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-01-  

A ADAPTAÇÃO DE ALUNOS INDÍGENAS NA ESCOLA REGULAR:COMO A 

COMUNIDADE ESCOLAR RECEBE OS ESTUDANTES VINDOS DO SISTEMA DE 

EDUCAÇÃO DIFERENCIADA 

Ana Marcia Kaliberda
1
 

Cesar Rey Xavier
2
 

Resumo:  

 

As comunidades são formadas por grupos sociais com interesses e práticas culturais comuns. Essas práticas culturais, sociais 

e ambientais pressupõem uma educação que respeite as características inerentes a cada povo. No Brasil, a presença de 

diversas etnias indígenas fez com que o artigo 210 da Constituição Federal assegurasse a educação diferenciada a esses 

grupos sociais, respeitando sua história, cultura e língua materna. Entretanto, num dado momento, os estudantes passam a 

integrar o corpo discente das escolas regulares e o objetivo desse projeto é analisar etnograficamente como é feita a 

adaptação desses alunos indígenas nas escolas regulares.  

 

Palavras-chave: Cultura, Comunidade, Educação Indígena, Desenvolvimento humano 

Introdução 

Para conviver de forma harmoniosa com as diferenças, o indivíduo precisa reconhecer  primeiramente as origens e 

significações dos componentes de determinadas culturas e suas particularidades. Essas diferenças podem ser valorizadas de 

forma interativa.  

 Nessa perspectiva, pode-se pensar a educação de uma maneira diferenciada, que contemple cada especificidade 

cultural. Levando em consideração não somente a história do aluno, mas também sua origem e o conhecimento que ele traz. 

Para se trabalhar a educação com indígenas, é imprescindível considerar a epistemologia cultural dos mesmos. A educação é 

uma prática social onde o ser humano se apropria do conhecimento, para a construção de valores com o objetivo de 

socializar-se. “Os indivíduos humanos produzem a sociedade nas interações e pelas interações, mas a sociedade, à medida 

que emerge, produz a humanidade desses indivíduos, fornecendo-lhes a linguagem e a cultura.” (MORIN; 2003; p. 95). As 

culturas sociais trazem um desafio para mudar a forma de pensar, consequentemente mudar o ensino, a fim de respeitar o 

modo de viver do educando, sua procedência, o aprendizado que ele traz do seu cotidiano. 

 

Desenvolvimento Teórico Metodológico 

 O conceito de comunidade vem do grego communitatem/communitas, que pressupõe a convivência grupal, segundo 

crenças, costumes, interesses, conhecimentos e princípios comuns. Dessa forma, os grupos sociais interagem 

comunitariamente visando interesses individuais e coletivos. Dessa forma, ao participar de um determinado grupo social, o 

ser humano está se afirmando como indivíduo ao passo que reafirma seus interesses pessoais. 

 Essa dialética social se reflete na formação dos grupos comunitários. Santi define isso como “uma afirmação da 

ideia de que as pessoas são indivíduos livres e, enquanto tais, indivisíveis, separados, independentes uns dos outros e donos 

de seus destinos” (1998, p. 3). Assim, o individualismo contribui para a formação do ambiente social, uma vez que as 

pessoas tendem a se agrupar por características comuns.  

Uma dessas características agrupantes pode ser a etnia. Quando os indivíduos provenientes de uma mesma etnia 

formam um grupo social, eles passam a atuar civicamente de acordo com seus preceitos culturais, econômicos e sócio-

ambientais. Nesse sentido, a educação formal e a informal contribuem para a construção do conhecimento e dos valores 

individuais e coletivos.  

 A comunidade indígena é exemplo da construção social através do acúmulo de conhecimentos provenientes de 

diversas fontes. “Historicamente, houve o contato dos nativos com algum tipo de educação escolar cujos objetivos eram 

                                                           
1
 Discente do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário da Universidade Estadual do Centro-

Oeste (UNICENTRO). Email: anamkaliberda@gmail.com 
2
 Professor Doutor do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário da Universidade Estadual do 

Centro Oeste. Email: reyxavier@gmail.com 
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catequizar, civilizar e integrar os indígenas à sociedade dominante, negando suas identidades diferenciadas e impondo-lhes 

valores alheios.” (BURATTO, p.03). Os povos indígenas cultuam o saber dos indivíduos mais velhos da comunidade, tendo 

essa forma de aprendizado, associada aos preceitos morais familiares e da sociedade civil onde estão inseridos, como 

principais fontes de aprendizado. Na maioria das vezes, a escola atua como um complemento à educação, uma forma de 

integralização à sociedade de fora da aldeia, sendo considerada, algumas vezes, como segundo plano dentre as prioridades 

dos estudantes. 

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à escola diferenciada nas comunidades indígenas, como forma 

de respeito e resgate à cultura, língua, costumes, história e artesanatos. O artigo 210 (Título VIII, Capítulo III, Seção I), diz 

que “O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”. Dessa forma, o texto base da legislação brasileira 

garante a esses povos o direito de ter aulas em sua língua de origem, além de ter lições sobre história, artes e cultura de seus 

antepassados. Nesse mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), além de reiterar esse artigo, dispõem de 

dois incisos que defendem a educação de forma diferenciada nas aldeias. Dessa forma, o Artigo 78 do Título VIII, afirma 

que: 

O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e 

de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de 

educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 

históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 

técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias. 

Entretanto, a educação feita de forma bilíngue, associada a fatores culturais e sócio-ambientais podem influenciar 

diretamente na qualidade do aprendizado desses estudantes. Dessa forma, pretende-se averiguar, através da observação 

participante, como é promovida a integração dos alunos provenientes da escola indígena Arandu Miri, situada na reserva 

indígena Rio d’Areia, no município de Inácio Martins à escola Estadual Parigot de Souza, na mesma cidade. Como acontece 

a adaptação dos alunos da comunidade indígena na instituição regular de ensino, como esses educandos são acolhidos, 

considerando o direito ao desenvolvimento das potencialidades físicas cognitivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos 

conteúdos sistematizados.  

Nesse sentido a pesquisa de campo busca a compreensão de diferentes aspectos da realidade estudada, para que se 

possa ter maior objetividade na pesquisa. “Pela sua importância, o trabalho de campo tem que ser pensado a partir de 

referenciais teóricos e também de aspectos operacionais que envolvem questões conceituais. Isto é, não se pode pensar um 

trabalho de campo neutro”. (MINAYO; 2003, p. 107). Após um levantamento de dados através das observações, será 

elaborado entrevistas semi estruturada, “entrevista semi-estruturada que combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e 

abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo 

pesquisador”. (MINAYO; 2003 p. 108). A entrevista é uma fonte de informação que permite conhecer vários aspectos do 

objeto pesquisado, consiste em uma técnica muito usada no trabalho de campo. As questões serão previamente elaboradas 

conforme o indivíduo a ser entrevistado. Para melhor análise será entrevistado os professores indígenas que atuam na escola 

da comunidade Rio D’ Areia no município de Inácio Martins, também professores da escola regular, que atuam no colégio do 

mesmo município, são professores dos alunos indígenas, também alunos que se deslocam da sua comunidade para estudar no 

referido colégio. 

  MINAYO 2004 A análise qualitativa está presente, a partir da reflexão sobre as observações, tanto das anotações 

feitas no diário de campo, bem como das entrevistas. A investigação qualitativa requer como atitudes fundamentais a 

abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o grupo de investigação e com os atores sociais 

envolvidos. Numa busca qualitativa, preocupamo-nos menos com generalizações e mais com o aprofundamento e 

abrangência da compreensão seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de uma 

representação. Para permitir um entendimento claro do objeto investigado, será feita análise de conteúdo possibilitando 

aprofundar na pesquisa. Entende-se que essa forma de análise proporcionará, no caso, resultados mais eficazes quanto à 

inserção dos alunos índios na escola regular. Moresi (2003, p.09) diz que “o ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. [...] O processo e seu significado são os focos principais de abordagem.” 

Assim, essa metodologia é apropriada para investigar os processos culturais  influenciam as práticas sociais no ambiente 

escolar, culminando com interferências diretas no processo de ensino-aprendizagem. 

  Deve-se, a princípio, usar a descrição para o desenvolvimento da análise, com o posterior aprofundamento dos 

resultados obtidos. Entende-se que a descrição compreende uma parte significativa do processo, uma vez que trata-se de 

ações culturais e/ou comunitárias, que podem sofrer alterações constantes pelo meio ou pelos indivíduos que compõem o 

grupo social analisado. 
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Além dos fatores já citados, deve-se levar em conta planos de aula, reforço escolar, interação social dos alunos 

índios e não-índios, interação alunos-professores e respeito à cultura e particularidades dos estudantes. A metodologia 

adotada pelos professores deve ser flexível conforme o processo de ensino-aprendizagem do aluno, nesse sentido, 

tencionamos averiguar o procedimento usado pelos educadores, no aspecto de promover o aprendizado. Pretende-se analisar, 

dessa maneira, como a comunidade escolar está pronta para receber alunos de etnias diferenciadas, e como esses estudantes 

são preparados na escola diferenciada para ser inseridos na educação regular.  

 

Resultado e Discusssão 

O presente projeto se justifica pela ausência de pesquisas desse gênero, visto que a educação indígena é um campo 

recente de exploração científica, mas que se demonstra bastante crescente no país. Os avanços metodológicos na área se 

mostram cada vez mais rápidos e evidentes, denotando a importância de pesquisas que valorizem a educação diferenciada, 

mas também a inclusão do aluno índio na escola regular.  

O estudo da inserção do aluno indígena na comunidade escolar regular pode dar suportes para repensar a inclusão 

do índio nos mais diversos grupos sociais não-indígenas. Entretanto, para isso, deve-se considerar a pluralidade cultural 

existente em relação aos povos indígenas e “levar em conta as expectativas e reivindicações de cada um desses povos, que 

podem querer inserir mais ou menos a escola em seu cotidiano, e enfatizar diferencialmente o aprendizado das “coisas dos 

brancos” ou de sua própria cultura no ambiente escolar.” (COHN: 2011, p.07). Essa diferença na maneira de pensar a 

educação formal deve ser levada em conta quando da elaboração de um plano de aula ou de um projeto político-pedagógico, 

justificando assim, uma análise aprofundada sobre a adaptação desses alunos provenientes de educação diferenciada. 

A referida pesquisa tem relevância acadêmica já que dá continuidade aos estudos sobre uma particularidade do 

sistema educacional brasileiro, priorizando o desenvolvimento comunitário em grupos sociais bastantes específicos. No 

contexto social sua importância se revela no sentido do registro e análise dos pressupostos metodológicos utilizados na rede 

pública de ensino para acolher alunos que até então estudavam sob condição diferenciada.  

Optou-se pela reserva indígena Rio d’Areia pela proximidade geográfica, já que ela situa-se no município de 

Inácio Martins, há cerca de 55 Km de Irati. Também foram escolhidos os alunos residentes nessa aldeia, uma vez que há 

proximidade por parte da pesquisadora com os índios do lugar, facilitando a obtenção de permissão para realizar a pesquisa, 

já que trata-se de uma análise com seres humanos e a permissão é necessária para tanto. A referida pesquisa encontra-se em 

andamento, portanto fica impossibilitada de apresentar dados concretos. 
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PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO SIMBÓLICA NA CULTURA UCRAÍNO-BRASILEIRA: O 

PÃO E SUAS REPRESENTAÇÕES 
 

Andressa Kaliberda
3
 

Carlos Alberto de Souza
4
 

 

Resumo: O pão, além de importante fonte alimentar na Ucrânia, um dos principais produtores de trigo no mundo desde 5 mil 

anos A.C., é uma representação da riqueza simbólica da cultura daquele país. Além de caracterizar a fartura, a fertilidade e a 

boa sorte, o pão fazparte de diversos rituais, tais como o casamento e a páscoa e é exemplo de comunicação entre os 

indivíduos que compartilham de uma mesma cultura, uma vez que seus significados são reconhecidos pelo senso-comum dos 

indivíduos pertencentes ao grupo. O presente trabalho faz uma discussão sobre a simbologia do pão na cultura ucraíno-

brasileira, através da observação de grupos e tendo como base a concepção de cultura de Luiz Beltrão. 

 

Palavras-chave: Comunicação simbólica; pão; cultura; ucraniano; celebrações 

 

Introdução 

 

  Com a economia focada na produção agrícola, a Ucrânia foi considerada a segunda maior economia da 

antiga União das Repúblicas Socialistas Soviética (URSS), com um PIB quatro vezes superior ao do terceiro colocado, a 

Bielorrússia.  O solo negro rico em húmus, que cobre cerca de 65% do território ucraniano, a partir do lado ocidental,é 

propício para a produção de grãos. A região é grande produtora de trigo, aveia e centeio desde 5 mil anos A.C. Somente em 

2012 a Ucrânia colheu cerca de 15,8 milhões de toneladas de trigo, segundo dados do Ministério da Agricultura daquele país. 

 Esse contexto socioeconômico é importante para se pensar na valorização do pão como produto cultural ucraniano. 

A apropriação do alimento como bem simbólico transcende a utilização do mesmo na dieta básica das família ucranianas e 

representa uma das principais fontes de comunicação entre os indivíduos em celebrações e rituais de recepção.  

 Quando vieram para o Brasil, a partir dos anos 1891, os ucranianos trouxeram consigo uma vasta bagagem cultural. 

Rituais, simbolismos e cultos próprios, além da língua e dos costumes sociais e religiosos ainda fazem parte do cotidiano dos 

descendentes. Nesse aspecto, como forte produto agrícola e símbolo de fartura, boa sorte e fertilidade o pão é protagonista de 

diversos rituais sociais, configurando uma interessante fonte de estudo sobre comunicação simbólica.  

 

A cultura e as comunicações simbólicas 

 

 A comunicação pode ser formada por um conjunto de símbolos visuais, auditivos, plástico-táteis, audiovuais ou 

olfato-gustativos. Entretanto, esses símbolos precisam ser combinados de forma a criar sentido para os diferentes integrantes 

do grupo a que se pretende comunicar. No caso das comunicações simbólicas, produzidas através de diferentes expressões 

culturais e independentes, muitas vezes, da linguagem verbal, essa codificação já é pré-reconhecida entre os indivíduos que 

compõem o círculo social. “A linguagem (linguagens) do folclore se nos apresenta como enigmática, a desafiar, num estudo 

de conjunto, a nossa capacidade de descobrir o segmento semântico codificável, no emaranhado de sons, ritos, movimentos e 

imagens que o encobrem, constituindo o segmento estético, não decodificável racionalmente” (BELTRÃO, 2004, p. 69) 

 Tomando a cultura, sob a perspectiva teórica de Luiz Beltrão, que defende ser um conjunto de crenças, valores, 

hábitos, saberes e expressões populares que nascem espontaneamente no meio social e são incorporadas ao cotidiano dos 

indivíduos, pode-se compreender o processo de decodificação dos rituais e celebrações populares.  

 Os indivíduos pertencentes a um mesmo grupo social, que partilham das mesmas crenças e valores possuem 

referências intrínsecas de decodificação de certas mensagens e a apropriação dos seus significados. Esses valores 

decodificadores fazem parte do senso-comum do grupo, que partilha entre si os símbolos e seus referentes enquanto praticam 

os rituais próprios de sua respectiva cultura. 

 Esse trabalho discute o processo de apropriação simbólica do pão na cultura Ucraniana em três momentos de 

celebrações, sendo eles a recepção de visitantes como pão e o sal, a produção,benção e partilha da Paska no ritual pascoal e a 

simbologia do Korowai nos casamentos dos imigrantes ucranianos no Brasil. Também são apontados alguns detalhes – ainda 

que singelos, da apropriação cultural, conforme condições que os imigrantes encontraram no Brasil. A observação dos grupos 

                                                           
3
 Discente do Programade Pós-Graduação Mestrado em Jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Graduada 

em Jornalismo pela mesma instituição. Email: andressakaliberda@yahoo.com.br 

4
 Professor do Mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Doutor em Ciências Humanas pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, Mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 

graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina.Email: carlossouza2013@hotmail.com 
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e utilização do conhecimento popular acerca das representações simbólicas do pão foi de fundamental importância para a 

construção do trabalho, uma vez as publicações referentes à cultura ucraniana são poucas e raramente abordam o uso do pão. 

 

A simbologia do pão 

 

Por se tratar de uma região de invernos rigorosos, a Ucrânia depende de uma produção agrícola farta. A construção 

de costumes e valores milenares resultou em crendices populares ricas em simbolismos. A provisão de pão, por exemplo, 

indica que houve colheita vasta, fazendo que os ucranianos associem o pão a tudo o que diz respeito à boa sorte, à fartura e a 

riqueza, já que o alimento faz parte da dieta básica desse povo. 

 Mas o pão não é apenas mais um alimento como o perohê ou o golubsi. Existe uma comunicação simbólica que vai 

além do que Luiz Beltrão sequer imaginava quando falou de folkcomunicação. Oferecer um pão pode ter vários significados, 

dependendo do contexto. Mas a certeza que se tem é que o pão sempre vai representar a partilha, a fortuna e o desejo de boas 

vibrações de quem oferece para que recebe. Por outro lado, a aceitação do pão oferecido é um gesto muito importante, já que 

assim s está estabelecendo um vínculo de confiança e proximidade especial entre os indivíduos. 

 Um costume ainda bastante praticado entre os descendentes de ucranianos no Brasil, e que também é promovido na 

Ucrânia é a oferta de pão e sal quando se recebe visitas importantes. Esse hábito se estende para recepções de representantes 

de outros países no desembarque do avião. Eloir Amaro Junior (2013) diz que “Se você tiver a honra de ser recebido desse 

jeito, deve pegar um pedacinho do pão e mergulhá-lo em sal.” Isso porque essa atitude demonstra que você está recebendo de 

braços abertos a honraria de partilhar do alimento daquele anfitrião. O alimento é um dos aspectos mais preciosos para o 

povo ucraniano, visto os momentos de crise e fome pelos quais o país passou ao longo de sua história. Em seguida, o 

visitante deve comer esse pedacinho de pão mergulhado em sal, simbolizando a criação de laços estreitos e confiança 

recíproca entre os indivíduos envolvidos na partilha. 

 Independente do número de pessoas envolvidas na celebração, sempre é apenas um pão e o mesmo sal que são 

partilhados. Nunca é feito um pão para cada sujeito. Isso porque a tradição manda que sejam repartidas as intenções e a 

pureza de pensamento entre os sujeitos. Nessa cultura, o pão tem forte representação de prosperidade, riqueza e boa sorte, 

como dizem os imigrantes ucranianos. Já o sal, combinação bastante comum, simboliza a proteção contra os maus espíritos, 

formando uma proteção contra más energias que possam afetar o local ou a relação entre os indivíduos que partilharam. 

 Dentro dessa perspectiva de boas vibrações, há também o costume, quando uma pessoa vai mudar-se de casa, de 

entrar na residência nova pela primeira vez com um pão. Isso para que o produto traga fartura de alimentos e fertilidade, em 

caso de casais recém-unidos. Essa ideologia vêm das épocas de escassez de alimentos, em que as produções agrícolas eram 

rarefeitas, fazendo com que houvesse pouco pão. Assim, numa casa que havia pão, um dos produtos mais preciosos dos 

ucranianos, a colheita tinha sido farta. E a intenção em dividir esse alimento tão valioso também significava grande apreço 

pelo indivíduo, reafirmando a ideia de comunicar pelos gestos e pelos símbolos, em que, "a massa se comunica e a opinião se 

manifesta". (BELTRÃO, 1965, p-9-10). Nesse sentido, a comunicação popular se dá através da manifestação simbólica de 

um bem cultural, onde se criam formas de agir e pensar que, mesmo não traduzidas verbalmente, são compartilhadas pelo 

senso-comum dos indivíduos atuantes do processo. 

 Em datas festivas esse alimento também é presente, como na páscoa ucraniana. Os Ucranianos celebram a páscoa de 

forma bastante enfática. O momento da quaresma (os quarenta dias que antecedem a páscoa), é um período de purificação. 

Não se pode comer alimentos de origem animal, nem falar palavrões, realizar festas ou dançar. Também não é aconselhável 

cantar, rir ou falar em tons de voz mais altos. Isso porque é um período de penitência.  

 No sábado anterior à páscoa, os fiéis vão à missa com uma cesta contendo os alimentos que não podiam ser comidos 

durante a quaresma. A cesta é repleta de carne, chouriço, ovos, manteiga, além de ser enfeitada com flores primaverais
5
.  

Esses alimentos só poderão ser consumidos após a celebração litúrgica, realizada geralmente no domingo de páscoa. A missa 

pode ter cerca de três horas de duração e além dos cânticos litúrgicos, são lidos 12 evangelhos e anunciada a ressurreição de 

Cristo através da frase “Christos Voskrese”, que recebe a resposta “Voistinu Voskrese”, cuja tradução literal seria “Cristo 

ressuscitou!” e “Realmente ressuscitou”. Toda cesta também contém uma vela e um pão devidamente enfeitado com a 

própria massa trançada, chamado de Paska. 

 A produção da Paska é um evento na comunidade. Acredita-se que a Paska retrata tudo aquilo que a família vai ter 

de bom durante o ano. Quanto mais bonita e maior for a Paska, melhor será a vida das pessoas naquele ano. 

 

A antiguidade da “Paska” como pão ritual é assinalada não só pelos rituais executados 

durante o seu preparo, como também pelas decorações usadas. A parte de cima da Paska 

era coberta com sinais simbólicos, feitas de massa, como cruzes, rosetas, folhinhas e 

algumas vezes até pássaros. Tudo isso era relacionado de algum modo, com a crença pagã 

e era ligado ao culto do sol e do pão. (KOTVISKI, 2010) 

                                                           
5
 A páscoa Ucraniana coincide com o período de início da Primavera naquele país, esse é também o início das celebrações 

através das quais os ucranianos pediam aos Deuses boas colheitas no período Pré-Cristão. Por ser início de inverno no 

Brasil, os imigrantes apropriaram o costume da benção dos alimentos utilizando flores da estação e ramos de trigo na 

composição das cestas. 
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 Esses símbolos são mais do que enfeites, eles traduzem os desejos das pessoas para essa nova fase, já que a páscoa é 

a celebração da ressurreição. O pássaro simboliza a vinda de boas notícias,remontando a Arca de Noé, quando a pomba volta 

com um ramo de oliveira, símbolo de um mundo novo que renascia. A cruz, além de símbolo cristão mais comum, faz alusão 

à receptividade para os bons momentos, enquanto as flores e folhas além de símbolos de vida para os Ucranianos, 

representam a alegria, o amor e a felicidade. Assim, quando se faz esses adornos com a própria massa do pão, o ucraniano 

está se alimentando desses desejos, que serão partilhados entre toda a família. 

 Os casamentos, celebrações bastante valorizadas por essa cultura, tem outra forma de apreciação do pão. Aqui ele é 

chamado de Korowai e também traz enfeites feitos pela própria massa, além de ser adornado com flores e ramos.  

