidad y los procesos locales de negociación y resistencia ofrecen nuevas 

formas de entender las contradicciones de estrategias contemporáneas de 

conservación y desarrollo a nivel local. 



Palabras clave: percepción, comunidades tradicionales de faxinales, 

conservación ambiental, manejo ambiental, proyectos ambientales. 

 
 
INTRODUÇÃO  
 

Os faxinais são comunidades que contemplam a diversidade dos povos do 

campo no Sul do Brasil, decorrem de diferentes trajetórias agrárias de ocupação 

do espaço rural, fomentadas por políticas e estratégias de organização do 

espaço, a qual também reflete na distribuição das florestas no Estado do Paraná.  

Desta maneira a consolidação dos faxinais nas matas densas de Floresta com 

Araucária está associada entre outros fatores, ao papel dos caboclos em relação 

ao ciclo econômico da erva-mate no Velho Paraná, um fenômeno relevante para 

pensar as ruralidades presentes no Estado que divergem da categorização 

clássica do campesinato, em que a produção agrária ocupa maior relevância, 

enquanto que nos faxinais o extrativismo florestal alternado a criação de animais 

à solta no bosque e o cultivo de roças compõem um modo singular de inteiração 

com o meio biofísico.  

Presentes a mais de três séculos na região Sul do País, atualmente os faxinais 

ou criadouros comunitários encontram-se singularmente nas regiões centro-sul 

do Paraná e metropolitana sul de Curitiba. Sua visibilidade quanto comunidades 

culturalmente diferenciadas é recente e está vinculada ao crescimento dos 

conflitos territoriais. Que tem fomentado processos organizativos nas 

comunidades em detrimento aos impactos sofridos pelo modelo de 

desenvolvimento econômico incompatível com suas formas de ser e viver.   

A expansão do agronegócio no Paraná um dos principais estados de produção 

de soja do país, assim como, do plantio de árvores exóticas para produção de 

celulose, apresenta-se como antagonista continuo aos faxinais, reflexo de 

políticas agrárias que fomentam nos países do Mercosul commodities de 

exportação. Estratégias desenvolvimentistas que ocasionam a nível local 

diferentes impactos as comunidades tradicionais de faxinais, sobretudo pela 

disputa de terras aquecida pelo mercado de monoculturas que revela relações 

de poder desiguais entre faxinalenses e fazendeiros, empresários, ou ainda 

instituições governamentais.   



As comunidades tradicionais de faxinais se caracterizam principalmente pelas 

terras de uso comum. O espaço compartido pela coletividade constitui o criador 

comunitário que é designado para a criação de animais à solta, acompanhado 

de acordos comunitários para o manejo integrado dos recursos naturais como 

pastagens, matas, aguadas e extrativismo florestal de baixo impacto ambiental. 

As formas de criar, plantar, celebrar a religiosidade e organizar a vida em 

comunidade, resulta em um modelo de sociabilidade que se associa de variadas 

formas aos conhecimentos locais sobre a sociobiodiversidade presente no 

criador. Sendo estes saberes, um elemento configurador da identidade étnica e 

coletiva dos povos faxinalenses.  

A partir da observação das diferenças regionais e dos processos que geraram 

ao longo da história transformações na territorialidade faxinalense, Souza (2009) 

classifica os faxinais em quatro categorias.  Sendo estas, faxinais com uso 

comum “criador comum aberto”, faxinais com uso comum “criador comum 

cercado”, faxinais com uso comum “criador com criação grossa ou alta” e faxinais 

sem uso comum aqueles que mantem “mangueirões” e “potreiros”. Se destaca 

neste momento os faxinais com criador comum cercado que é peculiar ao sitio 

deste estudo etnográfico, os quais “se caracterizam pela presença de uso 

comum dos recursos essenciais em “criador comum” de extensão 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” (Souza, 2009:50).  

A relação dos faxinais com a conservação começa a ser institucionalizada nas 

últimas duas décadas. Nos anos 90 o Estado do Paraná criou uma política 

ambiental que reconhece o papel das comunidades de faxinais na conservação 

dos recursos naturais estabelecendo procedimento para as comunidades 

cadastrarem-se quanto unidades de conservação estaduais. A ARESUR (Áreas 

Especiais de Uso Regulamentado) normatiza, portanto, as práticas relacionadas 

ao modo de vida faxinalense como estratégicas à conservação do Bioma Mata 

Atlântica, especificamente a Floresta com Araucária. 

 
“Art. 1º - Ficam criadas no Estado do Paraná, as Áreas Especiais de Uso Regulamentado 

- ARESUR, abrangendo porções territoriais do Estado caracterizadas pela existência do 

modo de produção denominado "Sistema Faxinal", com o objetivo de criar condições 



para a melhoria da qualidade de vida das comunidades residentes e a manutenção do 

seu patrimônio cultural, conciliando as atividades agrosilvopastoris com a conservação 

ambiental, incluindo a proteção da "araucária angustifólia" (pinheiro-do-paraná).” 