 A produção do Korowai é um acontecimento social. Os padrinhos dos noivos fazem os pães, enfeitam-nos e, no dia 

anterior ao casamento, no caso da celebração feita pelos imigrantes ucranianos no Brasil, os noivos vão buscar de casa em 

casa essas peças artesanais. Esse momento é celebrado como despedida de solteiro dos noivos, fazendo-se uma grande festa 

entre os jovens da comunidade. Todos os padrinhos e amigos dos noivos vão se juntando ao grupo que passará de casa em 

casa cantando, dançando e realizando diversas brincadeiras. 

 O pão (não os korowais feitos pelos padrinhos, mas outro pão) é utilizado no casamento no momento em que os 

noivos se despedem dos pais. É feito um ritual de despedida para representar a saída do casal da casa dos pais para a 

construção de um novo lar. O pão mais uma vez é utilizado como símbolo do desejo de prosperidade, fartura e, nesse caso, 

fertilidade. 

 Após a cerimônia religiosa e a janta, os músicos tocam canções típicas ucranianas para que se dance com o korowai. 

Nesse momento, os noivos saem puxando a fila, segurando um dos pães enfeitados e os padrinhos seguem atrás, dançando 

músicas folclóricas. Quem está com o korowai ou os ramos e/ou flores deles, dança no centro, enquanto os outros convidados 

dançam a passos pulados de mãos dadas, formando um círculo ao redor. Os convidados se alternam no centro da roda à 

medida que os pães e ramos são trocados de mãos. Essa celebração precede a partilha dos korowais entre noivos, convidados, 

parentes e padrinhos. No casamento ucraniano o korowai substitui o bolo matrimonial e sua partilha entre todos é muito 

importante, uma vez que o gesto simboliza o desejo comum de felicidade aos noivos. 

 Entre outros símbolos comunicacionais, o pão está presente de forma bastante pronunciada na cultura Ucraniana, 

representando não só o poder simbólico intrínseco às celebrações que levam essa iguaria, mas também a importância do 

alimento e a força da produção agrícola na Ucrânia. As comunicações presentes nos rituais ucranianos com o pão são grandes 

exemplos de apropriação de uma identidade e sua utilização para manter relações com o grupo social, num sentido de 

pertencimento mútuo. O grupo, nesse caso, reconhece a mensagem independentemente de haver explicação verbal. Isso 

acontece pelo acúmulo de crenças, valores, padrões sociais, culturais e de saberes. As imagens, produtos e atos realizados de 

acordo com certo protocolo mantém expressões incorporadas pelos imigrantes durante o processo de colonização e outras 

apropriadas posteriormente, de acordo com a realidade brasileira. Essa manutenção dos hábitos e valores entre os cidadãos 

cria uma identidade étnica própria, onde linguagem e costumes são compartilhados entre os integrantes da comunidade. 
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Resumo: A Guerra do Contestado (1912-1916) ficou conhecida pela situação de litígio das terras que pertenciam aos 

caboclos e que passaram para as mãos da companhia colonizadora Southern Brazil Lumber & Colonization Company. Em 

favor dos interesses da companhia, o Estado enviou até a região do Contestado diversas tropas militares para conter os 

caboclos. Entre os monges que lideraram os caboclos nos conflitos, José Maria conhecia as propriedades medicinais das 

plantas e as utilizava para atender a população cabocla. Diversos outros curandeiros se formaram na comunidade que esse 

monge fundou. Durante os conflitos, uma parte da população fugiu para o Sudoeste do Paraná. Com a morte dos líderes, os 

caboclos foram derrotados pelas tropas do governo. A problemática da pesquisa gira em torno do silêncio sobre a população 

cabocla que fugiu do Contestado. A partir de expedições etnográficas ao Sudoeste do Paraná, pôde-se encontrar  

descendentes de caboclos que fazem perpetuar as práticas de curas e benzimentos que foram aprendidas por seus pais com o 

monge contestadista. Resgatar a voz dessas pessoas, discutindo a importância social das suas práticas e de seu 

etnoconhecimento e a conexão com os monges do Contestado são os objetivos dessa pesquisa.  

Palavras-chave: História oral, Sudoeste do Paraná,  Etnoconhecimento. 

 
Introdução 

 

No início do século XX, o governo federal que tinha por objetivo desenvolver a região que dividia os estados do Paraná e 

de Santa Catarina acabou leiloando essas terras à Southern Brazil Lumber & Colonization Company. A intenção era criar um 

ramal que ia de Guarapuava-PR ao sul do Brasil. Todo esse território foi considerado “área devoluta”, desconsiderando a 

existência da população cabocla que ali vivia (AURAS, 1984). 

A eventual resistência da população cabocla produziu diversos conflitos armados entre os chamadas “pelados” - os 

caboclos – e os “peludos” - os destacamentos militares que buscavam reintegrar a posse para a companhia colonizadora. O 

conflito também chamado na época de "Guerra Santa", contou com a liderança de dois monges ambos chamados de João 

Maria e um terceiro que  realizava benzimentos e curas de pessoas e criações, seu nome era José Maria. Esse monge sabia ler 

e escrever, anotava em seus cadernos as propriedades medicinais das plantas encontradas na região. Montou num rancho a 

famosa Farmácia do Povo, onde fazia o depósito de ervas medicinais e atendia os populares diariamente até horas tardias da 

noite. Acreditava que a República era a "lei do diabo" e fundou uma comunidade independente. Nomeou "imperador do 

Brasil" um fazendeiro analfabeto, nomeou a comunidade de "Quadro Santo" e criou uma guarda de honra constituída por 24 

cavaleiros. O monge morreu ainda no início dos conflitos, em 1912, na localidade do Banhado Grande, após um confronto 

com as tropas do governo que obrigaram os caboclos a desmanchar a comunidade. Diversos outros caboclos desenvolveram a 

prática curandeira a partir do convívio com José Maria na Farmácia do Povo (op. cit.). 

Sobretudo, o Massacre do Contestado (1912-1916) foi marcado por um encontro entre duas visões diferentes de mundo. 

De um lado, o Estado com sua visão de “modernidade” e de outro as populações caboclas, consideradas “atrasadas” que 

habitavam a fronteira de Santa Catarina e o Paraná. Durante muito tempo, a historiografia comprou essa interpretação de 

“atraso” de diversas regiões do país por conta das populações caboclas, indicando essa como razão para um suposto 

“fanatismo religioso” em torno de José Maria e dos demais monges.  

Essas populações foram vistas como derrotadas do Contestado e quase nada se falou sobre sua sobrevivência ou sua 

contribuição cultural. Diversas famílias fugiram da região do conflito se deslocando até a região Sudoeste do Paraná. Esse 

artigo tem por intenção revisitar esse conflito buscando o destino das populações caboclas sobreviventes do conflito. 

Desenvolvimento Teórico-metodológico 

 

Em 1918 funda-se Bom Retiro (atual Pato Branco), Marrecas (atual Francisco Beltrão), as vilas vinham recebendo diversos 

sobreviventes e fugitivos do Contestado. Durante a década de 1940, foi diagnosticada uma situação de relativo isolamento e 

abandono foi  como decorrente pela falta de mão de obra, pela falta de estradas e falta de desenvolvimento de serviços 

públicos. O Estado via como preocupante e até alarmante uma região de fronteira como o Sudoeste nessa situação. Em 1943, 

Getúlio Vargas por meio do Decreto-Lei 12.417 criou a CANGO (Colônia Agrícola General Osório) afim de desenvolver a 

região Sudoeste do Paraná com a vinda de migrantes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses migrantes constituíram a 

Frente Pioneira, pois o Estado considerou a região como possuinte de um imenso “vazio demográfico” e seu isolamento 

torná-la “despovoada” -  essa medida desconsiderou as populações indígenas e caboclas ali existentes – essas últimas 

formadas da miscigenação do indígena com o homem branco, como das famílias fugitivas dos conflitos do Contestado 

(POCAI FILHO, 2011). 

A CANGO se originou como uma comunidade de trabalho que acolheria o migrante até esse receber ou adquirir uma 

propriedade. Ao momento que a região Sudoeste, assim como a região do Contestado, foi considerada “devoluta”, os 

migrantes deveriam “comprar” terras onde os caboclos viviam. Um revólver, ou uma mula, ou até duas bolsas de milho, esse 



16 
 

passou a ser o valor da desistência das terras. Negociado o preço, ambos iam até a venda mais próxima para que o bodegueiro 

se tornasse testemunha da desistência, ali era comum ambos arrancarem um fio de bigode cada um e trocarem simbolizando 

o acordo (op. cit.). 

Com isso, criou-se o mito do pioneiro na região Sudoeste onde a população migrante foi considerada como a primeira a 

povoar a região. Segundo Mota, esse “vazio demográfico” presente no discurso tem sua estratégia propositada em retirar e 

eliminar essas populações da História regional com a intenção de enfatizar o colonizador branco como “pioneiro” (MOTA, 

1994).  

Dois anos após assumir como governador, em 1951, Moysés Lupion reconheceu o migrante como parceiro do 

desenvolvimento econômico e social do estado. O aumento vertiginoso da população do estado cria a oportunidade de um 

novo tipo de gente. Nesse enredo o migrante recebeu o papel de forjador de “um novo Paraná” (PARANÁ, 1951). As 

famílias caboclas não evaporaram da História a partir das palavras do poder, essas por sua vez foram se deslocando em 

direção ao Oeste, buscando criar novas terras ou se integrar a nascente vida urbana da região. Por meio de várias expedições 

etnográficas a diversas localidades da região Sudoeste, pude realizar diversas entrevistas com membros de famílias 

descendentes desses caboclos. Minha intenção, muito além do que se perdeu foi resgatar o que sobrevive ainda da cultura 

cabocla. Nesse sentido, a religiosidade popular e a medicina alternativa mostraram-se os elementos presentes dessa 

permanência.  

Residente da floresta, o caboclo se tornava um ser que se ligava a natureza por meio do seu trabalho. Um pomar ao lado da 

sua casa, as caçadas frequentes – onças, tatus, ratos-do-mato, veados -, as criações de porcos soltos no mato – as chamadas 

safras -, o corte de madeira, a extração de erva-mate, os chás medicinais feitos de ervas do mato explicam essa conexão 

integram a forma de sobrevivência do caboclo.  

Com a colonização da região, aos poucos, foram se formando uma infinidade do que poderíamos chamar de “bairros 

caboclos” nos diversos municípios da região, distantes do centro da cidade. Em mais uma de minhas expedições etnográficas 

cheguei ao município de Mariópolis, procurando descendentes de caboclos, encontrei entre um terreio com abóboras 

plantadas e galinhas ciscando uma senhorinha magrinha cortando lenha. Dona Mariquinha era antiga moradora do chamado 

bairro dos Godoi (atual Vila Verde) – possuía esse nome pelas terras pertencerem a família de mesmo nome -, em sua fala 

relatou os lugares onde viveu, revelou também como as relações de trabalho e um suposto processo de urbanização cabocla 

na região: 

 

Nóis quebrava mio, fazia poço (…). Não revestia o poço com nada, daí achava água, daí veio as 

colheita daí ganhava mais fácil, trabaia com poço não é fácil (…). Cavava uns 21 metro, maior 

pirigo, tinha um bairro lá em Pato Branco chamado Godoi, lá cavamo mais de 20 poço, era bairro 

novo, casinha assim (...). Godoi eram as famia, que daí morava tudo eles reunido, o bairro só tinha 

Godoi (…), nóis fomo pa cidade depois que o pai achô uma panela de dinhero [sic!] (Maria da 

Rosa). 

 

Muitos curandeiros que aprenderam de José Maria seus ensinamentos se deslocaram ao Sudoeste e se tornaram uma marca 

na vida do caboclo e sua cultura no sertão do Paraná. Nessas expedições realizadas pude conhecer diversos descendentes de 

caboclos que vivem ligados a religiosidade popular por meio de benzimentos, curas e rezas e até mesmo parteiras e as 

chamadas arrumadeiras de osso – mulheres que fazem massagens e tratamentos a ossos quebrados ou destroncados. Dona 

Elza, filha do falecido índio Kaingang Campo Erê conhecido sobrevivente da Guerra do Contestado e íntimo do monge João 

Maria, “curandor” de todas as bandas do oeste de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná. Detalhadamente ela descreveu pra 

mim a prática dos benzimentos e das novenas e o dom que havia herdado a partir da convivência com seu pai: 

 

Porque a descendência da minha família é de índio, curandor, benzedor memo era meu pai (…). A 

gente só faiz o bem pras pessoa, mais é pra criança, remédio, sai bastante remédio, vem gente de fora, 

lá de Chapecó busca remédio, às veis vem gente lá de fora que nem conheço só pra busca remédio. 

(…) Remédio só do mato, só raiz do mato (…) pobrema pa fecção, amarelão, pessoa que toca de im 

po médico e não resolve o pobrema (…). Muita coisa tinha antigamente hoje não tem mais. Aí tem 

gente que vem aqui por causa de papel pra se aposenta, pra se encosta, dinheiro quando tem de a ver, 

patrão não qué acertá, vem aí, faz a novena, dali uns dois, três dia depois de começa a novena já 

aparece o dinhero (…) É um negócio que quando Deus chama, tem que dá esse dom pra alguém da 

família, pra não se terminá, porque tudo termina [sic!] (Elza Rosa).  

 

 A fala de Elza Rosa revela as transições pela qual essa cultura passou. A procura para ajudar na solução de questões 

financeiras e empregatícias pendentes mostram que tais mudanças vêm a fortalecer esse elo criado entre o “curandor” e a 

comunidade. Além disso, persiste nela a ideia de que todos os ensinamentos recebidos do pai devem ser passados para frente. 

Não vem ao caso aqui afirmar ou questionar a validade das práticas em torno desse personagem, mas sim, revelar a existência 

e a importância das relações construídas sociais em torno dele. 

Perceber a consciência como algo ativo e construído continuamente e dinamicamente nessas relações permite rever o 

papel das fontes orais. A História Oral apresenta-se como ferramenta metodológica fundamental para desvendar uma série de 

interpretações, disputas, silêncios e esquecimentos dos sujeitos históricos vivos em torno do episódio vivido - a memória é 
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seletiva e possui caráter temporal ativo de presente (LAVERDI, 2010). Chagas ao convocar essa memória seletiva (2003, p. 

141), considera as disputas em torno dela e os sentimentos decorrentes:  

 

Onde há poder, há resistência, há memória e há esquecimento. O caráter seletivo da memória 

implica o reconhecimento de sua vulnerabilidade à ação política de eleger, reeleger, subtrair 

adicionar, excluir e incluir fragmentos no campo memorável. A ação política, por seu turno, 

invoca, com freqüência, o concurso da memória, seja para afirmar o novo, cuja eclosão dela 

depende, seja para ancorar no passado, em marcos fundadores especialmente selecionados, a 

experiência que se desenrola no presente. 

  

Ao abordar o tema religiosidade e território, Rosendahl explica que o poder sagrado manifesta-se por uma organização 

territorial. Nesse caso, ao identificarmos a casa das benzedeiras como local de oração, percebemos a religiosidade popular 

cabocla como possuidora de uma mobilidade. A territorialidade do sagrado; que abrange a criação do território religioso, suas 

práticas e suas relações de poder; “significa o conjunto de práticas desenvolvido por instituições ou grupos no sentido de 

controlar um dado território, onde o efeito do poder do sagrado reflete uma identidade de fé e um sentimento de propriedade 

mútuo”. Nesse caso, a periodicidade das novenas frente aos problemas sociais se torna uma estratégia de persistência da 

religiosidade popular cabocla entre as periferias (ROSENDAHL, 2013).  

O entendimento das plantas e de seus benefícios, pode ser entendido como etnoconhecimento. Segundo Rodrigues e 

Passador (2013), devemos entender etnoconhecimento como um conhecimento interno de um grupo com diferentes 

referências sócio-culturais e que possui  formas específicas de ler o mundo. Dessa maneira, esse etnoconhecimento se 

apresenta como uma construção social que rompe com um eurocentrismo que frequentemente nega a identidade de grupos 

silenciados. 

Percebemos na construção dos espaços de culto da espiritualidade cabocla e na criação da sua medicina alternativa uma 

afirmação de sua cultura. O caboclismo, por assim dizer, também pode ser encontrado ao observarmos sua forma simples de 

viver, seja no caboclo tomando um chimarrão na soleira da sua casa ou na lida do mato entre os milharais e suas criações de 

porcos e galinhas. Sobretudo, se enaltece na simplicidade cabocla de levar a vida uma forma de religiosidade.  

O principal fator de fragmentação da cultura cabocla está no modo de produção capitalista. Netos e bisnetos dos caboclos 

do Contestado se encontram pelas periferias de cidades como Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos desenvolvendo 

atividades no subemprego, como pedreiros na construção civil ou nas fileiras da linha de produção de uma fábrica. 

O olhar para periferia do Sudoeste é revelador. Em diversas ocasiões, o sistema econômico que desvencilhou os caboclos 

de suas posses no passado faz hoje com que seus filhos e netos se proletarizem e se aproximem da sociedade de consumo 

ocupando os bairros mais distantes do centro da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Dona Elza no seu quartinho de orações (acervo próprio). 

 

Nosso olhar de pesquisador deve estar atento às rupturas no sistema de acumulação primitiva providenciadas pelo próprio 

descendente de caboclo. A sua produção do espaço ainda é determinante para sua sobrevivência, num ambiente que apesar de 

urbano se assemelha muito com o rural. Ao analisar o cotidiano, Michel de Certeau observa a subversão bem abaixo do nariz 

do poder quando surgem microresistências que fortalecem pequenos e grandes grupos de anônimos ou até mesmo indivíduos 

dispersos da sociedade em suas práticas peculiares. A subversão desses personagens, muitas vezes involuntária, evidenciar o 

aparecimento do “outro” que apesar de não se posicionar no centro do poder em qualquer movimentação sua acaba criando 

algo diferente, subvertendo a ordem, fazendo com que a sociedade acabe guinando seu funcionamento em outra dinâmica 

distinta da anterior. O tempo é fator determinante e prova que essa mudança é constante (CERTEAU, 1994). 

Em um desses passeios pelas vielas da periferia dessas cidades podemos perceber pequenas hortas onde se plantam uma 

infinidade de hortaliças, verduras e ervas, granjas de criação de galinhas carijó e os chamados “galos índio”, pequenos 
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chiqueiros improvisados criando porcos e até javalis. Esses micro-espaços construídos edificam também um grande auxílio 

na sua sobrevivência, na sua autonomia perante o sistema capitalista que rodeia o seu mundo, sobretudo representado pelos 

supermercados – ainda que não seja essa sua intenção, mas sim apenas ajudar ou “inteirar um dinheirinho” no orçamento do 

fim do mês. 

 

Resultados 

 

Roceiros e safristas cuidavam a horta, sua fonte de alimentação, garantia da economia de subsistência ou desenvolvendo 

roças de milho. Mateiros e sertanistas trabalharam na lida com animais silvestres como porcos-do-mato, onças e tatus 

extraindo suas peles e usufruindo inclusive de suas carnes. Posseiros e imobiliários, desenvolviam e comercializaram por um 

baixo preço suas terras sem receber nenhuma documentação do governo por terem administrado essas terras. Religiosos e 

devotos, promoviam um culto próprio em contato com a natureza, dela extraíam ervas para fazer chás, massagens e, assim 

desempenhar o papel da medicina popular na região. 

Durante muito tempo, a historiografia paranaense priorizou o mito do pioneiro vindo da região Sul. Revisar essa versão da 

História regional vem sendo a intenção dessa pesquisa. Com isso, pude descobrir uma ligação direta dos sobreviventes da 

Guerra do Contestado com uma fração étnica que passou a povoar a região Sudoeste do Paraná em suas culturas e sua 

sobrevivência. A principal ligação étnico-cultural desses descendentes de caboclos com as suas raízes culturais vem 

acontecendo por meio da religiosidade. 

Ao invés de constatarmos uma cultura perdida, percebemos o contrário. Ainda existe uma grande ligação dessa população 

no Sudoeste com a memória dos monges que lideraram as populações caboclas no Contestado. Diversos espaços onde se 

praticam benzimentos e novenas evidenciam uma territorialidade religiosa pertencente ao caboclo e a conquista do seu 

etnoconhecimento. 

 

Referências 

 

Artigos e livros: 

AURAS, M. Guerra do Contestado: a organização da Irmandade Cabocla. Florianópolis: UFSC, 1984.  

 

CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

CHAGAS, Mário. Memória política e política de memória In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (org). Memória e 

patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003 . 

 

LAVERDI, R. Raymond Williams y la historia oral: relaciones sociales constitutivas . In: Palabras y Silencios. Vol. 5, 

Núm. 2 , Oct. 2011, p. 21-32. Associación Internacional de Historia Oral. 

 

MOTA, Lúcio Tadeu. As Guerras dos Índios Kaingang: A história épica dos índios Kaingang no Paraná (1769-1924). 

Maringá: EDUEM, 1994.  

ROSENDAHL, Z. Território e territorialidade – uma perspectiva geográfica para o estudo da religião. 2005. Disponível 

em: http://scribd.com. Acessado em: 22 mar. 2013. 

 

RODRIGUES, M. PASSADOR, R. Etnoconhecimento: uma possibilidade de diálogo para o ensino. Disponível em: 

http://need.unemat.br/. Acessado em: 22 mai. 2013. 

 

WACHOWICZ, R. C. Paraná, Sudoeste: Ocupação, Colonização. Curitiba: Litero-Técnica, 1985.  

Fontes: 

PARANÁ. Acervo fotográfico. Disponível em: http://www.arquivopublico.pr.gov.br. Acessado em: 05 jun. 2013. Curitiba-

PR. 

 

_____. Mensagens de governo de 1940 a 1950. Disponíveis em: http://arquivopublico.pr.com.br. Acesso 30/06/2013. 

 

Elza Rosa. Entrevista concedida no dia 07/01/2011. 

 

Maria da Rosa. Entrevista concedida no dia 08/01/2011.  

 

 

http://scribd.com/
http://need.unemat.br/
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/
http://arquivopublico.com.br/


19 
 

-04- 

A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)  DA AGRICULTURA 

FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE TIBAGI-PR: PROBLEMATIZANDO A AÇÃO GOVERNAMENTAL EM UM 

PEQUENO MUNICÍPIO 

 

Carla Caroline Correia – Universidade Estadual de Ponta Grossa  

e-mai: geoecologia@hotmail.com 

Luís Alexandre Cunha – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Mauricio Chinizi Barreto – Prefeitura de Tibagi 
 

Resumo: 

O presente trabalho buscou fazer uma breve descrição do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, bem 

como seu desenvolvimento do município de Tibagi- PR. Abordando a implantação do programa e de que forma contribuiu 

pro desenvolvimento rural de Tibagi. 

 

Introdução: 

 A agricultura familiar vem sendo vista nos últimos anos como um agente de desenvolvimento rural do país. 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, existe no Brasil 5.175.489 estabelecimentos rurais, que ocupam uma área de 329, 9 

milhões de hectares em todo território nacional. Desse total de estabelecimentos 4.367.902 ou 84% se enquadram no conceito 

de agricultura familiar, conforme a lei que regulamentou a definição desta categoria de produtores. Numa análise escalar 

nacional as propriedades rurais de cunho familiar constituem 24,3% de toda área ocupada por estabelecimentos rurais. 

 A Agricultura Familiar é responsável pela produção de 70% do feijão e 34% do arroz produzidos no Brasil. Segundo os 

dados, percebe-se que a base da alimentação brasileira mais significativa em relação ao feijão, é produzida em propriedades 

cujo trabalho e gestão são de cunho familiar. Dessa forma torna-se evidente a importância da elaboração de políticas públicas 

que reconheçam e legitimem a significância social da agricultura familiar para a sociedade brasileira. 

A elaboração de políticas públicas voltadas ao setor familiar, segundo Müller (2007), teve início em meados da década de 

1990, pois neste período surgem concepções renovadas de desenvolvimento rural que passaram a valorizar o setor agrário 

brasileiro mais fragilizado (BEDUSHI FILHO, L.; ABRAMOVAY, R. 2004). O desenvolvimento rural que é proposto 

nestas novas concepções está de acordo com as transformações que indicam a emergência de novas ruralidades 

(WANDERLEY 2000). Por fim, as novas concepções são incorporadas nas políticas voltadas para a agricultura familiar que 

passam a serem propostas a partir da segunda metade da década de 1990 (CUNHA  2003). Entre elas, destaca-se o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA). 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 O Programa de Aquisição de Alimentos foi instituído em 2 de julho de 2003 pela Lei Nº 10, regulamentado pelo 

Decreto Nº 5.783, de 15 de agosto de 2006. O programa se caracteriza como uma política pública inserida dentro da 

Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), incorporada ao Projeto Fome Zero. (Brasil, 2012) 

O objetivo do PAA é “(...) garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações 

em situação de insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da 

agricultura familiar.” (BRASIL, 2013) 

É visto que o programa age em dois momentos importantes no que tange a alimentação populacional: primeiro no momento 

produtivo e posteriormente no momento em que o alimento é destinado as instituições. Por meio da CONAB (Companhia 

Nacional de Abastecimento), os  alimentos são comprados dos agricultores familiares organizados em grupos formais como, 

associações ou cooperativas. Os alimentos são entregues a instituições devidamente cadastradas, bem como escolas, creches, 

asilos, hospitais ou seja a instituições que se encontram em vulnerabilidade social e insegurança alimentar.  
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“(...) o governo adquire diretamente  dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e 

demais povos e comunidades tradicionais, alimentos em estoques. Os produtos adquiridos são doados pra entidades que se 

encontram em insegurança alimentar, bancos de alimentos, restaurantes populares; outra parte dos alimentos é adquirida 

pelas próprias organizações da agricultura familiar, para a formação de estoques próprios. Desta forma é possível 

comercializá-los no momento mais propício, em mercados privados, permitindo maios agregação de valor aos produtos.” 

(MDA, 2013)  

O programa tem por base a transversalidade e intersetorialidade das ações estatais nas três esferas do governo; no 

desenvolvimento de ações conjuntas entre Estado e sociedade; na superação das desigualdades econômicas, sociais, de 

gênero e raça; na articulação entre orçamento e gestão e de medidas emergenciais com ações estruturantes e emancipatórias. 

(Governo Federal – Fome Zero, 2013).  

Segundo o Governo Federal o PAA está organizado em cinco modalidades, contemplando algumas delas todo território 

nacional e outras apenas algumas regiões. 

 Compra com Doação Simultânea: tem como finalidade o atendimento de demandas locais de suplementação 

alimentar, promovendo o Direito Humano à Alimentação Adequada. 

A modalidade incentiva que a produção local da agricultura familiar atenda às necessidades de complementação alimentar 

das entidades da rede socioassistencial, dos equipamentos públicos de alimentação e nutrição (Restaurantes Populares, 

Cozinhas Comunitárias e Bancos de Alimentos) e, em condições específicas definidas pelo Grupo Gestor  do PAA, da rede 

pública e filantrópica de ensino. 

Esta modalidade é executada apenas com os recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que pode utilizar parcerias 

estabelecidas por meio do Termo de Adesão, com estados, Distrito Federal, municípios ou consórcios públicos de municípios 

e formalização de Termo de Cooperação com a CONAB.  

Quando a modalidade é executada por estados, e consórcios os agricultores podem vender, individualmente, até R$ 4.500,00 

(quatro mil reais) por unidade familiar/ano. Se fornecem por meio de organizações, o limite passa a ser R$ 4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos) por unidade familiar/ano. 

 Compra Direta: está modalidade tem como finalidade a sustentação de preços de uma pauta específica de produtos 

definida pelo grupo gestor do PAA, a constituição de estoques públicos desses produtos e o atendimento de 

demandas de programas de acesso à alimentação. 

Dentre os produtos adquiridos por essa modalidade estão: arroz, feijão, milho, trigo, sorgo, farinha de mandioca, farinha de 

trigo, leite em pó, castanha de caju, castanha do Brasil e outros que venham a ser definidos pelo Grupo Gestor do PAA. Os 

alimentos devem ser de produção próprias dos agricultores familiares e devem cumprir os requisitos de controle de qualidade 

dispostos nas normas vigentes. Para a execução dessa modalidade, os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome (MDS) e Ministérios do Desenvolvimento Agrário, repassam os recursos financeiros  para a CONAB, responsável pela 

operacionalização.  

A Compra Direta permite a aquisição de produtos até o limite anual de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por unidade familiar, e é 

acessada individualmente.  

 Apoio a Formação de Estoques: o apoio à Formação de Estoques tem como finalidade apoiar financeiramente a 

constituição de estoques de alimentos por organizações da agricultura familiar, visando agregação de valor  à 

produção e sustentação de preços. Posteriormente, esses alimentos são destinados aos estoques públicos ou 

comercializados pela organização de agricultores para devolução dos recursos financeiros ao poder público.  

Os produtos que podem ser adquiridos são os produtos alimentícios da safra vigente, de própria produção dos agricultoes 

familiares e que cumpram os requisitos de controle de qualidade. Para a execução dessa modalidade os Ministérios do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) e do Desenvolvimento Agrário repassam os recurso financeiros pra 

CONAB que operacionaliza a modalidade. O limite financeiro de participação é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por unidade 

familiar/ano. O valor total não pode ultrapassar R$ 1,5 milhão por cada organização/ano.  
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 Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite: o PAA Leite tem como finalidade contribuir com o 

aumento do consumo de leite pelas famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional e 

também incentivar a produção leiteira dos agricultores familiares.  

A modalidade leite de vaca e de cabra, que deve ser de produção própria dos agricultores familiares e deve cumprir os 

requisitos de controle de qualidade dispostos nas normas vigentes. Essa modalidade é executada pelos estados do Nordeste e 

Minas Gerais. As unidade Executoras contratam laticínios que serão responsáveis por recepcionar, coletar, pasteurizar, 

embalar e transportar o leite para pontos de distribuição, locais pré – estabelecidos onde as famílias beneficiadas que retiram 

sua cota diária de leite .  

O produtor pode receber pela venda de seu produto até R$ 4.000,00 (quatro mil reias) por unidade familiar/semestre. O valor 

do litro de leite pago ao produtor é prefixado de acordo com metodologia definida pelo grupo gestor do PAA.  

Analisando as diferentes modalidades do PAA, percebe-se a dinamicidade do programa, onde este busca a valorização das 

especificidades regionais e locais, diversificação da produção, melhoria da alimentação das famílias produtoras e 

consumidoras, promoção do trabalho associativo / cooperativo, dinamicidade do mercado, valorização de culturas agrícolas 

emergentes como olericultura e fruticultura, promovendo desta forma a soberania alimentar.  

O município de Tibagi localiza-se na região mesorregião dos Campos Gerais, segundo planalto paranaense, com uma 

população de 19.344 hab e com uma área de 2.951,567 km², se caracteriza como o segundo maior município de Paraná com 

uma densidade demográfica de 6,5 hab por km².  

 A estrutura fundiária do município consiste em uma significativa concentração de terra e incipiente agricultura familiar. 

Tibagi consta 209.219 hectares em sua totalidade segundo os dados do IBGE, desse total 197,483 hectares correspondem a 

estabelecimentos não familiares e 11.736 hectares caracterizados como sendo estabelecimentos familiares. Em percentagens 

a agricultura patronal detém 94,4% dos hectares de todo o território do município, sendo que 5.6% dos hectares 

correspondem as propriedade familiares.(Centro Agropecuário de 1996, IBGE. 2013). 

Como projeto de desenvolvimento para as comunidades a prefeitura municipal acessou o Programa de Aquisição de 

Alimentos no ano de 2010, quando a Associação do Agricultores de Rancho Alegre encaminham projetos pra Secretaria 

Estadual do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETEP. Inicialmente o projeto começou com uma comunidade e 17 

produtores, hoje o projeto do município consta co 37 agricultores trabalhando com a modalidade “Compra Direta” 

abrangendo duas associações.  

Os principais produtos comercializados são as olerícolas e futicultura incipiente, a pesquisa que se está sendo desenvolvida 

busca compreender de que forma o Programa de Aquisição de Alimentos promove o desenvolvido rural no município. Até o 

momento presente identificamos que o PAA traz um contribuição para a renda familiar dos agricultores participantes da 

mesma forma que contribui para soberania alimentar dos agricultores e das entidades atendidas, entre outros atributos como 

promoção da agrobiodiversidade. No entanto como foi apresentado acima, na descrição das modalidades, o recurso destinado 

ao programa ainda é incipiente não podendo o agricultor se dedicar somente ao programa. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objeto de discussão as áreas fronteiriças brasileiras e os processos de integração 

regional no contexto do MERCOSUL. Abordam-se as categorias espaço, território e fronteiras. Na 

sequencia, discute-se a integração regional e o MERCOSUL tendo como pressuposto a emergência e a 

organização do mundo em blocos regionais como estratégia de alianças econômicas, políticas e militares 

de um conjunto de países como fruto da nova divisão do mundo e da rearticulação mundial do capital. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Fronteiras. Integração Regional. MERCOSUL 

  

INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas intensificaram-se os debates sobre a faixa de fronteira, tendo em vista os 

processos de regionalização em curso. Os extensos limites internacionais do Brasil com os demais 

países da América Latina, e especialmente os integrantes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 

vêm sendo objeto de preocupações, visto que tais processos afetam sobremaneira as regiões fronteiriças. 

Com a constituição do MERCOSUL essa preocupação assumiu características mais específicas, tanto no 

plano econômico quanto no social. Os fenômenos de intensificação do livre comércio apresentam 

reflexos sobre o setor social, além da persistência de antigas questões relacionadas à faixa de fronteira, 

tal como a discrepância na proteção social entre os países, que se aguça nestes espaços. 

 Este trabalho tem como objeto de discussão as áreas fronteiriças brasileiras e os processos de 

integração regional no contexto do MERCOSUL.  Num primeiro momento, abordam-se as categorias 

espaço, território e fronteiras. Na sequencia, discute-se a integração regional e o MERCOSUL.  A 

emergência e a organização do mundo em blocos regionais não é algo recente e não surge 

repentinamente. Faz parte da estratégia de alianças econômicas, políticas e militares de um conjunto de 

países como, por exemplo, na América Latina, seguindo esta própria lógica, tem-se o MERCOSUL 

como fruto da nova divisão do mundo e da rearticulação mundial do capital.  

 As áreas de fronteira são espaços privilegiados para estudos sobre as relações entre 

“nosotros/as” y “los/as otros/as”, entre grupos com identidades distintivas. Nelas pode-se resgatar uma 

multiplicidade de fluxos e intercâmbios; são espaços de interação e de conflito, mas, ao mesmo tempo, 

são áreas de novas alianças e identidades sociais e culturais. A fronteira, nesse momento, deixa de ser o 

limite, o espaço das diferenças, dos serviços, do contrabando, torna-se porosa, aberta para aproximações 

principalmente no campo das políticas sociais.  A faixa de fronteira no Brasil compreende uma faixa 

interna a 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, considerada área 

indispensável à Segurança Nacional, onde é vedada, sem o prévio assentimento do órgão federal 

competente, a prática de atos referentes a: concessão de terras, abertura de vias de transporte e instalação 

de meios de comunicação; construção de pontes, estradas internacionais e campos de pouso; 

estabelecimentos ou exploração de indústrias que interessem à Segurança Nacional (IBGE, 2005).  

  E nesse contexto se pode afirmar que o MERCOSUL está dinamizando as áreas de fronteira. 

Como já sabido, o MERCOSUL é um processo de integração regional baseado no princípio da 

intergovernabilidade. Ainda que o MERCOSUL estabeleça uma nova lógica de relações econômicas 
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entre os países que o compõem, com profundos e talvez graves reflexos no campo social, são nas áreas 

de fronteiras que essas alterações tendem ser mais visíveis. Dessa forma, todo conhecimento sobre a 

zona de fronteira meridional do Brasil, a qual se constituiu em palco das transformações que irão operar 

na configuração sócio-espacial, que fazem parte do processo de integração, reveste-se de particular 

importância (VILLA et al, 2001). 

  
1. As Áreas Fronteiriças em Debate  

 

 Discutir a formação de blocos regionais implica necessariamente resgatar as categorias espaço e 

territorialidade. O surgimento de um mercado cada vez mais globalizado e cada vez menos sujeito à 

regulação do Estado produz uma nova territorialidade, em que grandes espaços geográficos tendem a se 

integrar. A desterritorialização financeira torna-se incompatível com o sistema regulador, de base 

nacional do Estado. Ou seja, o território hoje tende a ser menos nacional e mais mundial. 

 Não é mais possível compreender a categoria fronteira na perspectiva de limite entre nações, e 

sim tendo a percepção de que a mesma incorpora um caráter contraditório, que, ao mesmo tempo em 

que separa, aproxima, visão essa fundamental em um contexto de integração. O que hoje se conhece 

como espaço fronteiriço é o resultado das tensões e contradições multi-escalares existentes dentro da 

própria realidade local e regional e o exercício da soberania dos Estados nacionais, permeados pelo 

sistema econômico e pelas redes de informações técnico-científicas (VILLA et al, 2001).  

 Numa dimensão sócio antropológica, as fronteiras são espaços de interações múltiplas entre 

sociedades; de relações sistemáticas que geram configurações sui generis (ABÍNZANO, 2004). Deste 

modo, aqui são compreendidas enquanto trocas sócio-culturais, políticas e econômicas de grande 

profundidade e simultaneamente de um intenso caráter histórico e temporal. Abínzano (2004) apresenta 

diferentes aspectos às questões e discussões pertinentes às fronteiras, suas linhas e regiões, utilizando 

para tais definições conceitos amplos e dinâmicos, embasados por um aporte sócio-antropológico. O 

autor afirma que valer-se destes termos implica em compreender que são categorias complexas e que 

existem controvérsias e cuidados na sua utilização; muitas vezes são usados de forma reduzida e vulgar.   

 A região de fronteira implica na presença de um fator espacial, é um conjunto de sistemas 

socioculturais localizados em ambos os lados de uma linha de fronteira interagindo através de múltiplas 

formas. A linha de fronteira, nesta ótica, é um atributo interior à região de fronteiras, um predicado que 

inclui o sujeito e compõe a própria definição de fronteira, importante, porém não decisiva (ABINZANO, 

2004). O autor denomina de área de fronteira, no caso fronteira internacional, o espaço de região de 

fronteira pertencente a um dos países envolvidos e em cujo perímetro um segmento, uma região se 

corresponde com a linha de fronteira; a dimensão total de área de fronteira é estabelecida oficialmente. 

Todas as atividades que atravessam as linhas de fronteiras podem ser consideradas de fluxos. 

“Denominase flujos a las corrientes de desplazamiento de ciertos entes por el espacio que cruzan las 

líneas de frontera en ambas direcciones” (ABÍNZANO, 2004, p.23-4). Os fluxos podem ser regulares, 

esporádicos e excepcionais. Aqui neste estudo serão resgatados os fluxos transfronteiriços na área da 

saúde, a busca de argentinos pelo atendimento nos serviços de saúde no Brasil. 

 Vistas sob este prisma dinâmico as fronteiras são vivas, apresentando contradições e 

complexidades, não sendo possível ainda considerá-las como linhas imóveis, estáticas, imutáveis e 

permanentes. São passíveis de mudanças na medida em que há um contínuo deslocamento – ora para cá, 

ora para lá, entre um e outro país. A fronteira abrange, portanto, uma zona não delimitada rigidamente, 

na medida em que o limite não é de forma alguma permanente; serve para dividir dois territórios e 

constitui-se sempre em medidas artificiais, mesmo que elementos naturais sejam utilizados para servir 

como linhas (MIYAMOTO, 1995, p. 174). 

 Neste sentido, não se pode compreender fronteira apenas como uma linha de separação entre 

lugares diferentes, mas, antes de tudo, como um espaço complexo e frágil de integração; um pivô 

estratégico para a integração nacional. Portanto, fronteira deve ser entendida não somente em suas 

implicações nas relações internacionais e concebidas como uma linha divisória entre Estados, mas ao 
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mesmo tempo, deve-se compreender e resgatar sua complexidade por ser um espaço no qual existem os 

domínios políticos dos Estados, gerando dinâmicas próprias de desenvolvimento.  

 Na realidade, as regiões de fronteiras nem começam e nem terminam com a linha que demarca o 

limite entre os países. Legalmente se pertence a um Estado, a um país, mas na prática é evidente o 

trânsito que acontece mais além da linha que se demarca. Dinâmicas de comércio, movimentação de 

capital, fatores internos influem diretamente nas políticas que se aplicam no país vizinho, ou seja, são 

determinantes nas relações estabelecidas.  
 

La frontera sociocultural es un entramado abierto de límites siempre imprecisos 

determinada por las cambiantes actividades humanas. Es el sistema de relaciones 

transfronterizas que tienen características sui generis porque están determinadas por su posición 

territorial. Se trata de procesos especializados y arraigados en la materialidad de esas 

localizaciones (ABÍNZANO, 2004, p 25). 

 

 As fronteiras são territórios vinculados à identidade nacional que se diluí, em que se manifestam 

situações de dubiedade, diferença versus integração, nas quais, além de contrastes de língua e de cultura, 

dá-se convivência cotidiana entre sistemas políticos, monetários, de segurança e de proteção social 

distintos. Esse fato gera tensões e conflitos, evidenciando contradições entre as realidades local, regional 

e do conjunto de instituições, normas e políticas (GUIMARÃES; GIOVANELLA, 2006). A noção de 

fronteira adquiriu uma nova conotação no contexto e na contraditoriedade do processo de globalização, 

e o que hoje se conhece como espaço fronteiriço seria o resultado das tensões e contradições existentes 

entre a própria realidade local-regional e o exercício da soberania dos Estados nacionais, permeados 

pelo sistema econômico e pelas redes científico-técnicas e informáticas (CICCOLELLA, 2002). 

 A fronteira, enquanto conceito político conforma espaços com particularidades institucionais e 

de práticas sociais. Assim nas bordas dos países os limites são territórios dinâmicos que constituem 

processo de troca espacial, socioeconômica, demográfica e cultural específico (BARCELOS apud 

GUIMARÃES, 2005, p. 18). Para Villa (et al 2001), a fronteira, nesse momento, deixa de ser o limite, o 

espaço das diferenças, dos serviços, do contrabando. Torna-se propensa e aberta para aproximações 

principalmente no campo das políticas sociais. O campo da saúde também se relaciona com a 

especificidade dos municípios de fronteira, ao considerar que a dimensão internacional da saúde decorre 

de determinações de ordem histórica, social, cultural, econômica e política entre as diferentes 

populações, transcendendo às políticas e fronteiras nacionais. 

 Para além das regiões fronteiriças, a internacionalização da política, da economia e do capital, 

através da livre locomoção do comércio e o fenômeno da integração regional, promoveu uma nova 

concepção sobre espaço regional e território. O espaço nacional não é mais suficiente, na medida em que 

a globalização enfraquece a eficácia das políticas nacionais. Com isso, o contexto regional parece ser 

mais pertinente. 

 Segundo Santos (2000), o território é visto como um palco, mas também como um figurante, 

sociedade e território sendo simultaneamente ator e objeto da ação. Tomado como um todo dinâmico, é 

hoje, o principal revelador dos grandes problemas nacionais, já que ele permite uma visão não-

fragmentada e unificada dos diversos processos sociais, econômicos e políticos. Na tradição marxista o 

espaço é compreendido como produto social, o lócus da reprodução das relações sociais de produção e 

reprodução da sociedade, um espaço social vivido. A região, nesta perspectiva, é a síntese concreta e 

histórica desta instância espacial ontológica dos processos sociais, produto e meio de produção e 

reprodução de toda a vida social. 

 O território é o espaço territorializado, apropriado. É lugar de relações sociedade-natureza e 

homens-homens, em função disso, espaço de ação e de poder. O território é um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder. Para Santos e Silveira (2001), território é uma extensão 

do espaço apropriada e usada e, no sentido mais restrito, o nome político para o espaço de um país ou 

região.  Andrade (2002) afirma que o conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou 

de lugar, estando muito ligado à ideia de domínio ou de gestão de uma determinada área. Deve-se ligar a 

ideia de território à ideia de poder, quer se faça referência ao poder público, estatal, quer ao poder das 
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grandes empresas que estendem os seus tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras 

políticas. 

 Territorialização é um termo que deriva do conceito de território, refere-se ao processo de 

apropriação do espaço, através de uma ação do setor público ou privado (DALLABRIDA; 

BÜTTENBENDER, 2006). Santos e Silveira (2001) demonstram que as formas de territorialização que 

obedecem exclusivamente à lógica de reprodução do capital internacional, hegemônicas atualmente, 

provocam formas de desapropriação nos territórios ou regiões atingidas. Paradoxalmente, a 

desterritorialização é um produto da globalização, onde tudo tende a desenraizar-se; é uma característica 

da nova (des) ordem mundial. Pode-se atentar para o fato de que não deve ser vista apenas como 

desenraizamento no sentido de uma destruição física de fronteiras e um aumento da mobilidade, em 

sentido concreto, mas na sua dimensão política, econômica, cultural e social. Isto significa dizer que não 

é um processo exclusivo em termos geográficos. 

 

A Integração Regional e MERCOSUL   

 

 Os processos de integração regional entre países são motivados por questões econômicas e 

geopolíticas e se realizam em ritmo mais rápido nestas áreas em relação à harmonização da proteção 

social. Acordos comerciais preferenciais estão muito difundidos entre países e, devido ao caráter 

econômico, são regulados, no âmbito mundial, pela Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Guimarães e Giovanella (2006), estudando a experiência européia, ressaltam os procedimentos de convergências dos 

processos de integração. Estes envolvem aproximações e harmonizações de políticas e de regulamentações, resultando, 

muitas vezes, em abolição de barreiras tarifárias legais e institucionais ou facilitação do acesso às instituições comuns e 

regulação do consumo de serviços sociais em outros países. Na esfera social, direitos e garantias de cidadania ultrapassam os 

limites geográficos e legais das instituições e práticas de cada país, passando a ser compartilhados em todo o bloco, ainda que 

sob estrita regulação. Assim, a integração é compreendida não como um fim em si mesmo; é antes um processo em diversos 

domínios, com diferentes passos, multidimensional e com múltiplos níveis (GUIMARÃES; GIOVANELLA, 2006). 