(Paraná, 1997) 

 

No entanto a ARESUR não tem sido suficiente para assegurar a manutenção 

dos faxinais, bem como, possibilitar melhores condições de vida. Neste sentido 

os faxinalenses tem acessado espaços institucionais de reivindicação de direitos 

a partir da emergência étnica quanto povos e comunidades tradicionais. 

Motivados pelo cenário nacional de organização de diferentes grupos ao redor 

de identidades coletivas que reiteram a etnicidade em prol do reconhecimento 

de modos de vida específicos. É um componente catalizador de tais 

comunidades seus modos de vida dialogantes com a natureza, principalmente 

por suas práticas de extrativismo e demais formas de manejo de baixo impacto 

ambiental como os povos cipozeiros localizados no litoral norte de Santa 

Catarina, os ilhéus do Rio Paraná, as quebradeiras de coco-babaçu no Estado 

do Maranhão, os fundos de pasto na Bahia, dentre outras comunidades que 

assim como os faxinais são caracterizados por instituições estatais como povos 

conservadores, elemento apropriado ao discurso dos tradicionais. 

Todavia a aproximação discursiva das populações tradicionais quanto 

conservadores, proferida por estes como estratégia de acesso a direitos, assim 

como, as políticas ambientais que reconhecem o papel das comunidades locais 

na conservação da biodiversidade biológica, tem massificado ações para a 

reserva de recursos naturais em territórios tradicionais. Desta maneira as 

comunidades se veem pressionadas a negociar sua permanência em seus 

territórios em virtude da instalação de unidades de conservação ou ainda da 

execução de programas e projetos de cunho ambiental que pouco compreendem 

as lógicas locais de conservação, assignando novas responsabilidade aos 

sujeitos, além de provocar mudanças nas formas tradicionais de uso e manejo 

da natureza.  

A problemática a qual nos propomos a analisar é como atores com diferentes 

trajetórias e pertencimentos coletivos concebem conservação, para isto 

analisamos a ação do Programa Petrobras Ambiental realizada nas 

comunidades de faxinais próximas à cidade de Curitiba. A intervenção situa-se 



diretamente no problema de lógicas divergentes em relação a modos de 

conceber e fazer conservação. Desta maneira o presente trabalho tem como 

estudo etnográfico a execução do Projeto Faxinais patrocinado pela Petrobras, 

empresa estatal brasileira, no Faxinal Meleiro uma das seis comunidades 

participantes.  

A importância do trabalho consiste em refletir sobre as problemáticas 

apresentadas na elaboração e execução de políticas e ações ambientais 

aplicadas ao contexto de povos e comunidades tradicionais no Brasil.  As 

intervenções, todavia, refletem uma visão dualista da natureza, provocando 

desencontros sobre a forma de conceber relações socioambientais. Observa-se 

que as populações tradicionais detêm diferentes formas de inteiração com o 

meio natural o que demanda formatos de atuação que atendam as 

especificidades apresentadas pelas comunidades em seus modos de construir 

naturezas. Para isso entender como acontecem tais intervenções desde a 

perspectiva local dos atores envolvidos no Projeto Faxinais pode contribuir para 

entender as estratégias contemporâneas de conservação e desenvolvimento a 

nível local e global. 

 

A comunidade de estudo 
 
A comunidade estudada está localizada nas proximidades de Curitiba capital do 

Estado do Paraná. Formada por famílias de produtores rurais de diferentes 

filiações étnicas a localidade comparte suas terras de uso comum com duas 

comunidades vizinhas, Pedra Preta e Espigão das Antas que no passado 

formavam um único núcleo de famílias. O criador comunitário ou “caivá” como 

designam os moradores locais é formado por 364 hectares e 154 famílias, onde 

encontram-se as unidades familiares e estruturas comunitárias, sendo esse 

espaço de livre circulação de animais criados à solta em meio a paisagem 

socioambiental formada por casas, animais e a mata que se encontra em 

diferentes estágios de conservação.  

No Meleiro as atividades produtivas correspondem a roças de milho e feijão, 

criação de animais como aves, suínos, caprinos, plantio de hortaliças, cultivo de 

hortas e quintais de verduras e medicinais que são usados para alimentação 

humana e animal, sendo que a comercialização dos excedentes se dá em 



relação há hortaliças cultivadas para abastecer o CEASA (Central Estadual de 

Abastecimento de Curitiba) e a venda de porcos as quais se caracterizam como 

importantes atividades econômicas.  