Os objetivos dos acordos multilaterais firmados definem a situação da integração entre os países, apresentando cinco 

estágios principais. O primeiro denomina-se área de livre comércio e caracteriza-se pela eliminação de tarifas alfandegárias e 

cotas entre os países membros. A união alfandegária, por sua vez, significa a adoção de sistema de tarifas e cotas comuns 

para relações comerciais externas. O mercado comum define-se pela eliminação de restrições de circulação de mercadorias, 

pessoas e capitais. A união monetária decorre da harmonização e unificação de políticas e instituições econômicas. A 

confederação ou união política formaliza o mais profundo estágio de integração (GUIMARÃES; GIOVANELLA, 2006).  

 

O MERCOSUL se caracteriza como união aduaneira – sistema de tarifas e cotas comuns 

nas relações comerciais externas –, sendo que os Estados-membros procuram constituir e efetivar 

um mercado único, integrando economias, permitindo a livre circulação de pessoas, de produtos, 

de serviços e de capital comum. Com o propósito de liberação de comércio de bens e serviços e 

livre circulação de pessoas e capitais, o MERCOSUL foi criado em 1991, a partir da assinatura 

do Tratado de Assunção. Faziam parte, até 04 de julho de 2006, os seguintes países como 

Estados-parte: Brasil (1991), Argentina (1991), Paraguai (1991) e Uruguai (1991). A partir desta 

data, 04 de julho de 2006, a República Bolivariana da Venezuela passa a integrar o bloco na 

qualidade de Estado-Parte. Permanecem como Estados associados Bolívia (1996), Chile (1996), 

Peru (2003), Equador (2004) e Colômbia (2004) (MERCOSUR
7
).  

 

 Segundo Brum (2001, p. 89), a integração regional em torno do MERCOSUL evoluiu 

rapidamente e é irreversível. O MERCOSUL se reforça graças à implantação de um novo modelo de 

desenvolvimento econômico internacional, calcado na globalização da economia. Alguns pontos 

positivos importantes sobre o MERCOSUL levantados por este autor merecem destaque neste estudo: É 

um bloco com 220 milhões de pessoas no final do século XX, o quinto bloco mais populoso do planeta 

entre os existentes até o momento; Possui um espaço geográfico invejável; Está entre as seis maiores 

potências industriais do mundo; Possui um território integrado por vias marítimas e terrestres 
Os projetos de integração regional são determinados por processos econômicos, baseados na vontade das elites e na 

decisão política de governos e agentes econômicos. As discussões formais centram-se em acordos setoriais como, por 
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exemplo, o comércio, a integração produtiva, as finanças, etc. Imbricado nestes temas explícitos de negociação, há outro 

nível de significados, que faz referência à dimensão cultural e subjetiva dos projetos de integração. 

É importante destacar que o caminho para a integração regional no MERCOSUL está em uma etapa inicial, no que 

se refere aos acordos governamentais internacionais, porém os vínculos entre as sociedades e os estados têm longas raízes 

históricas. O MERCOSUL não surgiu com uma agenda social dotada de autonomia, embora certas dimensões sociais da 

integração tenham estado presentes em suas preocupações originais.  

Por exemplo, as fronteiras entre Brasil e Argentina foram se estabelecendo, não sem conflitos, durante o período 

colonial, durante as guerras de independência no século XIX. Em termos sociais e culturais, estas fronteiras têm sido sempre 

muito porosas e transpassadas permanentemente por correntes migratórias, por intercâmbios culturais de diverso tipo e pelo 

turismo. Estes intercâmbios têm gerado redes de parentesco, de amizade e de solidariedade, assim como relações laborais 

transnacionais que são de grande importância para a vida cotidiana de grandes setores da população. Para algumas atividades 

culturais, as fronteiras parecem não existir, já para outras se observam sentimento de medo, rivalidade, desconfiança, 

discriminação e até mesmo alguns casos de xenofobia. 

 

Algumas Considerações 

 

Cada nação se aproxima de outras nações com uma bagagem de valores culturais, de tradições, de crenças, de 

hábitos, de relação, de imagens e representações sobre os outros. Esta bagagem influi diretamente na maneira como se 

desenvolverá o processo de integração do MERCOSUL. Tem-se ainda pouco conhecimento sobre os processos de 

integração, no que se refere ao aspecto social e cultural dos municípios fronteiriços, espaços onde afloram tensões e conflitos, 

onde as identidades nacionais se reforçam, onde se manifestam as rivalidades.As pessoas mantêm uma comunhão com o 

lugar onde vivem e em relação ao convívio entre brasileiros e argentinos apenas conseguem identificar o que os separa e não 

o que os une.  

Nesta perspectiva, o território ultrapassa sua circunscrição político-jurídica, enquanto Estado-nação e não se 

restringe ao âmbito do lugar. O território apresenta diferentes interfaces e em torno dele os sujeitos constroem suas 

experiências de vida. Expressa, portanto, não somente os aspectos das necessidades, mas reflete as relações dinâmicas 

estabelecidas entre os sujeitos e seu cotidiano. A intensificação dos intercâmbios entre as nações provoca na região de 

fronteira, uma situação de dubiedade – diferença versus integração. O território continua a ser usado como palco de ações 

isoladas e no interesse conflitante de atores isolados. Em lugar de se tornar o desejado instrumento de igualdade individual e 

de fortalecimento da cidadania, o território manterá seu viés atualmente cruel, não apenas alojando, mas criando cidadãos 

desiguais em função do lugar onde vivem. As condições existentes nesta ou naquela região determinam essa desigualdade no 

valor de cada pessoa, tais distorções contribuem para que o homem passe literalmente a valer em função do lugar onde vive. 

Hoje alguns termos passaram a integrar o vocabulário: o mundo sem fronteiras, sem barreiras geográficas. E neste 

sentido torna-se fundamental compreender a amplitude do que implica o MERCOSUL com as interações que trazem 

transformações não apenas para a economia e política da região, mas também para os processos de integração de populações 

com distintas culturas, histórias e ideologias. 
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MENINAS QUILOMBOLA: UM OLHAR SOBRE GÊNERO E LUGAR 

Juliana Berg
8
 

Carla Luciane Blum Vestena
9
 

 

Resumo 

 

 O presente texto traz a percepção de pesquisadores sobre a vulnerabilidade das meninas quilombolas a cerca da 

opressão masculina vivida no ambiente escolar. Uma reflexão sobre espaço e gênero. 

 

 

Palavras Chave: Quilombolas, gênero, espaço e escola. 

 

 

Reflexão Introdutória 

 

 A discussão sobre a construção dos sujeitos, sua identidade, e sua relação com os demais é necessária, faz parte de 

nosso entendimento sobre o múltiplo e expande nosso olhar, nossa percepção para o outro. Quando tratamos especificamente 

dos povos quilombolas, podemos falar sobre várias temáticas, pois se sabe que a multiplicidade, étnica e cultural brasileira é 

uma característica conhecida em várias as análises das ciências sociais e estudos educacionais, entretanto, a percepção 

concreta desta multiplicidade no cotidiano populacional, por meio de ações presentes no dia-a-dia dos grupos, principalmente 

os minoritários do Brasil é pouco significativa. Nesse sentido, destaca-se aqui a emergência das comunidades remanescentes 

de quilombos, que no imaginário nacional teriam desaparecido do país junto com o sistema escravocrata, o que não ocorreu, 

e forçou seu reconhecimento oficialmente em 1988, principalmente com a afirmação de seus direitos territoriais por meio do 

Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição (ADCT).   

No Brasil, o contexto escolar dessas comunidades é motivo de muitas discussões e ajustes, visto que muitas das crianças 

e adolescentes remanescentes não possuem escolas na comunidade onde vivem, tendo que estudar nas proximidades. 

Segundo o Censo Escolar de 2004, existem 49.722 estudantes matriculados em 374 escolas localizadas em áreas de 

remanescentes de quilombos, sendo que 62% das matrículas estão na região Nordeste. No Paraná, sul do país, mais 

especificamente na região do município de Guarapuava, encontra-se a comunidade quilombola Paiol da Telha, com 

aproximadamente 68 famílias remanescentes. Uma comunidade em situação bastante complexa e especial por sua luta pela 

garantia da terra, pela marcação dual das culturas existentes na localidade onde está inserida, próxima a Colônia Vitória, 

onde muitos dos habitantes são de descendência alemã. Outro aspecto importante em Paiol da Telha é a ausência de uma 

escola no espaço do quilombola, o que faz com que as crianças se desloquem para estudar, que participem cada vez mais da 

cultura da colônia e que conheçam outros meios de educação e de interação cultural que não os seus. 

Essa troca de culturas provoca o enxergar seu lugar de forma diferente dos demais, que não é apenas uma questão ponto 

de vista, mas sim de uma construção, de uma construção que depende de muitos fatores. Para Yi-Fu Tuan, a ideia e o 

sentimento relacionados à noção de espaço e de lugar – do amplo ao próximo – “são complexos”... “Originam-se das 

experiências singulares e comuns. No entanto cada pessoa começa como uma criança.” E como uma criança percebe seu 

lugar? Segundo Tuan, há uma relação biológica e cultural na relação com seu lugar, uma visão construída durante o 

desenvolvimento físico, intelectual e psicológico dela que se amplia à medida que a criança atinge o comum, o permanente. 

“O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado” (TUAN, 1983, pg. 151).  Para a criança 

quilombola, mesmo que ela ainda não perceba assim, seu espaço é sua matriz africana e seu lugar é a comunidade 

quilombola. Ela irá construir sua percepção de mundo e sua cultura fará sentido e terá significado tão logo ela se veja parte, 

autônoma, integrante deste “povo”. Sua cultura imprimirá uma razão de pertença, de ser e estar numa cultura, de sua 

identidade. Por isso, a importância para essas comunidades em ter uma escola não está em manter as crianças afastadas de 

outras, mas principalmente em perceber seu lugar, como um lugar que considera as crianças, que valoriza o fato de sua 

história e cultura serem repassados, que possa enxergar os princípios da educação quilombola como parte de um espaço 

múltiplo, coabitado por culturas diversas, mas, onde as crianças se enxerguem e possam ter uma infância construída sem 

rótulos. 

 

Desenvolvimento Teórico-Metodológico 
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Em visita as escolas da Colônia Vitória, onde as crianças quilombolas de Paiol da Telha frequentam, foi possível 

vivenciar um pouco do dia a dia dessas crianças, pois estávamos realizando coleta de dados de nossa pesquisa ação,  nas salas 

de aula, atividade parte do Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar em Desenvolvimento Humano e Educação, do 

Programa de Pós Graduação – Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Centro Oeste. Nossas observações, 

integrantes deste texto, não compreendem o objetivo da pesquisa em questão e dos estudos que estávamos realizando na 

comunidade, que tratavam a construção da moral e compreensão ambiental nessas comunidades, porém, nos saltou os olhos a 

forma diferenciada como as meninas e meninos advindos de comunidades quilombolas se mantinham mais afastados às 

conversas e como, em especial as meninas, se mantinham tímidas sem qualquer manifestação, visivelmente apáticas e 

aceitando a participação forte e censurada, colocada principalmente pelos meninos brancos. Observamos que durante a coleta 

de informações, onde as crianças interagiam emitindo sua opinião sobre temas relacionados ao objetivo da pesquisa, o 

comportamento das crianças quilombolas eram comedidos, elas pareciam refletir, mas não se manifestavam. Como se sentem 

essas crianças? O que pensam quando percebem os outros, que mesmo sendo aparentemente iguais, atributos físicos, fazem 

com que elas se sintam omissas? 

Quando estreitamos a discussão inserindo gênero, como parte do recorte que fizemos, estamos dirigindo nosso olhar para 

as meninas quilombolas, que além de sofrerem o impacto de outras culturas que não a sua, são estigmatizadas, mesmo que 

inconsciente.  

Essa invisibilidade imposta às meninas quilombolas não é fato novo, ela vem de fatores de vulnerabilidade distintos: ser 

mulher, ser negra e ser quilombola.  Podemos nos certificar disso, quando procuramos mais sobre a caracterização 

socioeconômica dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Segundo o I Plano Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, desenvolvido para o triênio 2013 - 2015 pelo 

Governo Federal,  

“os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o rendimento médio de uma 

mulher negra é o menor do Brasil, com ganho de R$ 655,70, ao passo que o rendimento 

de um homem branco é, em média, de R$ 1.675,10. Os dados referentes à situação de 

pobreza indicam que 7,4% das mulheres negras estão na situação de extrema pobreza e 

13,4% em situação de pobreza, enquanto essa proporção para homens brancos é de 2,9% 

e 5,6% respectivamente.” 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Mesmo que antiga, assinalamos com esse texto, nossa observação útil e pertinente, pois é ainda atual a forma como esses 

fatores de vulnerabilidade gênero, raça e classe estão colocando essas meninas quilombolas como oprimidas no ambiente 

escolar.  

Segundo Pierre Bordieu, a dominação masculina, nesse caso, pode ser bem representada quando o autor menciona ser 

essa uma “violência simbólica, violência suave, insensível, invisível as suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente 

pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente do desconhecimento, do 

reconhecimento, ou, em última instância do sentimento.” (2002) 

A discussão sobre gênero e espaço é importante e vital nesse caso, pois leva a uma análise de causa e consequência: As 

meninas quilombolas tem que deixar seu lugar em direção ao lugar de outras etnias para sofrerem o estigma proveniente de 

uma educação branca e europeia, que pressupõe a dominação masculina e tem na heteronormatização seu princípio histórico.  

As meninas quilombolas acabam por passar por um processo de desvalorização do seu lugar e como que procurando um 

lugar seu, deixam sua cultura para ceder a dominação existente, sofrem uma desconstrução cultural. Segundo 

ABRAMOVAY e CASTRO esse processo colabora para que haja uma desnaturalização e uma negociação identitária onde as 

meninas quilombolas aceitam se ver como dominadas, pois entendem ser essa uma rotina escolar majoritária.(2006) Ainda 

segundo as autoras, a escola como um dos “contextos sociorraciais devem ser entendida como fruto das interações entre 

indivíduos, independentemente de seu pertencimento racial, sendo que todos eles apresentam capacidade de agência na 

tessitura do social.” (2006) 

 À escola cabe propiciar ambientes de interação e convivência respeitosos do ser múltiplo. Ao educador é dada a 

missão de saber conviver e interagir com a multiplicidade, com as diferenças em sala de aula.  Humberto Maturana cita que 

ao ambiente escolar cabe a instauração de uma cultura de amor ao múltiplo, um sentimento de aceitação ao outro, para ele 

“amar é abrir um espaço de interações recorrentes com o outro, no qual sua presença é legítima, sem exigências.” (2002).

 As estratégicas educacionais para o múltiplo são as fundamentadas no diálogo, pautadas em um currículo que 

combata todas as formas de exclusão, onde haja o pressuposto da inclusão como forma de se propiciar um ambiente passível 

de cuidados e de atenção. Trabalha com a cooperação e a solidariedade como ações morais necessárias entre as pessoas e lida 

com as diferenças de opiniões negocialmente dialogadas e mediadas. Transforma o espaço para que todos vejam a si mesmos 

e também aos outros, para que haja o sentimento de pertencer, de se sentir parte. 

Vivamos nosso educar de modo que a criança aprenda a aceitar-se e a respeitar-se, ao ser 

aceita e respeitada em seu ser, porque assim aprenderá a aceitar e a respeitar os outros. 

Para fazer isso, devemos reconhecer que não somos de nenhum modo transcendente, mas 
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somos num devir, num contínuo ser variável ou estável, mas que não é absoluto nem 

necessariamente para sempre. Todo sistema é conservador naquilo que lhe é constitutivo, 

ou se desintegra. Se dizemos que uma criança é de uma certa maneira boa, má, inteligente 

ou boba, estabilizamos nossa relação com ela de acordo com o que dizemos, e a criança, a 

menos que se aceite e se respeite, não terá escapatória e cairá na armadilha da não 

aceitação e do não respeito por si mesma, porque seu devir depende de como ela surge — 

como criança boa, má, inteligente ou boba — na sua relação conosco. E se a criança não 

pode aceitar-se e respeitar-se não pode aceitar e respeitar o outro. Vai temer, invejar ou 

depreciar o outro, mas não o aceitará nem  respeitará. E sem aceitação e respeito pelo 

outro como legítimo outro na convivência não há fenômeno social. (MATURANA, 2002) 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

ABRAMOVAY, M.; CASTRO, M. G. Relações raciais na escola: reprodução de desigualdades em nome da igualdade. 

Brasília: UNESCO, INEP, Observatório de Violências nas Escolas, 2006. 

ABRAMOVAY, M. Escolas inovadoras: experiências bem-sucedidas em escolas públicas. Brasília: UNESCO, 2003. 

BOURDIEU, Pierre; A Dominação Masculina. Tradução: Maria Helena Kuhener. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

BRASIL, Casa Civil. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Dispõe sobre Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências. Brasília: 1988. 

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Seppir. Programa Brasil Quilombola. 

Brasília: 2004. 

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Seppir. I Plano Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Brasília: 2013. 

GUERRA, T.; A Educação e a Diversidade. Artigo publicado em Revista de Políticas Educacionais e Culturais do Sinasefe. 

Brasília: 2010. 

MATURANA, H.; Emoções e linguagem na educação e na política.  Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

TUAN, Yi-Fu; Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. Tradução: Lívia de Oliveira. São Paulo: DIFEL, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct


31 
 

-07 - 

IDENTIDADE CULTURAL E RECONHECIMENTO: 

TENSÕES ENTRE A POLÍTICA AMBIENTAL E AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS 
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RESUMO: O presente trabalho aborda as contradições expressas entre os dispositivos legais que respaldam as políticas 

ambientais concernentes à criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral, que trazem como consequência a 

manifestação de diferentes conflitos de resistência em face da sobreposição dos direitos ambientais em relação aos direitos 

culturais. O que é contextualizado a partir do caso concreto da criação de Unidades de Conservação na Amazônia, 

especificamente contextualiza a partir da criação do Parque Estadual Rio Negro (Amazonas), caracterizado como área de 

proteção integral, que está localizado em território ocupada por comunidades que se auto-reconhecem como tradicionais e 

que, por este motivo, presenciam o declínio de seus direitos garantidos constitucionalmente, revelando as contradições entre 

as realidades plurais relacionadas a uma representação sociocultural da natureza contextualizada no espaço físico de suas 

pertenças e as políticas ambientais. 

 

 Palavras-chave: Pluralidade cultural. Comunidades tradicionais. Direitos. Políticas públicas.  

  

 INTRODUÇÃO 

  

O presente tema nasce da inquietação teórica de rever o processo de reconhecimento da identidade cultural no contexto do 

alcance da produção dos valores plurais pelas instâncias de poder. Ao considerar a amplitude e complexidade do tema, 

importa saber, na especificidade do contexto das comunidades étnicas e tradicionais, sobre a capacidade, ou não, de essas 

instâncias alcançarem o sujeito em suas realidades plurais concretas. Assim, parte-se do princípio da existência de uma 

ordem expressa em dispositivos jurídicos que já respondem, senão completamente, as necessidades que envolvem o 

reconhecimento acerca das identidades constitutivas das comunidades e povos tradicionais, caracterizados como grupos 

portadores de identidade étnica e coletiva, reconhecidos normativamente.
11

 Tanto nacional como internacionalmente, 

encontram-se, justamente, tais dispositivos, voltados para a problemática do reconhecimento, da efetividade – factual – da 

proteção aos direitos, já que o multiculturalismo, associado aos valores tradicionais, são compreendidos no nível da proteção 

do direito. 

Ao mesmo tempo, se observa uma fragilidade, uma linha tênue entre as garantias jurídicas e as políticas públicas, cuja 

natureza, na especificidade dos grupos em referência, está em dar vida e movimento a lei, nascida a partir de lutas 

representativas dos anseios sociais, e da luta de povos que ainda são discriminados. A questão repercute nos desafios 

contemporâneos a ser enfrentados em razão da identidade cultural, cujo choque entre a noção de pertença e o meio ambiente 

a ser preservado apresenta a relevância da presente abordagem na atualidade, na busca, acima de tudo, de destacar os limites 

e tensões existentes entre o significado do mundo do sujeito, e o que prescreve o direito em face de suas realidades concretas 

e plurais.  
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 Neste sentido, questiona-se como se dá a articulação entre a política e a ordem jurídica no contexto da relação entre 

comunidade tradicional e meio ambiente em face do reconhecimento da identidade tradicionalmente construída dos grupos 

étnicos e de coletivos tradicionais no contexto da relevância dos valores e práticas tradicionais. Tendo em vista as assimetrias 

existentes entre a fala das tradições, secularmente presentes, e a letra da lei que, a despeito das contradições, foram 

justamente instituídas com o objetivo de resposta às lutas sociais em prol do reconhecimento da identidade cultural. Mas é 

daí onde se indaga acerca da discrepância entre reconhecer e negar direitos.  

Trata-se, mais especificamente, das contradições sublinhadas entre dispositivos legais que respaldam as políticas 

concernentes à criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral e daqueles que introduzem a noção de “sujeito de 

direito” articulada em face do auto-reconhecimento de “povos e comunidades tradicionais”, no sentido de portabilidade de 

uma identidade étnica e coletiva. Cenário em que se expressam diferentes conflitos de resistência em face da sobreposição 

dos direitos ambientais em relação aos direitos culturais que envolvem os bens de natureza material e imaterial. Sendo este, 

pois, o caso concreto da criação de Unidades de Conservação na Amazônia, como a criação em 1995 do Parque Estadual Rio 

Negro, no Estado do Amazonas, região norte do Brasil, de Proteção Integral, localizado em área ocupada por comunidades 

tradicionais que margeiam o rio Cuieiras. 

  

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

  

Há um papel relevante no presente estudo para um entendimento sociológico acerca da problemática do reconhecimento da 

identidade cultural, especialmente por se tratar de uma discussão envolta no multiculturalismo, reconhecido pelo direito no 

que concerne aos grupos étnicos e coletivos tradicionais, mas, também, do direito ambiental, que não deve se limitar a uma 

visão universalizada dos contextos marcadamente plurais. 

A existência de diversos dispositivos legais que fazem que fazem a noção “sujeito de direito” articulada em face do auto-

reconhecimento de “povos e comunidades tradicionais”, no sentido de portabilidade de uma identidade étnica e coletiva são 

inúmeros, dentre os quais o  Decreto  Federal  6040/2007 – cujo texto reflete o desdobramento do artigo primeiro da 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil (1988)  – a partir do qual as diversas identidades plurais puderam se 

manifestar politicamente dentro da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCTs). Entretanto, não 

obstante as garantias jurídicas referentes ao auto-reconhecimento, são notórios os conflitos de resistência manifestados por 

contradições vivenciadas por povos constituídos por uma identidade étnica e coletiva em face de regulamentações jurídicas 

que se sobrepõem às relações construídas tradicional e secularmente, como é o caso concreto da criação de Unidades de 

Conservação na Amazônia, que ressonam em diversas formas de desarticulação de povos marcadas por um modus vivendi 

específico construído a partir das relações que estabelecem a partir do uso e ocupação do território e dos recursos naturais, 

elementos indissociáveis às suas formas particulares de reprodução cultural, socialização e integração social. 

No artigo primeiro da Constituição (1988) tem-se expresso que: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). Com base neste teor é criada a Lei 

n. 9.985/200 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), no sentido de estabelecer os 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Entretanto, a referida lei ao informar 

acerca da criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral como área de "manutenção dos ecossistemas livres de 

alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais” tendo, no entanto, 

sua incidência em territórios já ocupados por comunidades tradicionais, revelando uma sobreposição dos direitos culturais em 

face dos direitos ambientais, restritos a interpretação de preservação do ecossistema natural, sem com isto considerar que este 

ecossistema faz parte da representação simbólica destas comunidades, tem-se o declínio da garantia constitucional prevista 

no artigo 216, incisos I e II, que expressa: “constituem patrimônio brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira (...)” (BRASIL, 1988). 

Este recorte de sobreposição é o que anuncia os conflitos entre população que se auto-reconhecem como tradicionais em 

virtude da inadequação da criação de áreas protegidas localizadas em seus territórios. Como aponta Juliana Santilli (2006) os 

dispositivos constitucionais dedicados à proteção da cultura anuncia a obrigação de o Estado em garantir suas práticas 



33 
 

tradicionais. Entretanto, o modelo preservacionista das Unidades de Proteção Integral expressa o teor de uma política 

ambiental em que a relação entre o homem e a natureza é entendida como reveladora de um caráter degradador (ARRUDA; 

DIEGUES, 2001).  

Este é um norte relevante para a sociologia, no contexto do reconhecimento dos valores e práticas, pois vem caracterizar uma 

construção identitária firmada no tempo e no espaço. As comunidades tradicionais, a partir dos aspectos sociais e culturais, 

certamente fazem uso dos recursos naturais, sendo este um elemento definidor de sua identidade (FURLAN, 2006). Aspectos 

estes que demarcam os conflitos territoriais a partir de contextos contraditórios revelados a partir da criação de áreas 

protegidas no Brasil em territórios ocupados por comunidades que se auto-reconhecem como tradicionais.  

Um conflito que configura uma sobreposição às práticas sociais e culturais destas comunidades. Sendo este, pois, o caso 

concreto trazido pela criação, em 1995, do Parque Estadual Rio Negro, no Estado do Amazonas, região norte do Brasil, como 

uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, localizado em área ocupada por comunidades tradicionais que margeiam 

o rio Cuieiras. Neste cenário, os povos tradicionais que ocupam o território delimitado pelo Parque têm lutado por suas terras 

e valores culturais.  

Do ponto de vista da norma, especialmente a Constituição do Brasil (1988), existe o respaldo às lutas e às propostas lançadas. 

Todavia, como aponta Simonian (2000, p. 11): “(....) dificilmente se realiza a expectativa destas populações acerca da 

possibilidade de poderem explorar de modo sustentável suas terras e recursos. Embora propostas, tê-los reconhecidos pelo 

Estado e respeitados pela sociedade mais ampla”. A despeito das ações revisionais em torno das populações tradicionais e o 

Estado, as resistências por parte deste último tem sido muitas quando de sua efetivação. 

As políticas ambientais voltadas para a preservação do meio colocam em xeque as formas de vida existentes em cada espaço 

que configura, em verdade, o lugar da construção de cada identidade cultural. O que ressona na importância de pensar 

sociologicamente a identidade cultural para além de aspectos meramente positivistas. Ou seja, de abordar o campo de 

conflitos territoriais que envolvem as dissonâncias entre os dispositivos jurídicos e a resistência de povos tradicionais em 

face da sobreposição materializada pela criação de Unidades de Conservação.   

Do ponto de vista metodológico parte-se de diferentes produções conceituais e jurídicas, bem como materiais de campo 

produzidos a partir de pesquisas que abordam a referida problemática, que colaboram para definir o auto-reconhecimento das 

comunidades tradicionais e, neste sentido, abordar os conflitos oriundos da sobreposição das Unidades de Conservação, a 

partir do caso concreto observado a partir da criação do Parque Estadual Rio Negro.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Importa refletir sobre processos de inclusão à luz do reconhecimento identitário das culturas plurais como um dos aspectos de 

maior importância da ordem social, jurídica e política, e a problemática que nela não se encerra, dentro da perspectiva do 

reconhecimento formal. Isto significa uma tensão permanente, pois se de um lado a lei é igual, do outro os sujeitos 

constituem diferenças a julgar pelas múltiplas realidades. O que coloca em tela o fato de que as demandas que originam os 

conflitos em face das Unidades de Conservação podem ser consideradas legítimas ao trazer como fundamento o 

reconhecimento e acolhimento de valores imprescindíveis e porque não dizer imprescritíveis.  
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RESUMO – O presente trabalho trata do processo de diagnóstico participativo na busca de compreender o conhecimento 

local sobre terras, e sua correlação com a ciência. O diagnóstico participativo foi realizado no Faxinal Taquari dos Ribeiros, 

em Rio Azul – Paraná. Entrevistas de caráter aberto e semi-estruturado, e recursos iconográficos como imagens de satélite 

foram essenciais ao mapeamento participativo e classificação das terras pelos agricultores. Cinco (05) foram os tipos de 

terras identificadas e classificadas na paisagem do território faxinalense: Terra Branca, Preta, de Areia, Roxa e Batumadeira. 

Por meio da técnica de topossequência, realizada de forma concomitante ao mapeamento participativo, foi possível realizar o 

levantamento pedológico dos das terras apontadas pelos agricultores. A partir da descrição dos atributos morfológicos 

pedológicos e fisiográficos da paisagem e das análises físico-químicas foi possível classificar os solos de acordo com o 

Sistema brasileiro de classificação de solos nas respectivas classes taxonômicas: CAMBISSOLO HÁPLICO Alítico típico, 

CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico úmbrico, CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico, NEOSSOLO REGOLÍTICO 

Distrófico típico, CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico. Na sequencia, foi planejada e realizada a oficina 

participativa com a comunidade, apontando as potencialidades e limitações produtivas e fragilidades das terras do subsistema 

terra de plantar, segundo referencial científico agronômico. O Diagnóstico participativo das qualidades produtivas das terras, 

bem como a oficina, permitiram sugerir desde o escopo agronômico formas de manejo e conservação das terras conforme 

suas vocações produtivas e capacidades de suporte, em função dos itinerários técnicos da fumicultura convencional 

realizadas pelos agricultores. Desde o referencial vernacular, foi possível compreender o sistema de práticas engendrado no 

cultivo das terras, bem como os critérios avaliativos de qualidade valorizados pelos agricultores.O Sistema Agroflorestal 

(SAF) apresenta-se como uma forma alternativa de produção para as terras de baixa qualidade produtiva e de alta 

susceptibilidade à erosão. As terras de Areia e Batumadeira, consideradas de baixa qualidade pelos agricultores foram alvo 

de projetos de implantação de SAF.  

 

Palavras-chave: DRP, Etnoconhecimentos, Faxinais, SAF 

Introdução 

O Sistema Faxinal é um modo de vida tradicional da biodiversidade, sendo considerado atualmente, um dos últimos 

remanescentes expressivos de Floresta Ombrófila Mista da região, “merecendo o status de unidades de conservação 

estaduais” (MORO et al, 2010). 
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O sistema faxinal é uma forma peculiar de organização camponesa no centro sul do Paraná, considerado um sistema 

agrosilvipastoril, caracterizado por possuir dois subsistemas distintos, o criadouro comunitário determinado pelo uso comum 

da terra onde exercem a criação de animais a solta em conjunto com a mata de araucária, e as terras de plantar que são de uso 

privado e compreendem as atividades agrícolas, mas que também são exercidas práticas sociais coletivas compartilhadas pela 

comunidade (SAHR e CUNHA, 2005).   

As áreas destinadas à fumicultura convencional nas “terras de plantar” do Faxinal Taquari dos Ribeiros possuem solos com 

baixa qualidade físico-química. As estratégias produtivas locais de preparo e cultivo do fumo convencional, centradas mais 

na potencialização dos atributos químicos das terras (calagem e adubação mineral), são apropriadas pelos agricultores e 

adaptadas às condições culturais e econômicas. Naturalmente frágeis, as terras cultivadas sofrem intervenções drásticas no 

preparo dos canteiros, em que pese a estrutura frágil e as acentuadas áreas declivosas. 

A valorização dos atributos biológicos (matéria orgânica) não é estratégia corrente na fumicultura praticada pelos 

agricultores, embora valorizem as terras com altas taxas de carbono (‘Terras Pretas’) para os cultivos de subsistência: 

segundo os agricultores, o fumo enfraqueceria quando plantado em terras pretas, devido ao excesso de nutrientes 

disponibilizados a planta. 

Assim, percebe-se que práticas e saberes da agronomia moderna dividem o repertório dos saberes agronômicos vernaculares, 

caracterizando um hibridismo cognitivo na comunidade faxinalense. Não obstante, os agricultores faxinalenses percebem os 

problemas socioecológicos das práticas da fumicultura convencional: apontam a erosão das terras, o assoreamento dos canais 

fluviais, o comprometimento da qualidade e quantidade da água, o endividamento e a diminuição da margem real de lucro 

com a atividade. 

Esses problemas fizeram com que os agricultores se questionassem sobre a viabilidade econômica, social e ecológica desta 

atividade, de maneira que alternativas técnicas e produtivas à fumicultura são demandadas atualmente pela comunidade. 

Nesse sentido, O Sistema Agroflorestal (SAF) aparece como alternativa viável e mais sustentável para o Faxinal Taquari dos 

Ribeiros. 

Desta forma, a oficina participativa apontou o SAF como uma tecnologia altamente convergente (não conflitante) com as 

atividades agrosilvipastoris praticadas tradicionalmente no criadouro comunitário. Ora, o estudo da história da relação desta 

comunidade faxinalense com a Floresta Ombrófila Mista apontou para uma relação relativamente harmônica até a instalação 

das serrarias (1940) e após, com o advento das cercas das terras comunais que se viram estranguladas pela propriedade 

privada e o cultivo agrícola como a prática da silvicultura . 

SAF pode ser considerado como sistema de uso da terra no qual espécies com distintos hábitos de vida como árvores, 

arbustos, herbáceas, lianas e arvoretas são manejadas em um determinado ambiente e período, estando associadas com 

cultivos agrícolas e/ou animais. “Um determinado consórcio pode ser chamado de “agroflorestal” na condição de ter, entre as 

espécies componentes do consórcio, pelo menos uma espécie florestal”. (BRASIL, 2007, p. 52). 

As vantagens de implantação de um SAF podem ser tanto econômicas como ambientais. As vantagens ambientais são a 

proteção contra erosão e degradação dos solos, conservação dos remanescentes florestais, proteção e conservação de 

nascentes e cursos d’água substituição das matas ciliares mantendo a função de proteção, etc. Contudo sua vantagem mais 

conhecida é o potencial para conservar o solo e manter sua fertilidade e produtividade. (BRASIL, 2007). 

 

Objetivos  

Como objetivo central, o trabalho visou compreender o conhecimento local sobre terras, e suas correlações entre o 

conhecimento científico e local, com vistas ao uso sustentável dos recursos naturais locais. 

Os objetivos específicos foram: compreender como eram identificadas e qualificadas as terras locais; efetuar o levantamento 

pedológico visando compreender as características dos solos; e apontar recomendações para os tipos de terras (solos) com 

baixa qualidade físico-químicas. 
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Metodologia 

 

A comunidade rural Faxinal Taquari dos Ribeiros, objeto deste estudo, localiza-se no município de Rio Azul há 20 km de 

Irati, na mesorregião Centro Sul do Paraná, pertencendo ao Segundo Planalto Paranaense e com área aproximada de 256 

hectares. 

O presente estudo teve como se início a realização de entrevistas de caráter aberto e semi-estruturado (ALBUQUERQUE et 

al., 2010), com auxílio de técnicas de pesquisa participativa e utilização de recursos iconográficos, servindo ao mapeamento 

participativo das terras junto aos agricultores (VERDEJO, 2006). Assim, a metodologia foi aplicada com nove (9) 

agricultores, seguindo critérios como: maior número de estabelecimentos por subacia hidrográfica, posse legal da terra, 

atividade principal (agricultura), vínculo matrimonial casado (a) e relação de trabalho (trocas de dias, mutirões, parcerias, 

etc). O conteúdo da entrevista visou à coleta de informações sobre: a percepção do agricultor quanto aos atributos 

pedológicos e paisagísticos e a nomenclatura e hierarquização das terras classificadas em função de suas qualidades 

produtivas. 

Concomitante a realização das entrevistas e mapeamento participativo era empregado o método da transecção 

(topossequência), que guiou o levantamento pedológico semi-detalhado da área (EMBRAPA, 2009), sendo feita uma rápida 

descrição dos solos em cada local de coleta através do Manual de descrição e coleta de solo no campo. (LEMOS e SANTOS, 

1996). Os solos foram coletados e identificados por metodologia científica, de acordo com o Sistema Brasileiro de 

Classificação do Solo (EMBRAPA, 2006). Buscou-se também caracterizar a qualidade das terras em termos de atributos 

físico-químicos dos solos coletados: PH do solo, CTC (capacidade de troca catiônica), saturação de bases (V%), Carbono (C) 

profundidade efetiva e textura. 

Por último, foi realizada uma oficina participativa (VERDEJO, 2006), no mês de março de 2013, visando à exposição de 

resultados inerentes a pesquisa, de modo que os agricultores ficassem cientes das potencialidades e fragilidades de suas 

terras. Assim, durante a oficina foram apontadas recomendações, para as terras consideradas de baixa qualidade, para o 

sistema de classificação científico, como a adubação verde e adoção de Sistemas Agroflorestais (SAFs) (BRASIL, 2007). 

 

Resultados 

Os primeiros resultados obtidos referem-se à classificação e nomenclatura vernacular, realizada com o auxílio de recursos 

iconográficos e questionário aberto semi-estruturado acarretando na identificação e mapeamento de 5 diferentes tipos de 

terras segundo a terminologia local, sendo estas: Terra Banca, Terra Preta, Terra Roxa, Terra de Areia e Terra Batumadeira. 

A distinção das terras pelos agricultores se fez através da percepção principalmente dos atributos: cor dos solos, relevo, 

plantas indicadoras, matéria orgânica, umidade, acidez e textura. 

Às terras locais foram atribuídas certas características: a Terra Branca, que é localizada geralmente no topo ou “lomba”, é 

firme, úmida, gordurosa e um pouco pedregosa, considerada como terra boa, para a fumicultura, pelos agricultores; a Terra 

Preta é percebida principalmente na baixada, sendo considerada gordurosa, ácida e funda, e segundo a percepção local é uma 

terra ruim para a fumicultura; a Terra Batumadeira que pode se encontrada no terço superior e médio da encosta, possui 

como principal característica o encrostamento após chuva, sendo entendida como uma terra dura e ruim para a fumicultura; a 

Terra Roxa localiza-se principalmente na “Prancha” (rampa à meia encosta), mas, também ocorre na “Lomba” (topo, 

ombreira e/ou terço superior da encosta que apresenta convexidade), sendo considerada firme, gordurosa e pouco espessa, 

classificada como intermediária em termos de qualidade para a fumicultura; e a Terra de Areia que se faz presente no terço 

superior e médio da encosta, apresenta-se como solta, pedregosa, arenosa e rasa, sendo considerada ruim para a fumicultura. 

A partir da identificação dos tipos de terras, com interpretação científica do saber vernacular, buscou-se correlacionar a 

taxonomia local das terras com a taxonomia pedológica. Assim, temos que: a Terra preta equivale ao CAMBISSOLO 

HÁPLICO Alumínico úmbrico; a Terra Batumadeira ao CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico, a Terra Branca ao 
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CAMBISSOLO HÁPLICO Alítico típico e CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico, a Terra de Areia ao 

CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico e a Terra Roxa ao NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico típico (EMBRAPA, 

2009) (TABELA 1). 

TABELA 1. CORRESPONDÊNCIAS ENTRE CLASSIFICAÇÕES VERNACULAR E CIENTÍFICAS DAS 

TERRAS E PARÂMETROS PEDOLÓGICOS 

 

 

 

Os solos correlacionados aos tipos de terra, no geral, possuem uma baixa qualidade físico-química. Neste sentido, temos o 

CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico úmbrico entendido pela ciência enquanto um solo ácido, hiperdistrófico, alta 

atividade de argila, com alta saturação por alumínio, possuindo caratê alumínico (EMBRAPA, 2009) apresentando textura 

muito argilosa, segundo o triângulo textural (EMBRAPA, 2009), com horizonte A proeminente. 

 Já o CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico apresenta-se enquanto um solo próximo da condição de 

neutralidade, indicando solo mesodistrófico, baixa atividade de argila com baixa porcentagem de alumínio, apresentando 

textura argilo-siltosa, com horizonte A moderado. 

Por sua vez, o CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico foi tido como um solo acido hiperdistrófico, baixa atividade de 

argila, com alta saturação por alumínio, apresentando Caráter alumínico, textura franco-argilo-siltosa, e horizonte A 

caracterizado como moderado.  
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O NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico Típico foi compreendido como um solo acido, hiperdistrófico, apresentando baixa 

atividade de argila, com alta saturação por alumínio, apresentando Caráter alumínico, já a sua textura é argilo-siltoa, com 

horizonte A moderado. 

O CAMBISSOLO HÁPLICO Alítico típico foi interpretado como sendo um solo ácido, mesodistrófico, exibindo baixa 

atividade de argila, baixa porcentagem de alumínio, possuindo Caráter alítico (EMBRAPA, 2009), textura argilo-siltosa, com 

horizonte A moderado. 

Por fim, temos o CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico, caracterizado como um solo Acido, mesodistrófico, com 

baixa atividade de argila, baixa porcentagem de alumínio, textura argilosa e horizonte A compreendido como moderado. 

O diagnóstico pedológico apontou tanto para similaridades como incongruências em relação às qualidades das terras 

apontadas pelos agricultores. Assim, temos que um tipo de terra pode ser correlacionada com dois tipos de solos, o que 

ocorre com a terra Branca. 

Deste modo, percebe-se que a correlação entre a Terra Branca com o CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico e 

CAMBISSOLO HÁPLICO Alítico típico apresenta apresentando congruência com o discurso dos agricultores, pois este tipo 

de terra é tido por eles como boa/forte (para eles é a melhor do local), sendo aquela que da melhor produtividade ao fumo, e 

estes dois solos são os que apresentam melhor qualidade. 

A correlação entre a Terra de Areia com o CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico apresenta-se congruente, pois esta 

terra é tida pelos agricultores como sendo fraca/ruim e o solo a ela relacionado possui uma qualidade química baixa 

coadunando com o discurso dos agricultores. 

Por sua vez a Terra Batumadeira é correlacionada ao CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico. Este tipo de terra é 

considerada fraca/ruim e leva este nome porque após a chuva ocorre a formação de uma espécie de crosta compacta na 

superfície que age impedindo o desenvolvimento das raízes das plantas. A análise química do solo relacionado a esta terra 

corrobora com a visão do agricultor local, pois tal solo possui uma baixa qualidade como no geral. 

Na sequencia, temos a Terra Preta sendo correlacionada ao CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico úmbrico. Esta terra é 

considerada como fraca/ruim, sendo a pior terra para a fumicultura. De acordo aos agricultores leva este nome graças a 

grande presença de matéria-orgânica. A análise dos indicadores químicos aponta um solo extremamente carente em 

nutrientes essenciais, sendo caracterizado como o menos nutritivo dentre todos, o que vem a corroborar ao discurso 

vernacular. 

Já a Terra Roxa, correlacionada ao NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico Típico é considerada uma terra boa/forte, sendo a 

segunda melhor para a fumicultura conforme os agricultores. Sua cor deve-se a litologia, constituída por folhelho síltico de 

cor arroxeada que dá origem a estas terras. Contudo, assinalamos uma incongruência nas correlações, pois a análise dos 

indicadores químicos contrária ao discurso dos agricultores aponta um solo de baixa qualidade, sendo o segundo pior, 

apresentando grande quantidade de silte. 

Durante a oficina participativa realizada em março de 2013 foram sugeridas formas de uso e manejo para melhorar a 

qualidade das terras locais, consideradas piores (baixa qualidade físico-química), com vistas à potencialização do uso deste 

recurso, e manutenção do manejo empregado àquelas com menos características restritivas. 

Para tanto, à Terra Branca e Batumadeira sugere-se que sejam mantidas as formas de manejo e o cultivo do fumo. Já para a 

Terra Preta é sugerida a sua calcareação, pois se calcareada apresenta melhor produtividade de fumo do que as demais terras. 

Para a Terra Roxa é indicada à inserção de culturas de inverno. Para tanto, recomenda-se espécies da família das 

leguminosas, como o azevém, a ervilhaca, a aveia, nabo, etc., sendo as mais indicadas como adubo verde. A inserção de 

leguminosas deve-se ao alto teor de compostos orgânicos nitrogenados que produzem um sistema radicular ramificado e 

profundo, o que faz extrair das camadas mais espessas do solo vários nutrientes. (BRASIL, 2007). 

Já para a Terra de Areia, que corresponde a um tipo de solo com baixa qualidade físico-química, recomenda-se a implantação 

de um SAF. Uma das vantagens mais conhecidas da agrofloresta é o seu potencial para conservar o solo e manter sua 

fertilidade e produtividade. Neste sentido, segundo discussões ocorridas durante a oficina participativa foram sugeridas as 

seguintes espécies: bracatinga (Mimosa scabrella) para o reflorestamento, plantio de frutíferas como goiaba (Psidium 
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guajava), laranja (Citrus sinensis) e pitanga (Eugenia uniflora). Tais espécies são arbóreas, e normalmente por possuírem 

raízes mais longas que os demais vegetais, podem explorar maior volume de solo, sendo capazes de absorver uma quantidade 

de nutrientes e água que os cultivos agrícolas não teriam capacidade, uma vez que, geralmente, suas raízes absorventes 

encontram-se em maior número na camada superior do solo até 20 cm de profundidade (BRASIL, 2007).  

O dossel formado pelas várias espécies arbóreas proporciona cobertura de solo através da deposição de serrapilheira, gerada 

continuamente pela queda de folhas, frutos, ramos, cascas, etc., das diferentes culturas. Desta forma, o solo torna-se mais 

protegido contra o processo erosivo, diminuindo o escorrimento superficial da água da chuva aumentando a quantidade de 

água infiltrada, reduzindo a temperatura do solo, o que proporciona aumento de matéria orgânica e, portanto, provoca a 

melhora de suas propriedades químicas, físicas e biológicas. (BRASIL, 2007). 

Foi sugerido também inserir espécies medicinais como, espinheira santa (Maytenus ilicifolia), tanchagem (Plantago major), 

guaco (Mikania glomerata), cipó milomens (Aristolochia cymbifera), carqueja (Baccharis trimera), que por serem espécies 

de menor porte se desenvolveriam sob a vegetação arbórea proporcionando também cobertura ao solo, matéria orgânica, 

disponibilizando mais nutrientes aos horizontes superficiais. Outra função destas espécies é impedir a invasão de espécies 

indesejáveis, pois são plantas perenes ou semiperenes. (BRASIL, 2007). 

O objetivo da recomendação do SAF para a Terra de Areia, além de questões naturais gerando benefícios bioambientais, 

também se deve ao fato de poder proporcionar renda extra aos agricultores com a venda de frutas ou seus derivados (doces, 

compotas, etc.), lenha (também serviria para uso próprio) e plantas medicinais in natura ou seus derivados. 