A proximidade da capital possibilita que muitos dos moradores desempenhem 

atividades assalariadas na indústria e comércio das cidades metropolitanas. O 

crescimento da população local que descende das primeiras famílias que 

formaram a comunidade contrasta com a diminuição das terras. Assim por um 

lado a comunidade precisa ampliar seu território para reproduzir-se 

culturalmente, enquanto que gradativamente diminui suas áreas de plantar e de 

criar em decorrência a vários fatores. Entre estes, a especulação imobiliária por 

áreas de lazer dentro do faxinal, representada pela instalação de chácaras por 

pessoas externas à comunidade. Assim como, pelo fomento do mercado de 

terras que adquiriu nos últimos anos consideráveis áreas de culturas, que 

substituíram as roças por plantações de eucalipto ou ainda por novas 

comunidades rurais devido à expansão demográfica de Curitiba.   

Desta maneira, são poucos os faxinalenses das gerações mais jovens que detêm 

terras de plantar, o que impossibilita o mantimento de roças e faz com que estes 

busquem atividades fora da comunidade, para viabilizarem a permanência de 

suas famílias no faxinal. Mediante a este cenário é importante analisar a 

disposição de recursos naturais presentes no faxinal que mesmo passando por 

processos que levaram a mudança de práticas em relação ao uso e manejo do 

meio natural, todavia, mantem níveis elevados de conservação em comparação 

com outros espaços rurais. 

Assim, observa-se no Faxinal Meleiro uma área desenhada por rios e córregos, 

afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, que dispõem de um amplo 

contingente de mata a qual abriga inúmeras espécies vegetais e animais. Além 

da presença de regras próprias de manejo da natureza que contribuem para o 

equilíbrio entre recursos naturais disponíveis e necessidades locais demandadas 

pela forma de viver dos faxinalenses. Acredita-se, portanto, que os faxinais 

podem ser vistos como uma forma de uso mais sustentável que preserva a Mata 

do Pinheiro do Paraná sem renunciar o uso do ecossistema pelas pessoas e 

animais (Sahr & Cunha, 2005).   

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 



 
Políticas de conservação  

 

As comunidades faxinalenses têm se convertido em atores centrais no crescente 

antagonismo gerado pelas políticas regionais, nacionais e globais de 

reorganização de espaços e territórios. Por um lado, estas políticas fomentam 

mercados que impulsionam o desenvolvimento econômico, por outro, 

contribuem à proliferação de projetos de fomento a práticas de conservação 

ambiental, como forma de reserva de recursos naturais e proteção da 

biodiversidade (Almeida, 2012). 

A partir das discussões em torno da utilização sustentável dos recursos naturais 

materializadas na Convenção sobre a Diversidade Biológica ratificada no Brasil 

em 1992, criou-se um cenário de possíveis diálogos entre políticas de 

conservação e povos tradicionais. As estratégias de conservação até então 

apresentavam uma estrutura inspirada ao modelo norte-americano de reservas 

restritivas. Tal modelo consiste na criação de parques e reservas de áreas 

naturais que não permitem a presença de pessoas (Diegues, 2010). Desde modo 

as comunidades que residem em territórios sobrepostos por unidades de 

conservação começaram a ter acesso, assim como construir espaços de 

conversação com governos e entidades ambientalistas no sentido de reconhecer 

o papel das populações locais na conservação da natureza.  

No caso dos faxinais a instituição da ARESUR por meio do Decreto Estadual 

nº 3.446/97 estabeleceu uma política ambiental especifica para os faxinais, 

pioneira no Brasil. A institucionalização dos faxinais quanto unidades de 

conservação sustentáveis, a partir das práticas produtivas faxinalenses de baixo 

impacto ambiental, coloca os faxinalenses como atores protagonistas de uma 

estratégia governamental de conservação da Floresta com Araucária.  

A normativa, no entanto, apresenta limitações em sua aplicabilidade, devido ao 

processo de realização do cadastramento das comunidades no CEUC (Cadastro 

Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Paraná) o qual depende da 

articulação entre prefeituras locais e órgãos estaduais a fim de gerar a 

documentação necessária. Este processo é marcado por desencontros político-

partidários que levam por vezes a demora na efetivação do cadastro, até mesmo 

a paralisação de processos devido à resistência das prefeituras em reconhecer 



as comunidades quanto faxinais, situação vivenciada atualmente pelo Faxinal 

Meleiro. Ainda sobre a execução da política, o repasse dos recursos gerados 

pelo ICMS-Ecológico (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

Ecológico) aos faxinais, previsto na legislação ambiental em poucos casos 

ocorre em relação ao investimento para a manutenção e melhoria das 

comunidades, considerando que as prefeituras que recebem o recurso raras 

vezes o aplicam de forma participativa, justa e transparente.  