 

Conclusões 

De grande valia à sugestão de implantação de um sistema SAF, foi a possibilidade de diálogo entre o conhecimento científico 

e o local acerca da qualidade de terras e solos, pois a partir desta troca de conhecimentos, foi possível identificar e 

correlacionar que os solos seriam valorizados diferentemente pelo conhecimento vernacular e pelo científico. O DRP, aliado 

ao levantamento científico de solos, permitiu identificar e classificar cinco tipos de terras.  

Com a realização da oficina Participativa, foi possível explanar aos agricultores como a ciência identifica as terras por eles 

manejadas, ou seja, foram explanadas as potencialidades e limitações produtivas das terras e sugeridas formas de manejo 

alternativo tal como o SAF, condizente com as especificidades socioculturais faxinalenses. 
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RESUMO 

As comunidades de remanescente quilombolas, isto é, comunidades descendentes da fuga de escravos negros no período 

colonial, são consideradas tradicionais e uma das características dessas comunidades, é a conservação de conhecimentos e 

modo de produção tradicionais. Essa característica permitiu uma melhor conservação da biodiversidade e da natureza nos 

locais onde estão inseridos. Um dos conhecimentos muito pesquisados e conservado é o etnomedicinal. O conhecimento 

sobre ervas e plantas utilizadas na medicina é ainda bastante presente nas comunidades. O presente trabalho possui o objetivo 

de conhecer as plantas e ervas medicinais utilizadas pela população da Comunidade Remanescente Quilombola Palmital dos 

Pretos em Campo Largo, PR. 

Palavras-chave: Quilombola, biodiversidade, ervas, medicina. 

 

Introdução 

A história dos quilombos está intrinsecamente ligada à história do Brasil, seu processo de colonização escravista, com 

conseqüências sérias à realidade atual. Os negros trazidos ao Brasil, não só sustentaram a economia do período, mas fizeram 

parte da construção e da formação econômico-social brasileira. São muitos os saberes deixados pelos afro descendentes: 

cultura, religião, artes, ciência e tecnologia. Os escravos marcaram em profundidade os costumes, o imaginário e a cultura, 

tendo papel importante na formação do perfil étnico racial de nossa população. 

A formação dos quilombos se deu, segundo Celinski (2010), em razão das fugas causadas pelo excesso de trabalho, maus-

tratos e castigos. Os quilombos eram comunidades de resistência ao regime escravista que acolhiam os escravos fugitivos, 

utilizando em seu favor a natureza e geografia para se proteger e sobreviver. Com o conhecimento tradicional trazido da 

África e o desenvolvimento de técnicas no território brasileiro, há comunidades remanescentes que mantém as tradições e os 

modos de produção, ainda que, muitas vezes sendo apenas resquícios. Os quilombos e outras comunidades com 

características tradicionais como indígenas, faxinais e comunidades rurais são consideradas hoje comunidade ou sociedade 

tradicionais. 

As “sociedades tradicionais” são grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente reproduzem seu modo de 

vida através de modos particulares de cooperação social, apresentam aprofundado conhecimento da “natureza e de seus 

ciclos que se reflete na elaboração de estratégias de uso e manejo dos recursos naturais”, onde a família apresenta grande 

importância no exercício da atividade econômica (DIEGUES, 2000).  

Uma melhor definição de quilombo é apresentada no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento: 

"Mocambos", "quilombos", "comunidades negras rurais" e "terras de preto", em verdade, referem-se a um mesmo patrimônio 

cultural inestimável e em grande parte desconhecido pelo próprio Estado, pelas autoridades e órgãos fundiários. As 

autodenominações dos camponeses dizem respeito a uma herança histórica, que se renova há várias gerações de negros 

trazidos para o Brasil na condição de escravos. E para muitos desses grupos a sociedade envolvente ainda é tida como um 

ambiente hostil. Os Quilombos de hoje correspondem às chamadas terras de preto, ou Comunidades Negras Rurais, que se 

originaram de fazendas falidas, das doações de terras para ex-escravos, das compras de terras pelos escravos alforriados, da 

prestação de serviços de escravos em guerras (Balaiada, Paraguai) e das terras de Ordens religiosas deixadas a ex-escravos no 

início da segunda metade do século XVIII (PNUD, 2005). 

A manutenção de tradições e um modo de se relacionar com a natureza diferenciado, permitiram aos quilombos, uma melhor 

conservação dos recursos naturais e da biodiversidade.  
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Segundo Diegues & Arruda (2001), a biodiversidade não se resume a um conceito que pertence ao mundo natural, sendo, 

para além desta visão, uma construção cultural e social. Assim, as espécies são objetos de conhecimento, de domesticação, 

uso, fonte de inspiração para mitos e rituais para comunidades tradicionais e também mercadoria para as sociedades 

modernas (Diegues & arruda, 2001). 

Atualmente, o conceito de biodiversidade é muito mais amplo do que somente os componentes da diversidade da vida 

(genética, taxonômica e ecossistêmica) e sabe-se que não circunscreve-se somente no campo da biologia. Assim, a 

biodiversidade como se tem hoje reflete também processos históricos de manejo humano, da mesma forma que a 

diversificação cultural se deu em contextos de diversidade biológica específicas, formando uma infinidade de culturas 

associadas a especificidades locais (Diegues & arruda, 2001). Nesse sentido, podemos ver a biodiversidade como um 

processo de interação dinâmica entre sociedades e natureza, no qual tanto essa quanto aquelas são transformadas, assim como 

se transforma também o conhecimento que temos sobre esse processo (NEVES et al, 2009)  

A biodiversidade dos ecossistemas é uma riqueza natural e a cultura enquanto conhecimento permite às populações 

tradicionais entendê-la, manuseá-la, retirar suas espécies, colocar outras, intervindo e enriquecendo-a, com freqüência. Assim 

essa relação homem e natureza é denominada de Etnobiodiversidade (DIEGUES, 2000). 

O processo de formação da Comunidade Remanescente de Quilombo Palmital dos Pretos, localizada no Distrito de Três 

Córregos, no município de Campo Lago – PR deu-se antes mesmo da abolição da escravatura, onde escravos fugitivos se 

refugiaram perto da região da Estrada do Cerne e de Palmeira, e iniciaram atividades como agricultura de subsistência e 

extrativismo, principalmente a extração do palmito, muito abundante na região, dando nome à comunidade. No entanto, hoje, 

o reflorestamento de palmito é uma das reivindicações da comunidade, pois este foi sendo dizimado pelo agronegócio. 

Embora inserida no processo de modernização do meio rural, as políticas públicas de desenvolvimento conseguiram apenas 

recentemente beneficiar a comunidade quilombola que sofre limitações em termos de acesso aos serviços básicos. Além 

disso, com o surgimento de práticas agrícolas em propriedades vizinhas, muito dos moradores passaram a trabalhar para estes 

proprietários, deixando de plantar em suas terras. Alguns quilombolas venderam suas partes de terra para pequenos 

produtores rurais, que por sua vez, revenderam para grandes latifundiários, intensificando assim a plantação de espécies 

exóticas, como o pinus e o eucalipto. Com isso, o território quilombola foi perdendo as suas características físicas e culturais, 

e as práticas e os saberes ecológicos tradicionais foram, gradativamente, substituídos por praticas de modernização do meio 

rural. 

 O território atual da comunidade é muito menor do que o do início e hoje, junto com outros quilombos e indígenas no Brasil, 

necessitam da reforma agrária para possuírem de volta, terras que foram roubadas ou vendidas sem a documentação original 

necessária. Processo esse que depende do INCRA e dos atuais “proprietários” de terras vizinhas.  

 

O conhecimento etnomedicinal 

 

As comunidades tradicionais têm um grande conhecimento sobre plantas medicinais, e nas últimas décadas vem se buscando 

esses conhecimentos para que eles não se percam junto com a cultura desses povos e mantenham a diversidade de espécies 

frente a esse processo de modernização. Um dos estudos de etnobiodiversidade é o estudo sobre as plantas utilizadas como 

remédio, já que é freqüente nas comunidades tradicionais a existência de curandeiros e ex-parteiras. O conhecimento sobre as 

ervas medicinais, mesmo que seja para tratamento espiritual, é chamado de etnomedicina. E é esse conhecimento que o 

presente trabalho busca conhecer e ampliar. 

Segue abaixo, uma tabela com as principais plantas medicinais citadas pelos entrevistados da comunidade, contendo o nome 

popular, a parte utilizada da planta e como é utilizada e o sintoma da enfermidade. 

 

 

Nome popular Sintoma Parte utilizada Como é utilizada 
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Abacate Infecção no rim ou bexiga, 

dor muscular 

Semente, semente moída Chá com picão, Esfregaço 

Alecrim Dor de cabeça Folha Chá com mate 

Boldo Dor no estômago Folha Chá 

Cuentro Insônia Folha e semente Chá 

Erva Doce Tosse Folha Chá 

Erva Santa Maria Dor na barriga, lombriga Folha Chá com canela 

Hortelã Mancha no rosto, lombriga Folha Chá 

Jaguarandi Dor de dente Folha Chá 

Laranja Gripe Casca Chá 

Lima Hemorragia Folha Frita, seca 

Mintrus Ferida Folha e galho Ingestão, esfregaço 

Pêssego Febre Folha Chá 

Pitanga Pressão alta Folha Chá 

Quebra-pedra Dor no rim Galho Chá 

Tanchás  Inflamação Folha e semente Chá e bala 

 

Considerações finais 

A diversidade de plantas, modos de utilização, parte utilizada e sintomas é bastante grande. O conhecimento e a conservação 

da biodiversidade é também bastante grande, pois o conhecimento é passado aos mais novos e mesmo que não possua 

plantada em seu quintal, os vizinhos e familiares compartilham entre si da riqueza material e do conhecimento que possuem. 

O modo de produção e reprodução social das comunidades tradicionais permite que muitos conhecimentos sejam 

transmitidos e conservados, tendo uma relação com a natureza que, embora transformada e influenciada pela cultura moderna 

e pós moderna, ainda a respeita e a considera parte de suas próprias vidas. 
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RESUMO: Esta reflexão tem por objetivo evidenciar de que modo as relações de gênero influenciam no que se refere à 

liderança na Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos, município de Campo Largo, Paraná. Para tanto, buscamos a 

concepção de Espaço como resultante das relações sociais construídas neste recorte espaço-escalar, bem como é elemento 

fundamental para a manutenção destas relações, conforme aponta Corrêa (2003). Deste modo, colocamos que o gênero é 

construído a partir destas relações, diferenciando-se da sexualidade, de modo que, homens e mulheres podem exercer papéis 

tidos como femininos e masculinos, de modo dialético. A liderança comunitária da localidade, é mantida por uma mulher, 

negra, heterossexual e casada, subvertendo a ordem normatizada socialmente, da liderança hegemônica do homem branco e 

burguês. Assim, podemos colocar que as relações de poder são construídas conforme a inserção espaço-temporal, podendo 

trazer sujeitos antes tidos como marginais nas relações, para a centralidade. Colocamos também, que os campos específicos 

científicos da etnociência, gênero e racialidade somente recentemente têm sido abordados pela Ciência Geográfica Brasileira, 

e deste modo, esta reflexão visa colaborar para o desenvolvimento teórico destes campos. 

 PALAVRAS-CHAVE: Comunidade Quilombola; Gênero; Liderança Feminina. 

  

1 INTRODUÇÃO 

Esta reflexão busca evidenciar de que modo as relações de gênero presentes na Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos, 

município de Campo Largo, Paraná, influenciam na construção da liderança local. Para tanto, buscando a compreensão de 

que o Espaço é reflexo e condição das relações sociais, conforme argumenta Corrêa (2003), podemos colocar que este recorte 

espacial é um elemento fundamental para a manutenção de relações sociais, assim como, é resultante das mesmas. 

A Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos teve sua formação a partir da instalação de escravos “fugitivos” do regime de 

escravidão, que estabeleceram-se em uma localidade próxima ao Distrito de Três Córregos, município de Campo Largo - 

Paraná. Atualmente a comunidade é constituída por 20 famílias, divididas em homens, mulheres e crianças. Parte dos 

moradores homens obtêm a renda familiar através da mão-de-obra assalariada em indústrias madeireiras locais. Entretanto, a 

renda proveniente desta atividade não é suficiente para a manutenção das necessidades destas famílias, e deste modo as 

mulheres se organizam para produzir pães e biscoitos na cozinha do centro comunitário. Esta cozinha é fruto de um projeto 

vinculado ao “Programa Luz Para Todos” do Governo Federal, com parceria da Eletrosul S/A. Apenas uma parcela da 

população vive da agricultura de subsistência  devido a escassez de terras para plantar, e geralmente esta atividade é exercida 

por mulheres, que cuidam do solo, cultivam leguminosas e raízes tuberosas, e também criam animais de pequeno porte.  

Frente ao exposto, podemos colocar que a partir da execução das atividades relacionadas à obrigação de manutenção do lar, 

são construídas figuras de gênero. Deste modo, tomamos a concepção de que o Gênero de cada indivíduo é construído a 
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partir das relações sociais que se estabelecem no espaço, e legitimado através de normas e contratos sociais, conforme aponta 

Butler (2006), assim, mulheres e homens no sentido biológico podem construir papéis de gênero considerados masculinos e 

femininos, respectivamente. Na comunidade recortada para este estudo, a mulher desempenha um papel na organização 

social local, sendo responsável pelos trabalhos domésticos, bem como nas decisões relacionadas à espacialidade doméstica, 

organização das festas tradicionais, e no que tange esta pesquisa, na liderança desta comunidade. 

Com isso, no decorrer deste trabalho, trataremos do papel da mulher inserida neste recorte espaço-temporal, bem como no 

que as feminilidades construídas a partir das relações sociais, influenciam na liderança da Comunidade Quilombola Palmital 

dos Pretos, Campo Largo - Paraná. 

 

2 A LIDERANÇA E AS RELAÇÕES DE GÊNERO  

O Espaço é produto de inter-relações em múltiplas escalas, é esfera de multiplicidades, ou seja, sem estas multiplicidades o 

espaço não o é, e sem o espaço as multiplicidades não existem. Portanto, o espaço e as multiplicidades são co-constitutivos, e 

por último está em constante construção, de modo que sempre está no processo de fazer-se, conforme aponta MASSEY 

(2003). Partindo dessas considerações, podemos analisar como se deu o processo histórico de formação das comunidades 

quilombolas, que de modo amplo, deu-se a partir da resistência de negros sujeitos ao regime escravocrata, em locais 

longínquos e de difícil acesso, modificando a ordem das relações de poder entre estes e os “Senhores do Engenho”. Assim 

estabeleceu-se a Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos, conforme é dado o recorte espaço-escalar do presente estudo. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS (2010), há 92 comunidades distribuídas por 

todo o estado paranaense, estando a Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos presente nesta lista. Certificada como 

Comunidade Remanescente de Quilombo - CRQ desde 2006 pela Fundação Cultural Palmares, a comunidade está localizada 

aproximadamente a 80 km de distância da sede do Município de Campo Largo/PR, sendo denominada assim, devido a 

grande quantidade de palmito que havia na região. (CELINSKI, 2010)  

Conforme apontamos anteriormente, as mulheres da comunidade produzem pães e biscoitos na cozinha do centro 

comunitário, fruto de um projeto vinculado à Eletrosul S/A e o Governo Federal. O intuito deste projeto era de que a 

produção fosse comercializada e distribuída nas instituições públicas do município através de programas como o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), mas segundo entrevista cedida 

pela líder comunitária, a falta de transporte para escoar a produção tornou  inviável a venda da mesma. 

Embora a comunidade seja legitimamente quilombola a partir de seu contexto histórico-geográfico, e resgate alguns 

costumes de seus antecedentes, também  reproduz características de uma sociedade europeia e falocêntrica. Como visto 

anteriormente, as mulheres são responsáveis pelas decisões domésticas e encabeçam atividades dentro da comunidade, 

contudo, são os homens que trabalham fora e contribuem com a maior parcela de renda familiar. Em contrapartida, quando se 

trata de liderança na comunidade, há a subversão de ordem do gênero masculino, e a mulher assume a representatividade de 

líder e se torna responsável por assuntos inerentes à espacialidade da casa e no que se refere à decisões relativas à 

comunidade. Esta dimensão relacional que a ideia de gênero concebe é a compreensão de que os seres não estão isolados e 

estáticos e os recortes sociais devem ser considerados de forma relacional e processual. (SILVA, 2009) 

Para compreender o modo como as relações de gênero são construídas nesta Comunidade, foi necessária a aplicação de um 

diagnóstico rural participativo, trazendo o conceito de que o sujeito pesquisado é uma extensão do sujeito pesquisador, não 

um objeto de estudo. Deste modo, evidenciamos nas falas da líder da comunidade a ideia de liderança no que tange o lar e 

assuntos comunitários. Em contrapartida, quando a mesma se refere aos papéis construídos no casamento, expõe um 

sentimento de submissão ao marido, como no trecho abaixo: 

 

“Ainda bem que eu tenho um marido que me deixa fazer as coisas, me deixa ir para outras 

cidades sozinha”. (Líder Comunitária) 

 

O que podemos evidenciar com este trecho é a noção de que a espacialidade do centro comunitário, assim como às relações 

de poder que se constroem na mesma, possivelmente é visualizada como uma extensão da espacialidade da casa, permitindo 

a dialética entre a liderança e a submissão normatizada pelas relações sociais que envolvem masculinidades e feminilidades. 

Por outro lado, se observarmos a inserção espaço-temporal dos atores sociais da Comunidade Quilombola Palmital dos 

Pretos, fatores como o número de homens responsáveis pela maior parte da renda familiar que exercem atividades fora da 

extensão do lar, vêm a influenciar da mesma forma nas relações de liderança dentro da comunidade, passando assim a 

obrigação para as mulheres da localidade. 

A partir disso, vamos de encontro à reflexão de Silva (2009), que coloca que o Gênero agrega a dimensão social e cultural da 

diferença sexual sob a perspectiva da construção social, e com isso as relações de gênero se estabelecem sendo também uma 
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ferramenta de compreensão da organização do espaço vivido, juntamente com outros marcadores, como classe de renda, 

racialidade, religiosidade e etnia, significados também pela autoria deste trabalho. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das reflexões feitas no decorrer deste texto, podemos concluir que a liderança feminina existente na Comunidade 

Palmital dos Pretos está intrinsecamente relacionada com as relações de gênero expressas na realidade local, e por sua vez 

são traçadas no espaço que, segundo afirma Corrêa (2003), é reflexo e condição das relações sociais. 

O Gênero traz consigo as dimensões social e cultural da diferença sexual sob a perspectiva da construção social (SILVA, 

2009), ou seja, esta diferenciação é construída socialmente e não deve ser considerada como uma manifestação puramente 

biológica. 

Embora os moradores manisfestem comportamentos de ordem machista e heteronormativa, erroneamente construídos e 

naturalizados por nossa sociedade, a ordem do gênero masculino é subvertida quando se evidencia a presença de uma líder 

comunitária mulher, negra e que produz e reproduz feminilidades. 

Sumariamente, a partir de uma analise geral do processo espaço-temporal da sociedade e, especificamente, desta comunidade 

quilombola, colocamos que as mulheres subvertem o status quo, legitimado pelas relações de poder presentes nas 

espacialidades multiescalares em que estão inseridas, produzindo feminilidades que encontram e por vezes se apresentam 

enquanto conflituosas em relação às masculinidades, de modo a construir uma liderança comunitária, constituindo a 

espacialidade de suas residencias, e assumindo responsabilidades ate então atribuídas aos homens, e de modo geral, a 

construção masculina hegemônica.  
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA EM CONTEXTOS 

BI/MULTILÍNGUES PARANAENSES 

 
Letícia Fraga (Doutora em Linguística, UEPG, leticiafraga@gmail.com) 

 

Resumo: No Brasil, podem-se observar os seguintes contextos bi/multilíngues: a) o das comunidades indígenas; b) o das 

comunidades imigrantes; c) o das comunidades de brasileiros descendentes ou não de imigrantes em regiões de fronteira, em 

sua grande maioria, com países hispanófanos (CAVALCANTI, 1999, p. 2). Esses mesmos contextos podem ser observados 

em toda a extensão do estado do Paraná, o que torna evidente que a situação linguística do estado exige maior atenção 

governamental, para que se proponha uma educação mais adequada, que leve em consideração os direitos linguísticos de 

cada comunidade. Nesse sentido, neste trabalho propomos a investigação da condição linguística do estado do Paraná, mais 

especificamente da forma como as escolas que se localizam em regiões bi/multilíngues lidam com essa realidade, 

especialmente no que diz respeito à (não) elaboração e/ou (não) aplicação de políticas linguísticas adequadas ao contexto a 

que elas se referem, para posterior proposição de formação continuada junto aos docentes dessas escolas, a qual compreende 

inclusive o desenvolvimento da elaboração de materiais didáticos apropriados. Em termos metodológicos, neste trabalho 

optamos por utilizar a pesquisa qualitativa, de perspectiva etnográfica (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 7). Até o presente 

momento, os resultados levantados permitem afirmar que, no estado, as práticas político-pedagógicas, em geral, não 

consideram adequadamente (atendendo as necessidades e desejos expressos pela comunidade) o bi/multilinguismo (e 

multiculturalismo) existente no estado. 

 

Palavras-chave: educação (escolar) indígena, formação de professores, contextos sociolinguisticamente complexos. 

 

Introdução 

 

No que diz respeito à educação enquanto elemento que deve promover o desenvolvimento da democracia e da 

cidadania, algumas questões se fazem muito importantes e urgentes para a sociedade brasileira. Dentre estas está a 

necessidade do conhecimento e da valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais presentes no 

país, de forma a possibilitar ao aluno perceber o Brasil como um país complexo e multifacetado (CAVALCANTI, 1999; 

ALTENHOFEN, 2004; OLIVEIRA, 2005, 2009). 

Segundo Oliveira (2000, p. 84), o Brasil é um dos países mais plurilíngues do mundo, no qual são faladas, hoje, por 

volta de duzentas línguas, das quais cerca de cento e setenta são indígenas e outras trinta, línguas de imigrantes. E ao 

contrário do que se possa imaginar, a situação linguística brasileira não difere da dos demais países do planeta, nos quais 

tanto o bilinguismo quanto o plurilinguismo estão presentes. Por essa razão, ao contrário do que geralmente se pensa, é o 

monolinguismo – e não o bi/multilinguismo – que é um caso especial, um desvio da norma (GROSJEAN, 1982, p. vii).  

No Brasil, segundo Cavalcanti (1999, p. 2), podem-se observar os seguintes contextos bi/multilíngues: a) o das 

comunidades indígenas; b) o das comunidades imigrantes; c) o das comunidades de brasileiros descendentes (ou não) de 

imigrantes em regiões de fronteira, em sua grande maioria, com países hispanófanos.  

Da mesma forma, em toda a extensão do estado do Paraná observam-se esses três contextos bi/multilíngues. 