A categorização dos faxinais apresentada no decreto da ARESUR os define 

como um sistema produtivo (seguindo a Chang 19883). No entanto a diversidade 

das formas organizativas e identitárias nos faxinais, marcada pelas pressões 

territoriais e diferenças culturais extrapola tal definição e problematiza a 

descrição da norma, pois esta não reconhece a identidade faxinalense quanto 

elemento protagonizador da manutenção dos faxinais.   

 
“§ 1º - Entende-se por Sistema Faxinal: o sistema de produção camponês tradicional, 

característico da região Centro-Sul do Paraná, que tem como traço marcante o uso 

coletivo da terra para produção animal e a conservação ambiental. Fundamenta-se na 

integração de três componentes: a) produção animal coletiva, à solta, através dos 

criadouros comunitários; b) produção agrícola - policultura alimentar de subsistência para 

consumo e comercialização; c) extrativismo florestal de baixo impacto - manejo de erva-

mate, araucária e outras espécies nativas.” (Paraná, 1997) 

 

Caracterizar os faxinais somente por aspectos físicos oculta a agência dos 

sujeitos faxinalenses em relação ao desenvolvimento de suas formas especificas 

de inteiração territorial. Não é, portanto, uma definição que condiz com a 

diversidade de contextos em que as comunidades convivem, o que se torna um 

limitante no acesso ao cadastramento quanto Área Especial de Uso 

Regulamentado. Percebemos que considerar os faxinais apenas como um 

sistema produtivo satisfaz um olhar econômico que não alcança as dimensões 

do modo de vida nos faxinais formado por elementos do espaço biofísico, porém 

                                                        
3 Man Yu Chang, pioneira em pesquisas sobre faxinais, publicou em 1988 o estudo intitulado 
“Sistema faxinal: uma forma de organização camponesa em desagregação” em que define os 
faxinais quanto um sistema produtivo a partir da análise dos ciclos econômicos no Estado do 
Paraná.  
 



configurado por subjetividades que permitem a atualização cultural, necessária 

para preservação das comunidades em detrimento as transformações sociais.    

Seguido uma década mais tarde a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNDSPCT’s) instituída 

pelo Decreto nº 6.040/2007 da Presidência da República, lançou diretrizes para 

à articulação de políticas públicas com as particularidades das populações auto-

declaradas como povos e comunidades tradicionais. O conceito de 

desenvolvimento sustentável presente nesta política corresponde diretamente 

aos modos de vida associados ao uso equilibrado do ambiente natural. E 

fomenta espaços de diálogo com os órgãos públicos com o objetivo de garantir 

e construir estratégias voltadas a territorialidade dos povos tradicionais. 

Todavia os avanços no marco legal não têm assegurado o acesso e criação de 

políticas públicas capazes de acolher as demandas dos povos faxinalenses. As 

lacunas permeiam vários dos temas essenciais a reprodução física e social das 

comunidades, como a questão de acesso à terra, moradia, crédito, saúde, 

educação, assim como as políticas ambientais que continuam a priorizar formas 

de conservação que contradizem as práticas locais, nas quais prevalecem o 

isolamento em relação a inteiração, e a propriedade privada contrapõem o uso 

coletivo.  

Assim, os faxinalenses enfrentam um cenário de políticas públicas que 

reconhece em partes suas demandas especificas, mas não efetiva seus direitos, 

assim como de outros grupos de povos e comunidades tradicionais. O vazio 

existente em políticas e planos de governo que possam dar conta da diferença 

das comunidades abre precedentes para o aumento de intervenções do terceiro 

setor em relação aos povos tradicionais, todavia pela pouca visibilidade do tema. 

Desta maneira as comunidades que são vistas hora como atrasadas por 

agências de desenvolvimento econômico, por outro lado são alvo de estratégias 

contemporâneas de conservação da natureza. Tais estratégias levadas adiante 

principalmente por organizações não governamentais detêm importante papel 

na reserva de recursos naturais, que corresponde a uma forma de 

desenvolvimento a partir da mercantilização da natureza por meio da projeção 

de negócios ecológicos, por exemplo o pagamento por serviços ambientais.  

A adoção do discurso da conservação 
 



Vemos que desde a constituição teórica dos faxinais, esses aparecem 

estritamente associados ao tema ambiental. No entanto, a construção do 

discurso das comunidades como conservadores da natureza é incorporada as 

lutas pelo território a partir da consolidação do movimento social faxinalense. A 

organização sociopolítica dos faxinais é fomentada principalmente como forma 

de resposta ao descaso de políticas públicas voltadas as especificidades dos 

faxinais, bem como, a vigente história de desagregação social das comunidades 

em detrimento as pressões apresentadas pelo modelo dominante de 

desenvolvimento.  

Se observa que em diferentes períodos os faxinais foram associados ao 

ambiente natural. Primeiramente pela definição de faxinal quanto descrição de 

um determinado meio ambiente, perpassando as características da formação 

vegetal, definição presente em dicionários históricos, e que na literatura se 

aproxima as áreas em que se encontram os criadouros comunitários. Na 

sequência os faxinais como um sistema de produção, alicerçado a atividades 

econômicas desempenhadas a partir dos recursos naturais como extração de 

madeira (imbuia e pinheiro) e o extrativismo de erva-mate demarcatórios aos 

ciclos econômicos no Estado do Paraná. Por último, e cronologicamente recente 

os faxinais como identidade e proposta política de reivindicação de direitos 

(Porto, 2013) que elabora seu repertório também pela defesa ambiental, o qual 

é representado pelo movimento social faxinalense.   

A partir dos anos dois mil, após o 1º  Encontro dos Povos de Faxinais realizado 

em 2005 que reuniu lideranças de várias comunidades de faxinais na cidade de 

Irati localizada no centro-sul do Paraná, os faxinais se organizaram em 

movimento social por meio da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses 

(APF), a fim de enfrentarem de forma coletiva os conflitos territoriais presentes 

em suas comunidades, bem como, reivindicar espaços nas políticas públicas a 

fim de garantir a manutenção do modo de vida tradicional nos faxinais. 

Observando que a resistência faxinalense é anterior ao Encontro, em que as 

comunidades acumulavam de forma descentralizada experiências organizativas.   

Desde então, os faxinalenses têm lutado de forma conjunta por políticas da 

diferença, conquistando nos últimos anos normativas que subsidiam suas pautas 

por reconhecimento e condições de reprodução de suas práticas socioculturais. 

A territorialidade faxinalense articula dimensões biofísicas e simbólicas, sendo 



um elemento essencial para seus modos de vida a disponibilidade de recursos 

naturais.  A etnicidade neste caso se demonstra nas práticas coletivas de defesa 

do território em prol da manutenção do uso e manejo da natureza.  (Almeida, 

2006; apud Souza, 2009) 

Destaca-se que o movimento de emergência étnica faxinalense constrói um 

discurso de defesa de seus modos de vida em que se apropria e se adapta o 

discurso ambiental como forma de fazer política mediante as reivindicações por 

políticas públicas que possam atender as demandas constituídas a partir da 

singularidade de ocupação territorial camponesa no Sul no Brasil. Assim, torna-

se visível um processo de ambientalização tendo como protagonistas os 

faxinalenses, diferente das iniciativas de agentes estatais em associar os povos 

de faxinais quanto conservadores natos, noções presentes na normativa que cria 

a ARESUR. Leite Lopes (2006:49), nota que a ambientalização “também está 

relacionada à semelhança de temáticas, envolvendo conflitos socioambientais, 

em que a dimensão ambiental é uma questão nova e importante, que se impõe 

como elemento de argumentação, disputa, negociação entre grupos sociais e 

setores do Estado. ” 

Constatamos, portanto, a construção do discurso político dos faxinais em que se 

enaltecem as práticas de inteiração com a natureza como estratégia de escuta 

ao clamor dos moradores em relação a problemas de várias ordens e que pouco 

são acolhidos pelos governos “tanto trabalhadores quanto partes das 

populações atingidas por danos ambientais passam a utilizar-se também da 

questão ambiental como repertório de seus interesses e reivindicações” (Leite 

Lopes, 2006:32). Então, os povos e comunidades tradicionais aos poucos 

conquistam prática e simbolicamente espaços políticos quanto conservadores, 

isto como ferramenta de interlocução de suas reivindicações historicamente 

ausentes das pautas governamentais.  

 

O projeto Petrobras 
 

O Projeto Faxinais é uma ação idealizada por uma organização não 

governamental (ONG) de interesse público estadual (OSCIP), situada em 

Curitiba. A ong formada em 2003 detém histórico de trabalho com projetos de 

geração de renda e acesso ao mercado de trabalho, em contextos urbanos e 



rurais em vários estados brasileiros, detendo sub-sedes no Paraná e em Santa 

Catarina. No tema ambiental a organização realizou projetos patrocinados por 

bancos e empresas privadas para o plantio de áreas florestais como mecanismos 

de retenção de carbono. A instituição tem como marco o plantio de um milhão 

de árvores principalmente em áreas de fazendeiros, e em menor escala para 

pequenos produtores rurais. O projeto patrocinado pelo Programa Petrobras 

Ambiental é o primeiro da oscip que tem com público os povos e comunidades 

tradicionais de faxinais.  