Segundo dados oficiais do governo paranaense (2006), no estado estão presentes as etnias indígenas Kaingang, Guarani e 

Xetá. Já as comunidades de imigrantes alemães, italianos, poloneses, holandeses, japoneses, ucranianos, espanhóis e árabes, 

entre outros, também são muito numerosas (estabeleceram-se na região mais de cinquenta colônias até a década de 1940). 

Além disso, o estado possui quase vinte municípios que fazem fronteira com outros países da América Latina, (às 

vezes com mais de um ao mesmo tempo, nas chamadas tríplices fronteiras).  

Assim, é evidente que a situação linguística e cultural do estado exige maior atenção da parte dos Governos Federal, 

Estadual e Municipal, tanto no sentido de que estes tenham condições de oferecer uma educação básica mais adequada às 

necessidades e desejos das comunidades linguisticamente complexas, quanto em relação à própria defesa dos direitos 

linguísticos dessas comunidades.  

Já à academia cabe a responsabilidade de realizar pesquisas que retratem com exatidão o quão complexas são as 

relações sociais e linguísticas presentes nessas áreas, de modo que possam subsidiar propostas de políticas linguísticas que 

passarão a vigorar, se se perceber que as políticas vigentes devem ser modificadas, e suas respectivas ações de planificação 

linguística, as quais, em nosso entendimento, devem, dentre outras coisas, envolver a construção e/ou manutenção de escolas 

bi/multilíngues, assim como a formação adequada de professores de língua preparados para atuar nesses contextos, os quais 

devem desenvolver a capacidade de, inclusive, elaborar materiais didáticos apropriados. 

 

Desenvolvimento teórico-metodológico 

 

A proposta deste projeto ainda em desenvolvimento é investigar como são pensadas, em algumas regiões 

bi/multilíngues paranaenses, as práticas político-pedagógicas considerando-se o multilinguismo/multiculturalismo presente 

nesses locais. O trabalho completo se realizará em quatro escolas, mas neste texto discutiremos apenas a realidade da escola 

indígena Kokoj Ty Han Já, da Terra Indígena de Mangueirinha (PR), cuja realidade sociolinguística é complexa. A 
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instituição propõe, em seu currículo, formalmente, portanto, o ensino de língua Kaingang, além do ensino de língua 

portuguesa e de línguas estrangeiras modernas, como inglês e espanhol, de modo que é possível observar como esta planeja 

organizar político-linguisticamente as diferentes línguas presentes na região e na escola. Em relação a esta, investigamos o 

papel que desempenha na revitalização/manutenção linguístico-cultural, considerando a presença da cultura luso-brasileira da 

região e como se observam, na comunidade, os impactos sociais das propostas político-pedagógicas aplicadas na escola 

indígena. 

As razões que motivaram a presente proposta se baseiam primeiramente no fato de que, em sua grande maioria, as 

culturas indígenas foram suplantadas pela cultura luso-brasileira, que é a dominante. Esse processo, que já dura mais de cinco 

séculos, tem provocado um movimento de resistência por parte da parte das comunidades minoritárias, as quais muitas vezes 

buscam se esforçam por conservar suas línguas, cultura e memória (MAHER, 2010), especialmente através da educação 

escolar, já que muitos “[...] aprenderam a valorizar a “escola” como um espaço de aquisição de conhecimento e de 

aperfeiçoamento pessoal no sentido da aquisição de habilidades para um melhor desempenho na interação com a sociedade 

dominante” (VEIGA; D’ANGELIS, 1993, p. 249). 

Se, de um lado, há esta iniciativa de revitalização/manutenção, por outro é preciso considerar que a sua efetivação é 

dificultada pela falta de autonomia das comunidades minoritárias na elaboração de seus documentos norteadores (embora 

essa seja garantida pela Constituição Federal 1988; LDB 1996) e pela ausência de um plano de atendimento direcionado a 

essas escolas, de formulação e implantação de um programa de formação de professores específicos e de regularização da 

situação profissional desses professores (MEC/SEF/DPE, 2002), dentre outros motivos.  

 Mas se a resolução do CNE pode ser considerada um avanço em termos de legislação, na prática ainda falta clareza 

no direcionamento das ações educativas relativas a questões fundamentais à educação de comunidades minoritárias. Por 

exemplo, qual o lugar as línguas indígenas devem ocupar no processo de ensino e aprendizagem? É o de primeira ou segunda 

língua? (PEREIRA, 2008). Isso deve ser pré-definido ou cada comunidade deve tomar essa decisão autonomamente 

considerando sua realidade sociocultural e seus desejos e necessidades? Esse é apenas um exemplo das dificuldades 

enfrentadas por essas populações que, ao que parece, se baseiam essencialmente no fato de que estas ações são pensadas, em 

grande parte, para elas e não com elas.  

 Desse modo, entende-se que a “voz” das comunidades minoritárias é imprescindível na tomada de decisões e na 

elaboração de projetos e políticas públicas que estabeleçam os rumos que a educação neste contexto tomará. Para tanto, é 

preciso que o pesquisador esteja aberto a ouvir os desejos e anseios do povo em questão, de modo que o projeto atenda as 

necessidades da comunidade e promova sua independência e autonomia no gerenciamento de seus conflitos, evitando-se 

alimentar a “velha” cultura da dependência ou, pior, a mera exploração das culturas “exóticas” que objetiva somente o 

desenvolvimento de trabalhos cujos resultados se restringem ao ambiente acadêmico, mas de nada contribuem efetivamente 

para que a condição das minorias melhore. 

 Na grande maioria das escolas situadas em contextos bi/multilíngues o quadro docente é composto de professores 

monolíngues (GRUPIONI, 2006), já que não existem professores bi/multilíngues capacitados em quantidade suficiente para 

atuar neste contexto. Porém essa realidade muda a cada dia considerando o número cada vez maior de indígenas que se 

dirigem às universidades paranaenses (e brasileiras) em busca de qualificação profissional que permita que eles assumam a 

responsabilidade sobre a educação (e também sobre a administração em geral) de sua comunidade. Observa-se que os 

indígenas já graduados vêm paulatinamente substituindo os professores que não pertencem à comunidade, o que representa 

mais autonomia (LDB, 1996) para estas escolas e, consequentemente, a possibilidade de uma educação com currículos e 

materiais mais condizentes com suas necessidades e realidade.   

 Portanto, a partir do levantamento das práticas político-pedagógicas vigentes nesta escola (que deve observar como 

elas se ocupam do planejamento político-linguístico das diferentes línguas faladas na região e da revitalização/manutenção da 

cultura dos grupos minoritários), nosso objetivo é o de fazer um diagnóstico dos impactos sociais que estas propostas 

político-pedagógicas aplicadas nesta escola têm na comunidade e propor mudanças de encaminhamento (caso sejam 

necessárias), as quais serão construídas com e não para a comunidade.  

 Insistimos na importância de que os projetos desenvolvidos em comunidades minoritárias devam ser pensados 

considerando a participação ativa da população em sua execução, em vez de servirem de meros informantes. Somente nessa 

perspectiva o investimento para que o indígena tenha uma formação de qualidade permitirá que ele seja capaz de agir 

criticamente e ativamente em qualquer área de conhecimento e também na escola, seja na gestão escolar, como docente, e 

também na construção e na elaboração dos próprios materiais didáticos. No caso específico desses professores, é preciso que 

eles sejam produtores do seu próprio conhecimento (GRUPIONI, 2003; MAHER, 2006).  

 É por estes motivos que consideramos esta pesquisa relevante e necessária, visto que os resultados a que podemos 

chegar ao realizá-la podem contribuir para que as comunidades minoritárias sejam respeitadas em suas especificidades pela 

sociedade luso-brasileira, de modo que seja possível ter orgulho de “ser índio” (MAHER, 2010), em um momento em que o 

preconceito e a discriminação imperam na sociedade. 

Em termos metodológicos, neste trabalho optamos por utilizar a pesquisa qualitativa, pois “este tipo de investigação 

é indutivo e descritivo, na medida em que o investigador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões 

encontrados nos dados, em vez de recolher dados para comprovar modelos, teorias ou verificar hipóteses” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 7). 

De modo mais específico, adotamos o método etnográfico, pois desta forma é possível levantar todos os dados 

possíveis de uma comunidade, no sentido de investigar um determinado grupo e sua cultura específica. 
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Segundo Arnould e Wallendorf (1994), o método etnográfico caracteriza-se pela prática de: a) coleta de dados e 

registro das ações no seu local natural (ou seja, onde acontecem na realidade e não em laboratórios ou em situações 

superficiais); b) participação do pesquisador em um contexto cultural específico; c) incorporação de múltiplas fontes de 

dados, entre as quais se encontram a observação (que pode ser participante ou não participante) e a entrevista (não 

estruturada, semiestruturada ou estruturada). 

Assim, o método etnográfico requer que o investigador penetre no universo cultural de um grupo étnico específico e, 

guiado basicamente pelas informações aí obtidas, desvende sua história, seus significados e suas respectivas inter-relações. 

Em etapa posterior, é preciso selecionar os eventos correlacionados aos objetivos investigativos propostos ou selecionar o 

que, no curso da investigação, se revele mais significativo para o específico interesse do etnógrafo. Por envolver a chamada 

observação-participativa, os estudos etnográficos proporcionam uma ampla visão sobre, por exemplo, a real significação de 

determinados fatores sociais e linguísticos em determinada comunidade de fala. Logo, ao adotar um método dessa natureza, 

evitam-se, por exemplo, meras descrições. 

A natureza do método requer que o fenômeno seja investigado a partir das dimensões espacial e temporal, uma vez 

que as situações, os eventos e as ações somente podem ser entendidos como práxis cultural quando geográfica e 

historicamente agrupados. Diferentemente de outros paradigmas investigativos, em etnografia, no processo de obtenção dos 

dados, “não fazer qualquer mistério sobre as fontes é o elemento-chave que confere credibilidade ao método” (MOREY, 

1993, p. 25).  

Em síntese, nos preocuparemos com uma questão inerente à tarefa do etnógrafo, a de suspender temporariamente o 

julgamento e abstrair os conhecimentos próprios, que são consequência do pertencimento a uma cultura particular, de forma 

a tentar entender outra vida cultural como um “insider”. 

Pela observação é possível a) obter impressões sobre a vida comunitária e sobre as condições de vida dos membros 

das comunidades analisadas; b) reconstruir o contexto sócio-histórico do estabelecimento das comunidades; c) captar as 

variedades linguísticas e as línguas usadas na comunidade em situações de interação natural; d) determinar, com base nas 

observações feitas em situação de interação natural, os domínios de língua (portuguesa ou não). 

 Já a entrevista é um instrumento importante, pois por meio dela podem-se obter respostas mediante perguntas 

diretas ao informante. Manter um diálogo com o participante torna mais fácil a tarefa de obter as informações que se desejam 

colher, pois desse modo pode-se observar não apenas o que estava sendo dito pelo participante, mas como era dito.  

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da 

informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista bem-

feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente pessoal e intima, assim como temas de natureza 

complexa e de escolhas nitidamente individuais. Pode permitir o aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas de 

coleta de alcance mais superficial, como o questionário. [...] Como se realiza cada vez de maneira exclusiva, seja com 

indivíduos ou com grupos, a entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na 

obtenção das informações desejadas. Enquanto outros instrumentos têm seu destino selado no momento em que saem das 

mãos do pesquisador que os elaborou, a entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo entre entrevistador e entrevistado 

(LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p. 34). 

Uma vez que optamos pela entrevista semiestruturada, elaboraremos um roteiro de entrevista, cuja utilização 

atenderá inicialmente a necessidade de submeter os informantes aos mesmos tópicos, mas possibilitará também que haja uma 

atitude flexível do pesquisador na situação de entrevista permitindo-lhe a) repetir questões até que se tenha a garantia de que 

o informante a compreendeu; b) retomar questões não respondidas satisfatoriamente, pelo fato de o informante se desviar 

com o relato de dados não pertinentes; e c) avaliar a necessidade ou não de suspender temporariamente a sessão de entrevista, 

em função do cansaço do informante, retomando-a posteriormente. 

 

Resultados  

 

Os dados levantados até o momento permitem que iniciemos o diagnóstico que propusemos fazer a respeito de como 

são pensadas, na Terra Indígena de Mangueirinha, as práticas político-pedagógicas, considerando-se o tipo de 

bi/multilinguismo e multiculturalismo existente ali. Por outro lado, esse diagnóstico, pelo menos no recorte da pesquisa que 

apresentamos neste texto, parece contribuir para que compreendamos a importância de levar em conta o bi/multilinguismo 

quando do estabelecimento ou execução das práticas político-pedagógicas escolares.  

Além disso, discutir a condição das escolas formalmente bi/multilíngues e monolíngues possibilitou observar se esse 

formato é o que melhor atende aos desejos e necessidades da comunidade em que elas estão inseridas. Enfim, pelo 

levantamento inicial das crenças e atitudes relativas às línguas faladas na comunidade e/ou na escola, observamos que é 

possível promover discussões junto aos professores da escola investigada sobre a relação entre prestígio/desprestígio 

linguístico e identidade, de modo que se possam, a partir de agora, propor alternativas/soluções para que a organização 

linguística de uma sociedade responda às suas necessidades e desejos, contribuindo, pois, para sua formação continuada.  

Como produtos dos cursos de formação continuada, demos início à viabilização da publicação dos seguintes 

materiais didáticos elaborados pelos professores com nossa orientação: a) um livro didático de ensino de língua Kaingang; b) 

um livro que registre canções infantis traduzidas para o Kaingang; c) um livro bilíngue português/Kaingang que resgate as 

receitas de medicamentos tradições, com fotos que identifiquem as plantas medicamentosas; d) um livro bilíngue 

português/Kaingang que resgate as receitas das comidas típicas da comunidade. 
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Discussão 

 

O contato com não-índios resulta muitas vezes em conflitos identitários, que se concretizam nas assumidas 

dificuldades dos indígenas em lidar com a língua e cultura dominante, ou com a língua e cultura Kaingang, (em termos de 

aquisição do letramento escolar na língua dominante, dificuldades em participar de certas práticas de letramento dominantes), 

ou seja, dificuldades que passam por questões de linguagem e que afetam diretamente a realidade socioeconômica e cultural 

dessas comunidades e, consequentemente, da região.  

Por essa razão, consideramos importante continuar a contribuir para que a comunidade construa uma educação que 

respeite sua língua, cultura e memórias (não que ela não faça isso de alguma forma), que também possibilite aos seus 

membros o acesso ao conhecimento de outras culturas. Nesse sentido, insistimos que nosso compromisso continua sendo o 

de contribuir para efetivação da autonomia na educação escolar indígena, a partir da realização de um projeto como este, que 

é pensado juntamente com este povo indígena 
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RESUMO 

O objetivo desse estudo foi realizar uma discussão teórico-metodológica a respeito dos conceitos de percepção e território 

para a leitura cultural. Os resultados obtidos indicaram que o território é percebido e vivido como fundamental para a 

reprodução social e cultural, indo além da questão do poder. Desta forma, A Geografia Cultural torna-se essencial na 

discussão de comunidades tradicionais e indígenas em sua relação territorial.   

Palavras-chave:  território, comunidades indígenas e tradicionais, percepção.  

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo é apenas uma leitura diante de toda a complexidade conceitual. Julga-se que os conceitos de percepção 

ambiental e território são essenciais na busca do entendimento de culturas indígenas e tradicionais. Atualmente, muitas áreas 

do conhecimento científico estão estudando diferentes aspectos dessas populações, mas muitas vezes ainda as tratam como 

simples objetos de estudo. No caso da Geografia Cultural, tem-se o princípio de buscar conceitos que elucidem cosmovisões 

bem diferentes do que estamos acostumados. Não são objetos de pesquisa, mas sujeitos com quem nos relacionamos. Essa 

busca do singular e do único me fazem uma educadora e pesquisadora mais comprometida com a luta social destes povos.  

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

As pessoas percebem o mundo ao redor através dos órgãos dos sentidos e pela nossa cognição, que embora seja 

individual e seletiva (pois passa por filtros culturais e sociais) compartilha de percepções comuns, como membros da mesma 

espécie, como assegura Tuan (1980). 

A percepção tem por base a cognição. Segundo DEL RIO (1996, p.3) a percepção é um “processo mental de 

interação do indivíduo com o meio ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos propriamente ditos e, 

principalmente cognitivos”. Este processo resulta em diferentes representações, significados, percepções, ações e condutas. 

Os filtros culturais são essenciais neste processo, já que selecionam as informações recebidas conferindo 

significados diferenciados. Como resultado, Tuan (1980, p.14) diz que “(...) não somente as atitudes para com o meio 

ambiente diferem, mas difere a capacidade real dos sentidos”. 

Mesmo em ambientes com condições geográficas similares, o modo como determinada sociedade se relaciona com 

seu ambiente pode ser diferenciado. Portanto, a adaptação do meio não é determinada somente pela Natureza, mas são 

formas criativas do processo de percepção ambiental (influenciado pela cultura) na transformação do meio ambiente.  

Por outro lado, a criação de meio ambiente humano inspirou significados e sentimentos em relação aos lugares. Os 

lugares remetem sonhos, conforto, devoção. Tuan (1980, p.130) diz que “em qualquer lugar onde haja seres humanos, haverá 

o lar de alguém – como todo o significado afetivo da palavra”. 

mailto:Luciene@ourinhos.unesp.br
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Referente a estes sentimentos experienciados, Machado (1996) demonstra que para os moradores da serra do mar, 

esta área não é apenas um espaço, mas um lugar, imerso de valores e sentimentos em relação a esta paisagem. Já para os 

estudiosos e planejadores esta área é vista apenas como espaço ou paisagem, sob a ênfase conceitual. 

Isto é importante porque mostra a sensibilidade que se deve ter para o respeito às terras indígenas e outras terras 

tradicionais, pois estes locais são lugares, no sentido mais profundo da palavra, com visões de mundo totalmente únicas no 

universo.  

 

O CONCEITO DE TERRITÓRIO NA ÓTICA CULTURAL. 

A construção de um território acontece quando um determinado espaço é apropriado por um ator social. 

Raffestin (1993) é um autor, cujas ideias são muito utilizadas. Para ele, o território é “um despaço onde se projetou 

o trabalho [...] é a prisão que os homens constroem para si” (RAFFESTIN, 1993, p.144). O autor ainda fala da questão dos 

limites: 

 

Falar de território é fazer uma referência implícita à noção de limite que, mesmo não sendo 

traçado, como em geral ocorre, exprime a relação que um grupo mantém com uma porção do 

espaço. A ação desse grupo gera, de imediato, a delimitação (RAFFESTIN, 1993, p.153).  

 

Na questão da territorialidade, Raffestin (1993, p.158) comenta que ela “reflete a multidimensionalidade do vivido 

territorial pelos membros de uma coletividade, pelas sociedades em geral”. 

No entanto, ainda de acordo com o autor acima, a territorialidade não é somente uma relação com o território, mas, 

pode ser definida “como um conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional sociedade, espaço e tempo” 

(RAFFESTIN, 1993, p.160).  O autor ainda dá outras definições de territorialidade: 

 

[...] se inscreve no quadro da produção, da troca e do consumo das coisas. Conceber a 

territorialidade como uma simples ligação com o espaço seria fazer renascer um determinismo 

sem interesse. É sempre uma relação, mesmo que diferenciada, com os outros atores 

(RAFFESTIN, 1993, p.161). 

[...] resume, de algum modo, a maneira pela qual as sociedades satisfazem, num determinado 

momento, para um local, uma carga demográfica e um conjunto de instrumentos também 

determinados, suas necessidades em energia e em informação (RAFFESTIN, 1993, p.161). 

 

No entanto, o autor tratado considera mais a questão da apropriação da materialidade, que no caso do estudo e 

pesquisas com sociedades tradicionais e indígenas, não é suficiente.  

Quando se analisa o território das comunidades indígenas e tradicionais, percebemos que estas concebem e vivem 

nestes lugares de formas diferenciadas, não se entende o território como poder ou limite político, mas principalmente se deve 

entender o território simbólico, como lugar afetivo. 

O conceito de território de Bonneimason (2002, p.101) é ideal, quando afirma que o território é “um tipo de relação 

afetiva e cultural com uma terra, antes de ser um reflexo de apropriação ou de exclusão do estrangeiro”. Por isso, para o 

estudo das sociedades tradicionais e indígenas, do ponto de vista da geografia cultural, o território se compreende através da 

Cultura, pois “a representação cultural vai para além do horizonte cotidiano; ela nasce da sensibilidade e da busca de 

significações” (BONNEIMASON, 2002, p.110).  
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Quanto ao conceito de territorialidade, Bonneimason (2002, p.107) diz que “a territorialidade é a expressão de um 

comportamento vivido: ela engloba, ao mesmo tempo, a relação com o território e, a partir dela, a relação com o espaço 

estrangeiro”.  É também no território que se constrói a identidade individual e social.  

O conceito de identidade cultural se caracteriza por sua polissemia e fluidez, remetendo, primeiramente, à questão 

abrangente da identidade social. Para a psicologia social, a identidade é um instrumento que permite pensar a articulação do 

psicológico e do social em um indivíduo. “A identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema social e seja 

localizado socialmente” (CUCHE, 1999, p.177). 

A identidade social extrapola o indivíduo, pois, o grupo também é dotado de uma identidade, definindo seu papel e 

sua inserção no conjunto social. Desta forma, o conceito de identidade trabalha com alteridade. Ao mesmo tempo em que ela 

identifica, ela diferencia. “Identidade e alteridade estão ligadas e estão em uma relação dialética. A identificação acompanha 

a diferenciação” (CUCHE, 1999, p.183). A diferença não somente identifica os grupos, mas também os lugares (RATTS, 

2003, p.37). 

A identidade cultural é o sentimento de ser e pertencer a um lugar e a um grupo específico. Para Barth (1969), a 

identidade se constrói e reconstrói, constantemente, no interior das trocas sociais. No processo de identificação, o principal é 

marcar as fronteiras (sociais, simbólicas) entre nós e os outros. Para este autor, ainda, o que cria a fronteira é a vontade de se 

diferenciar e o uso de certos traços culturais como marcadores de sua identidade específica. Grupos muito próximos 

culturalmente podem ser estranhos, até hostis. Assim, nem sempre a identidade esta totalmente relacionada à cultura. 

Sobre a delimitação de fronteiras étnicas, diz Claval (2001, p.181): 

 

[...] os sentimentos de identidade tem conseqüências geográficas aparentemente contraditórias: 

eles favorecem, através do sentimento de territorialidade, a emergência de espaços culturalmente 

homogêneos, e, ao mesmo tempo, permitem aos indivíduos ou aos grupos manterem suas 

especificidades quando estão misturados entre si. O cuidado em preservar sua identidade não 

impede o estabelecimento de relações com aqueles que são diferentes, mas introduz limites que 

proíbem a aceitação daquilo que ameaça os valores centrais que foram adotados.   

 

No entanto, nem sempre um grupo se autodenomina de uma determinada etnia ou de outros tipos sociais, por uma 

série de motivos. Por exemplo, até pouco tempo atrás, assumir-se como índio era vergonhoso devido ao estigma negativo 

imposto por nossa sociedade, portanto, havia uma tendência de ocultação desta identidade (CUNHA, 1987, p.117).  