No ano de 2012 quando a chamada pública da Petrobras se encontrava aberta 

para aceitação de propostas, os idealizadores do projeto por intermédio do 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP), órgão ambiental estadual, buscaram 

dialogar em dois momentos com lideranças dos faxinais. O patrocínio da 

Petrobras priorizava propostas que dentro da linha de conservação da natureza 

atendessem povos e comunidades tradicionais. Na época os faxinalenses 

apoiaram o projeto por meio de cartas, pontuando verbalmente que este 

acolhesse as demandas para manutenção do criador comunitário, 

correspondente a recuperação cercas. As cercas são importantes porque 

servem para demarcar o perímetro de terras de uso comum do faxinal, impedindo 

fisicamente que os animais criados à solta cheguem as terras de cultivo evitando 

conflitos locais. Quando realizado a conversa sobre o projeto as ações e 

atividades não estavam definidas, todavia se tratava de uma proposta, à qual 

seria amadurecida e enviada a Petrobras.  

No final do ano de 2013 a ong retorna as comunidades, desta vez com a projeto 

aprovado e os objetivos bem definidos. Em dois anos (dezembro de 2013 a 

dezembro de 2015) a meta é realizar em seis comunidades de faxinais dos 

municípios de Mandirituba e Quitandinha situados na porção sul da região 

metropolitana de Curitiba, a recuperação de 129 hectares de áreas degradadas 

e a revitalização de 38 nascentes. Atuando com 285 famílias dos faxinais de 

Campestre dos Paulas, Mato Branco dos Andrades, Espigão das Antas, Meleiro, 

Pedra Preta e Salso por meio das atividades de recuperação florestal, assim 

como de educação ambiental.  

Com uma equipe de campo coordenada por um economista e formada por 

assistente social, bióloga, engenheiro ambiental, gestora ambiental e técnico 

ambiental, que se estabeleceram no escritório operacional instalado no Faxinal 



Meleiro. As atividades aconteceram simultaneamente com a sensibilização dos 

moradores ao projeto, estimulada pela realização do Diagnostico Socioambiental 

elaborado nos primeiros meses de 2014 que demandou a visita dos técnicos a 

todas as famílias locais, para apresentação do projeto, coleta de informações 

socioambientais e mapeamento das áreas e nascentes categorizadas pelos 

técnicos como degradadas.  

Os desencontros para execução da intervenção ambiental podem ser 

observados nos diferentes grupos envolvidos no projeto. A equipe interna 

formada por profissionais que não detinham experiência de trabalho com 

comunidades tradicionais, apresentou inúmeras dificuldades para interagir com 

a temporalidade e territorialidade das comunidades.  Alguns técnicos não se 

adaptaram ao contexto de trabalho e saíram do projeto, outros seguiram sua 

forma de trabalho ignorando as especificidades locais, cumprindo metas sem 

alcançar os objetivos propostos, principalmente no tema da educação ambiental. 

Teve ainda aqueles que buscaram dialogar com a comunidade e efetivar a 

participação destas na elaboração das atividades, essas experiências foram 

deslocadas da equipe em geral e ao tempo repercutiram no desligamento de tais 

pessoas, visto a frustração destes em tornar o projeto participativo em meio a 

burocracia para sua execução que não abre possibilidade para arranjos e 

adaptações locais. Ademais disso a postura política dos coordenadores em não 

se envolver nas questões comunitárias ou que rementem a organização social 

dos faxinalenses, a partir do argumento que o projeto é ambiental e não 

sociopolítico, não abriram espaços para diálogo para avaliação, planejamento e 

ajustes nas metodologias com as comunidades, concebendo o tema ambiental 

como elemento isolado ao modo de vida comunitário.  

Os moradores que se enunciam “contra” os faxinais, os quais residem na 

comunidade mas não são a favor da continuação do uso comum das terras e 

também aquelas pessoas que ingressaram na comunidade por meio de compra 

de terra para chácaras de lazer e não respeitam as formas locais de uso do 

território, configuram o grupo denominado pelos moradores locais como “contra”. 

Os contras com apoio de instituições municipais que se apresentam como 

antagonistas aos faxinais da região pois investem em ações, inclusive em 

políticas públicas municipais para desestruturar o modo de vida nos faxinais, 

mobilizaram-se contra o projeto. Este grupo não aceitou a proposta da ação pois 



acreditava que este era direcionado a manutenção do criador comunitário, 

devido ao nome que o projeto leva que enaltece o termo faxinal. As denúncias 

demandadas a ouvidoria da Petrobras resultaram em auditoria ambiental e 

paralização de algumas ações do projeto por quase sete meses (abril a outubro 

de 2014). 

Já os faxinalenses que defendem o faxinal, assim como, o uso compartilhado 

das terras, negociam estratégias para continuidade do faxinal. Estes não se 

colocaram contra o projeto, mas afastaram-se dele na medida em que este não 

correspondeu os anseios das demandas comunitárias, como a manutenção do 

criador por meio da renovação e recuperação das cercas do perímetro do faxinal. 

A pouca participação nos espaços promovidos pela ação, refletiu um 

desencontro dos objetivos do projeto com a maneira local de conservação dos 

recursos naturais. A imposição de cercas para revitalização das nascentes foi 

um dos tensionamentos gerados, considerando a simbologia das cercas para 

sustentação dos faxinais. Em que as cercas que demarcam os limites do faxinal 

e separam as áreas de criar das áreas de plantar necessitam estar em bom 

estado de conservação para que os animais não cheguem nas roças e assim 

não causem conflitos entre moradores. As cercas quanto “fechos” são aquelas 

que individualizam as propriedades dentro do criador e assim representam a 

diminuição do território de uso comum. No Faxinal Meleiro é permitido conforme 

a regra local cercar 20% do terreno em virtude de isolar a unidade familiar que 

compreende a casa, hortas e quintais, mangueiras e paios que são estruturas 

para cuidado com animais e armazenamento de ferramentas e colheitas. 

Ademais disso os fechos são proibidos pelos acordos comunitários, 

materialmente desrespeitam a liberdade de criar e viver e ameaçam a 

disponibilidade e acesso aos recursos naturais essenciais para a reprodução do 

modo de vida faxinalense.  

As trajetórias pessoais dos coordenadores da instituição que fazem parte do rol 

de ações desenvolvimentistas, tais como, o agronegócio de soja e criação 

extensiva de gado, refletem na escrita do projeto. A projeção do plantio de 

árvores como um negócio ecológico futuro, em que a natureza é convertida em 

recursos naturais, aparece como atrativa ao sistema capitalista. Seja pela venda 

dos bens ou dos serviços gerados por eles. Sendo uma perspectiva 

mercadológica usada como argumento de convencimento das famílias sobre o 



benefício proporcionado pelo projeto há aqueles que dele participarem 

autorizando o plantio de árvores em seus terrenos, isso de forma individual a 

partir da percepção da propriedade privada que diverge diretamente do uso 

comum das terras presente nos faxinais.   

  

Concepções encontradas da conservação 

 

Notamos que existe uma divergência de ideias sobre o que constitui conservar 

recursos naturais e as formas de levar adiante dita tarefa. Igualmente, as formas 

em que atores externos elaboram estratégias de conservação ambiental, suas 

concepções da comunidade e os processos locais de negociação e resistência 

oferecem novas formas de entender as contradições de estratégias 

contemporâneas de conservação e desenvolvimento a nível local e global. 

Garrido (2009:02) descreve que a percepção ambiental em relação a uma 

mesma natureza se apresenta de diferentes formas “La percepción, la murada y 

su relevancia cognitiva, hace que la interpretación de un mesmo paisagem sea 

diferente según la persona y el colectivo que lo active. Un mismo territorio, un 

mismo entorno, una misma naturaleza será pensada y percebida de distinta 

forma.” Assim podemos entender a concepção como formas de racionalidades 

ambientais manifestadas por práticas, ideologias e discursos que representam 

os sentimentos e imaginários destes autores em relação a eles mesmos e em 

relação a outros atores envolvidos no processo, sobre condições e práticas de 

conservação da natureza.   

As formas de conceber conservação ambiental derivam de vários processos, 

como as trajetórias pessoais de cada sujeito-ator, no caso do Projeto Faxinais 

os atores que o representam estão inseridos no contexto da justificação do saber 

ambiental a partir do conhecimento técnico-cientifico articulado a legislação 

ambiental. Este valor pode ser observado na criação da necessidade de 

recuperação ambiental em que a degradação é vista por critérios biofísicos sem 

considerar o contexto de ocupação e formas de vida dos moradores locais, 

valorizando o espaço quanto elemento físico onde é invisibilizado a 

espacialidade das pessoas. 

Atores da comunidade manifestam suas formas de ver e viver a natureza de 

formas diferentes mais complementares. No Diagnostico Socioambiental 



(Projeto Faxinais, 2014) somados os números das pessoas que afirmaram não 

haver necessidade de realizar plantio de árvores nativas para a recuperação de 

suas propriedades junto aquelas que não souberam responder tal pergunta 

totaliza 70% das 77 famílias residentes na comunidade de Meleiro. Sendo que 

58% afirmam que existe mata preservada em suas áreas. É importante analisar 

que muitas dos moradores dos faxinais não detêm terras, possuem residência 

devido as relações solidárias de parentesco e vizinhança nas quais é relevante 

a categoria de “ceder terras”, que pode ser traduzida como doação de terreno 

para construção de casa e suas dependências.  Aquelas pessoas que não 

proprietárias de terra dispõem do mesmo direito de criar animais à solta no 

criadouro que aquelas que detêm propriedade, posse ou herança.  

O projeto, no entanto, abordou as pessoas a partir da noção de propriedade 

privada o que não corresponde a dinâmica de vida nos faxinais. Mesmo assim, 

os dados apontam que a maioria dos moradores concebem o lugar onde vivem 

como um espaço preservado.  

 
“A gente não quis [recuperação de nascente] por motivo que se um dia acaba o criador, tipo 

assim, dois casos, se um dia termina o criador e a terra não é só minha, eu autorizo a minha 

parte, mas a dos outros. E lá [nascente] ia bem no terreno do Antonio. E nós não queremos 

conflito, eu da minha parte se fizesse só o fechado do lado da vertente, tudo bem. Tinha o 

bebedouro ali fora, mas ali iam deixar muito grande o espaço, e já é uma nascente que tem 

planta, árvore do lado já tá cultivada ali, que era do meu avô, que eu nem existia nesta época, 

existia os mais velhos que são mortos hoje que são cinco famílias que já morreram. Na 

verdade eu não cheguei a conhecer meus avôs e já existia essa vertente aqui. Aqui era a 

casa deles, bem onde tá a selaria era o paiol do avô, e lá era horta da minha vó.” (Nega, 43 

anos) 

 

Observa-se na narrativa de Nega, moradora do Faxinal Meleiro pertencente a 

uma família que geracionalmente faz uso do criador comunitário, vários 

elementos sobre sua forma de conceber a conservação. Para ela o isolamento 

da nascente por meio de cerca estabelece um conflito com os vizinhos em 

relação ao uso comum do território, que pode resultar em diminuição do criador 

comunitário visto a ameaça continua sobre o término do espaço comum. Essa 

percepção está ligada ao faxinal quanto um espaço habitado por pessoas e 

animais, em que a mata não pode estar separada dos elementos a ela 



integrados. A vertente, segundo ela, mantém características de floresta desde 

seus antepassados, não configurando conforme sua concepção uma área 

degradada. A territorialidade desenvolvida com a nascente estranha a proposta 

do projeto em segregar a fonte d’água do espaço de livre circulação, lógica está 

que não corresponde sua forma de ver e viver no faxinal.   

 

 
 
 
CONCLUSÃO 
 

Verifica-se que os povos de faxinais conquistaram e estão lutando por uma 

identidade pública quanto conservacionistas. A identidade coletiva articula neste 

caso técnicas de inteiração com o meio natural de impacto suficientemente 

menor de que as usadas na agricultura moderna, organização social por meio 

do movimento social faxinalense que permanentemente luta para que os 

governos efetivem seus direitos, parcerias com universidades, pesquisadores e 

entidades com a finalidade de construir ferramentas para a visibilidade do modo 

de vida faxinalense, assim como, enaltece as práticas culturais que 

constantemente são reelaboradas. (Carneiro da Cunha & Almeida, 2009) 

Para tanto é importante explicar que o discurso de conservação proferido pelos 

tradicionais, assim como pelas instituições que se relacionam com as demandas 

das comunidades necessita ser analisado a fim de não naturalizar os tradicionais 

quanto agentes natos de conservação. Segundo Carneiro da Cunha e Almeida 

(2009) é possível observar três categorias em que o discurso ambiental é 

apropriado pelos tradicionais, estas categorias não estão desintegradas, mas 

sim articuladas. O apoio verbal a conservação, quando existe a ideologia sem a 

prática efetiva. A segunda quando existe a ideologia, assim como, estão 

presentes as práticas sustentáveis a partir da cosmologia grupal, e a última 

quando se pode estar diante de práticas sem o discurso.  

No caso dos faxinais observamos que estas categorias se articulam no momento 

em que as práticas de baixo impacto ambiental continuam sendo manifestadas, 

correspondendo as práticas culturais imbricadas nos sistemas produtivos, 

religiosos, sociais. A ideologia, no entanto, se faz presente no âmbito do discurso 



proferido nas instancias de reivindicação política do movimento faxinalense, em 

que se fortalece nas narrativas das lideranças faxinalenses a singularidade da 

relação com a natureza “o faxinal é uma cultura, uma tradição do uso comum da 

terra, esse povo tem um respeito muito grande com a natureza, convive com a 

natureza sem destruir ” (Articulação Puxirão, 2010:03). Neste cenário apontamos 

que os povos faxinalenses como comunidades que potencialmente promovem a 

conservação ambiental, necessitam serem respeitadas pelas intervenções 

externas no sentido de considerar suas lógicas e contextos de vida que 

conformam suas formas de perceber e fazer conservação.  
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