Após 1988, com a Constituição Federal que reconheceu o direito imemorial à Terra, os grupos, em sua maioria, não 

sentem vergonha de ser índio, pelo contrário, estão assumindo sua identidade e reivindicando a terra. Segundo Ratts (2003, 

p.39): 

 

[...] Mostrar-se como índio é uma tática nova, é demarcar uma identidade que os distingue 

parcialmente do camponês genérico. Esse movimento diferencialista (parafraseando Lefebvre) é 

a marca do “aparecimento político” desses grupos.  

 

Assim, a identidade se constrói através das estratégias dos atores sociais, ela é dinâmica, “um processo no tempo e 

no espaço” (RETAILLE, 1995, p.26). 

Desta forma, a identidade é multidimensional, considerando, assim, que nenhum indivíduo ou grupo está fechado 

em uma identidade unidimensional, antes, pertence também a outros grupos sociais. Por exemplo, no caso dos índios, existe 

um preconceito de que eles não podem se inserir em nossa sociedade; que, índio que é índio deve continuar confinado, sem 

consumir nossos produtos, e, em alguns casos, até sem direito ao acesso à saúde e educação. Este cenário está mudando, por 

causa da luta deles próprios, mas, nossa sociedade se esmera na manutenção dos mais variados preconceitos. Portanto, 

discutir território e identidade perpassa abrir os horizontes para um pensamento aberto, humanístico e ético. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os conceitos de percepção e  território são fundamentais para a leitura cultural, principalmente para estudos fincados 

em comunidades tradicionais e indígenas, pois abrangem as multiplicidades sociais e as cosmovisões presentes. 

Esta forma de pensar reflete um pensamento na diversidade e na sensibilidade para as questões territoriais, já que é o 

território das comunidades indígena e tradicional é dotado de outros sentidos e significados, produto de interesses construídos 

coletivamente. 
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RESUMO  

 

Os saberes populares configuram-se como patrimônio imaterial, a religiosidade estudo de caso Festa do Divino Espírito 

Santo presente na comunidade rural de Itaiacoca município de Ponta Grossa Paraná é pouco conhecida na área urbana. A 

Festa do Divino é uma manifestação popular, onde se une a espiritualidade e o folclore para agradecer ao Espírito Santo os 

dons e as graças recebidas durante o ano anterior. De acordo com o Iphan, a Festa do Divino Espírito Santo tem a formação 

da sociedade brasileira é uma referência cultural dinâmica e de longa continuidade histórica. A manifestação está 

profundamente enraizada no cotidiano dos moradores e agrega elementos ligados à história local. A contribuição da memória 

de velhos e da continuidade das celebrações passadas pelos idosos católicos que narram à história da festividade. A técnica 

para esse estudo é a história oral. 

Palavras-chave: patrimônio cultural; religiosidade; história oral; velhos 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 No mês de maio de 2013 realizamos uma oficina pedagógica com alunos da graduação em História e uma turma do 

1º ano do Ensino Médio de uma escola Estadual entrevistando organizadores da Festa do Divino na área rural de “Ribeirão 

da Cruz” - Itaiacoca
21

 município de Ponta Grossa – PR. Os alunos prepararam um roteiro para entrevistar a rezadeira e os 
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cantores da festa do Divino. Os entrevistados são da terceira idade (acima de 60 anos).  Os entrevistados foram filmados e os 

relatos gravados. Dentre as narrativas sobre essa riquíssima cultura popular, destaca-se “A maior prova da devoção pelo 

Divino Espírito Santo é que os festejos não partem da Igreja, mas, do povo que espontaneamente os promove, conservando 

uma tradição de séculos”. 

O culto do Espírito Santo tem origem na Antigüidade. Entre os israelitas, a Festa de Pentecostes era celebrada 

cinqüenta dias (sete semanas) depois da Páscoa, sendo uma das quatro festas importantes do calendário judaico: Páscoa, 

Omar, Pentecostes e Colheitas. 

Manifestação religiosa e cultural importante de muitas cidades do interior do país, a Festa do Divino Espírito Santo 

surgiu em Alenquer, Portugal, no século XIV. A rainha Isabel de Aragão - que se tornaria Santa Isabel - esposa do Rei 

Trovador Dom Dinis, mandou construir uma igreja em homenagem ao Divino, dando início às celebrações. Nas cidades onde 

não se podia contar com a presença da corte imperial, os devotos que participavam da festa fantasiavam-se de cortesãos, o 

que acabou se tornando uma tradição. 

Com a colonização do Brasil essa festividade tornou-se presente na cultura religiosa, sendo uma festa de caráter 

popular, não figurando entre as quatro festas oficiais celebradas por ordem da Coroa, no período colonial. Mas seu prestígio 

no início do século XIX era tanto, que em 1822, segundo Luís da Câmara Cascudo, o ministro José Bonifácio escolheu para 

Pedro I o título de Imperador, em vez de Rei, porque era muito grande a popularidade do Imperador do Divino.  

A simbologia da Festa do Divino contando com figurantes específicos para sua execução. Entre eles está à figura do 

Menino Imperador do Divino que relembra o culto popular da Festa de Coroação do Imperador do Divino Espírito Santo, 

iniciado em Portugal pelo rei D. Diniz e pela rainha Isabel no século XIV. Estão presentes também os Capitães-do-Mastro 

que são indicados pelos novos festeiros, escolhidos dentro de seu círculo de amizades ou dentre seus familiares sua função 

ritualística mais importante é a de guardar e preparar um mastro para ser erguido à frente da matriz na véspera do Domingo 

de Pentecostes. As Rezadeiras começam a sua peregrinação pelas casas dos devotos, onde acontecem as rezas comunitárias. 

Faz parte também das festividades o Bandeireiro função destinada aos homens que carregam a bandeira do Divino ele se 

apresenta enfeitado dentro das tradições da festa, com flores e fitas na cor branca e vermelha. Antigamente, ele era quem 

comandava as folias pelas roças, na coleta de doações. Hoje, sua função é abrir o cortejo da festividade. 

A atividade curricular do curso de História da UEPG, procura estabelecer uma forma de envolver os acadêmicos, 

futuros professores, a tradição presente no meio rural. Destaca-se a presença de alunos do Ensino Médio de escola pública 

além das professoras, tanto de um segmento quanto do outro. 

Num primeiro momento apresentou-se a temática.  Após, foram levados a região de “Ribeirão da Cruz”, distrito de 

Itaiacoca, interior de Ponta Grossa. 

O reconhecimento da Capela do Divino Espírito Santo, e ainda o relato da rezadeira oficial da Festa na comunidade, 

chamou a atenção de todos. Alunos, professoras, motorista e pessoas da comunidade que acompanharam toda a visita, 

sentiram-se maravilhados com a situação. 

Destaque para o grupo de reza, que junto com a rezadeira, entoaram cânticos, leituras e dizeres populares, relativos à 

figura do Divino Espírito Santo. Foi um momento de enriquecimento para todos, especialmente para alunos e acadêmicos. 

Após breve descrição da Festa do Divino Espírito Santo como patrimônio cultural imaterial presente em 

comunidades rurais do interior de Ponta Grossa –PR. Destacamos a necessidade da preservação e da valorização da memória 

de velhos, pois são eles que têm o conhecimento e passam a cultura popular para as novas gerações. 

 

 

 

Patrimônio e Memória saberes e tradições: contribuição de velhos 

 

O idoso é sábio seus conselhos são ouvidos, menciona o poeta Hampaté Bah, do Mali: “Quando morre um africano 

idoso, é como que se queimasse uma biblioteca”. Esta frase exprime bem o valor que tem o idoso na sociedade tradicional 

africana, que tem uma cultura iletrada. Os idosos, com a sua sabedoria adquirida nos seus muitos anos de vida, tornam-se o 

transmissor dos valores da cultura tradicional herdada dos seus antepassados. Gostaríamos que no Brasil a valorização da 

cultura dos idosos fosse da mesma maneira que na África.  

 Apresentamos a contribuição do trabalho de Bosi, Memória e Sociedade: lembranças de velhos, sobre a memória e, 

em especial, a memória dos idosos. É importante salientar a contribuição dos idosos, geralmente dada com prazer. Diz um 

dos entrevistados de Bossi: “Veja, hoje a minha voz está mais forte do que ontem, já não me canso a todo instante. Parece 

que estou rejuvenescendo enquanto recordo”. (BOSI, 1994, p. 107). 

                                                                                                                                                                                                         
quais pertenceram no período colonial à grande sesmaria de Conceição, de responsabilidade do capitão-mor Pedro Taques de 

Almeida, que compreendia ainda, muitos alqueires de terras situadas as margens do rio Jaguaricatu e Iapó.  

 

http://www.festadodivino.org.br/?page_id=7#bandeiras
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As pessoas mais velhas, que seriam em princípio as depoentes buscadas pelos pesquisadores, freqüentemente 

não têm quem as escute ou pelo menos quem atribua importância à sua fala. Deste modo a atenção e o interesse do 

pesquisador são por eles valorizados e, em contrapartida, a investigação se enriquece. 

Segundo Baczko quando analisa o processo de construção da memória, trabalha com suas dimensões e funções. 

Para ele, as dimensões da memória são: “Dos acontecimentos: memória ardente, avalanche de manifestações 

comemorações, festas e símbolos. Das estruturas: memória mais profunda, manifestação das tendências de longo 

período”. E as funções da memória são:  

 

Unificadora: acompanhada por um discurso sobre a origem de um movimento; resgata elementos 

em comum acerca das diferenças ideológicas, estratégicas, etc. Manifesta-se nas relações entre 

diferentes gerações. Compensadora: acompanhada de representações e de símbolos do passado. 

(BACZKO, 1982, p. 155). 

 

A lembrança é a sobrevivência do passado. O passado, se conservado no espírito de cada ser humano, aflora a 

consciência na forma de imagens-lembrança. Na busca da memória encontra-se a lembrança que as pessoas idosas têm. 

Nelas é possível verificar uma história social bem desenvolvida, elas já passaram por um contexto social, com 

características bem marcadas e conhecidas, elas já viveram quadros de referência familiar e cultural igualmente 

reconhecíveis; enfim, sua memória atual pode ser desempenhada sobre um passo de fundo mais definido do que a 

memória de uma pessoa jovem, ou mesmo adulta. 

Considera-se a memória de pessoas ou grupos como patrimônio, pois a cidade não deixa jamais de ser humana. 

São os próprios ciclos da vida que a tornam dinâmica e atuante, a memória possibilita a relação do passado e do presente. 

É a história viva e vivida que se renova através dos tempos. 

 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade individual ou 

coletiva, cuja busca é uma atividade fundamental dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 

febre e na angústia. (LE GOFF, 1991, p. 20). 

 

A continuidade e a contigüidade com o passado é que nos dão certeza, permitindo traçar uma linha na qual nosso 

presente se encaixe, permite-nos ainda que saibamos quem somos, onde vivemos, ou seja, que tenhamos uma identidade. 

É pertinente lembrar que a memória é importante na construção da identidade e da cidadania cultural. A 

memória de um povo é que faz com que percebam na fisionomia da localidade, da região sua própria história. A memória 

enraíza-se no espaço que nos circunda, na terra, nos objetos que usamos. Assim as pessoas lembram-se, narram sua 

trajetória e as mudanças ocorridas num determinado espaço. 

Essa contribuição da memória é importante na construção de uma história regional, presente na fisionomia da 

cidade, na própria história de vida, da identidade e da cidadania cultural. 

O trabalho com a história oral torna-se dinâmico e interessante, principalmente quando se trata da memória de 

pessoas, pois eles procuram narrar tudo que possa contribuir para construção e resgate da memória de um lugar.  

Segundo Bosi: 

 

(...) um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não reconhecemos pode 

chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos 

por quem não os viveu e até podem humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é 

sempre uma experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo 

desfiguramento das paisagens caras, pela desapropriação de entes amados, é semelhante a uma 

obra de arte. Para quem sabe ouvi-las é desalentada, pois contrasta a riqueza e a potencialidade 

do homem criador de cultura com a mísera figura do consumidor.  (BOSI, 1994, p. 107). 

 

Nessa perspectiva a autora coloca a possibilidade de humanização do presente, por meio da troca de experiências. 

Desta maneira trata-se de um processo interativo entre entrevistado/entrevistador. 

Considera-se especificamente relevante nesse tipo de pesquisa com a memória a contribuição da história oral. 

Atualmente a história oral tem sido uma das formas mais cultivadas do gênero, pois se trata da narrativa do conjunto da 

experiência de vida de uma pessoa. A história oral já se constitui parte integrante do debate sobre a função do 

conhecimento histórico e atua em uma linha que questiona a tradição historiográfica centrada em documentos oficiais. 

Sem dúvida a história oral é hoje parte inerente dos debates sobre tendências da história contemporânea. 

 

Como pressuposto, a história oral implica uma percepção do passado como algo que tem 

continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado. A presença do passado no presente 

imediato das pessoas é razão de ser da  história oral. Nesta medida, a história oral não só oferece 

uma, mas, mais do que isto, garante sentido social à vida de depoentes e leitores que passam a 
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entender a seqüência histórica e a sentirem-se parte do contexto em que vivem.  (MEIHI 1997, p. 

10). 

 

 Realizar pesquisas voltadas para história oral tem sua importância, pois ela trabalha em áreas ligadas a 

depoimentos, experiências de vida. Sendo o sujeito primordial desse tipo de história o depoente, que tem maior liberdade 

para dissertar o mais livremente possível sobre sua experiência pessoal. Nesse caso, deve-se dar ao depoente espaço para 

que sua história seja encadeada segundo sua vontade. 

 As comunidades têm sua identidade própria e essa identidade deverá ser preservada mediante o registro dos relatos 

dos mais velhos.  No caso das festividades populares aqui apresentadas pontuamos que a Educação poderá ser um 

mecanismo de preservação dos patrimônios imateriais e o trabalho com alunos em relação à história local e de comunidades 

tradicionais por meio da história oral torna-se um caminho para os educadores e pesquisadores no sentido do resgate e 

perpetuação de culturas populares para que as futuras gerações vivenciem e não só ouçam mencionar que em algum tempo 

existiram. 

Cherem. (Apud: McINTOSH, 1990, p. 235) destaca: 

 

Cada comunidad, área e localidade del mundo tiene una identidad patrimonial única, la cual 

incluye a su patrimônio cultural y a su patrimônio natural, a lo largo del tiempo y hacia el futuro. 

Para ayudar a documentar y organizar las histórias naturales y culturales de un área, formulé um 

instrumento llamado la matriz de identidade patrimonial o más simplemente la matriz de la 

história.  

 

A porção do patrimônio cultural na matriz da história se divide em quatro categorias. A primeira é a cultura não 

material, foco deste relato que são os valores, atitudes, crenças, normas e outros aspectos culturais que se encontram na 

cabeça e no coração de um grupo de pessoas. Esses elementos não materiais ajudam a definir a cultura e fazê-la única no 

mundo.  

Como menciona Thompson (1992) a história da família da comunidade que é transmitida de uma geração a outra 

pela tradição oral pela crônica escrita pode dar ao indivíduo um forte sentimento de uma duração muito maior de vida por 

meio da história local, uma aldeia, comunidade ribeirinha ou cidade buscam sentido para sua própria existência em 

mudança e permanências por meio de uma história de pessoas comuns.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil o descaso com o idoso é muito acentuado, mesmo com políticas públicas que o defendam percebe-se a 

todo o momento que essas leis não são cumpridas, idosos são espancados, humilhados, passam necessidade e são 

abandonados em asilos como se atrapalhassem a vida daqueles que um dia fizera tanto por eles.  

As escolas deveriam começar a trabalhar com temáticas que levem ao respeito a sabedoria dos idosos desde o início 

da educação formal das crianças. 

Pelos motivos acima explicitados, procuramos dentro do âmbito escolar, demonstrar de forma empírica as inúmeras 

possibilidades de associar as questões de ensino e aprendizagem com noções de preservação e desenvolvimento da 

consciência cidadã. 

Os mais jovens necessitam participar de experiências que os levem a refletir sobre o papel de cada indivíduo na 

sociedade. Parcerias firmadas e alavancadas por aqueles que podem apresentar sentidos diferentes dos vivenciados 

diariamente, tem muita contribuição, para diminuir o desrespeito com os mais idosos. 

Não basta estabelecer políticas públicas que beneficiem o idoso, sem garantir a importância de sua voz e de seu 

testemunho aos indivíduos. A cultura não material, imbricada nos valores, atitudes, crenças, serão fundamentais, no exercício 

definitivo de uma cultura única e ímpar, onde todos diferentemente de cor, religião, sexo, terão acento nesta nova 

modernidade. 

Esta atividade apresentada nesse relato destaca que o patrimônio imaterial com foco na valorização e registro da 

memória de velhos seus saberes e tradições torna-se necessário para preservação de culturas populares pela valorização da 

identidade social de cada localidade. 
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RESUMO – A sociedade contemporânea conhecida pela modernidade, urbanização e facilidade aos acessos tecnológicos na 

qual se insere, acredita estar distante da aproximação com o rural. Não obstante, tentando quebrar com a dicotomia rural-

urbano, esta pesquisa visa mostrar a presença de práticas socioespaciais do modo de vida rural no contexto urbano da cidade 

de Ponta Grossa - Paraná, usando como local de estudo o loteamento Parque Shangrilá, o qual apresenta em sua estrutura 

microtrritorialidades rurais, composto por espaços com características peculiares à cultura rural. A pesquisa encontra-se em 

desenvolvimento no loteamento Parque Shangrilá, o qual apresenta em suas representações territoriais aspectos rurais como 

cultivos de hortas, e chácaras que compõem a paisagem. Ademais da fundamentação teórica especializada, o trabalho 

baseou-se em metodologias da etnopesquisa hermenêutica fenomenológica e cognitiva, a fim de interpretar as narrativas 

sobre transformação da paisagem e dos modos de vida rural frente ao processo de urbanização. No espaço do loteamento 

estudado, observam-se a configuração de microterritorialidades rurais, exemplo disso é a forte presença de geossímbolos, 

associados aos seguintes usos das terras: hortas, pomares, criação de animais domésticos, agricultura de subsistência. Nesses 

termos elaborou-se um sistema de tipologias para representar a estruturação espacial do loteamento: estabelecimentos 

agrícolas familiares (horticultura), chácaras de lazer (associações de profissionais liberais), lotes vazios (especulação 

imobiliária), frigorífico, grandes estabelecimentos agrícolas (latifúndios) com cultivos de grãos, e pequenas casas de 

trabalhadores urbanos. Discute-se, então, a função social da agricultura e sua relação com a transformação do espaço urbano, 

mostrando que no município em questão (assim como em outros centros urbanos) existem áreas com elementos rurais, cujas 

práticas materiais e imateriais persistem (destacando-se os valores comunitários sobre os individuais), em que pese à 

ausência de políticas públicas municipais de incentivo à permanência desse modo de vida rural.  

 

PALAVRAS CHAVE: microterritorialidades rurais; urbanização; paisagem e histórias de vida. 

 

Introdução: 

 A sociedade contemporânea conhecida pela modernidade, urbanização e facilidade aos acessos tecnológicos na qual 

se insere, acredita estar distante da aproximação com o rural, o qual é definido muitas vezes como ultrapassado, como se 

afirma de Lefebvre (1999), descrevendo o espaço ou meio urbano como uma concentração de pessoas com divisões de 

trabalho em funções administrativas e intelectuais. De maneira contrária a esta representação do mundo urbano, o rural 

repercute como uma ideia de sociedade ligada à dispersão ou um isolamento de grupos sociais, à lentidão das atividades 

produtivas e imateriais, à reprodução de valores comunitários. Estas características aparecem como contrárias à modernidade 

da vida urbana. 

  Atualmente, embora haja espaços rurais relativamente próximos das grandes cidades, não se imagina estes 

conectados com o urbano ou compondo o mesmo. Tal fenômeno se deve em grande parte ao auge do processo de 

modernização do meio rural latino-americano, a partir da década de 1960, resultando em grande inchaço dos centros urbanos, 

acarretando com o processo de ocupação não planejada de contingentes populacionais, oriundos de diferentes regiões. Tal 

processo refletiria na ocorrência de dominação de um modelo social sobre outro, indicando formas de homogeneização 

cultural, neste caso o urbano, definido como moderno, se sobressairia ao rural, visto como ultrapassado e representado como 

um resquício do modelo vida tradicional. 

Tentando quebrar com a dicotomia rural-urbano, esta pesquisa visa mostrar a presença de práticas socioespaciais do 

modo de vida rural no contexto urbano da cidade de Ponta Grossa - Paraná, usando como local de estudo o loteamento 

Parque Shangrilá, o qual apresenta em sua estrutura microtrritorialidades rurais, composto por espaços com características 

peculiares à cultura rural. 

Procura-se, portanto, entender a dinâmica entre rural e urbano, mostrando que na sociedade hodierna e nos centros 

urbanos existem áreas onde o modo de vida rural é ressignificado com suas práticas e hábitos preservados, atuantes e 

adaptados ao estilo de vido urbano. 

 

Espaço urbano-rural; microterritorialidades rurais; práticas rurais. 
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Após a década de 1960, com o processo de modernização no meio rural, relacionado também com o processo 

migratório, ocorre à ação de migração do meio rural para os centros, por diversos motivos, tendo como resultado deste 

processo de migração a reconfiguração dos centros urbanos, reconstruindo e recriando novos espaços, ocupando áreas 

periféricas, sendo estes espaços tidos e definidos como fronteiras permeáveis entre processos identitários. Resultando em um 

processo de ocupação não planejada das cidades, no qual se imagina a dominação de um modelo social sobre outro, neste 

caso o urbano sobre o rural, porém, apresentando-se como modelos adaptados e reafirmados nas territorialidades com origens 

no campo, ressignificadas e adaptadas na cidade. 

Para tanto, estudar o processo de produção da cultura rural em um espaço urbano implica em compreender as 

práticas sociais encontradas nesses espaços, destacando, conforme Lima (2008) a análise dos aspectos materiais da paisagem, 

tais como a casa, o quintal, a roça e a rua, e também os aspectos imateriais envolvidos na significação dessas práticas que são 

as relações de troca, laços de solidariedade, entre outros.  

Trata-se, portanto, de investigar os aspectos culturais de uma cultura pelo viés geográfico, a partir do qual as 

características de um grupo social podem ser investigadas por meio de suas marcas na paisagem, nesses termos, o projeto de 

pesquisa visa compreender como os geossímbolos e as práticas rurais se reproduzem e constituem um espaço hibridourbano-

rural. 

Joel Bonnemaison destaca que as práticas que compõem a cultura ou identidade de alguém são os geossímbolos, 

os quais se conectam a algum lugar ou lembrança, por motivos culturais, assumindo uma forma simbólica, contribuindo na 

formação e construção da identidade cultural deste ser. Os geossímbolos, conforme Joel Bonnemaison (2002) são definidos 

como: 

[...] um lugar dentro de determinado território. O geossímbolo pode ser definido com “um lugar, um itinerário, 

uma extensão que, por razões religiosas, políticas ou culturais, aos olhos de certas pessoas e grupos étnicos 

assume uma dimensão simbólica que fortalece em sua identidade (BONNEMAISON, 2002, p.109). 

  Evidenciar aspectos da vida rural no contexto urbano, exige um entendimento aprofundado do modo de vida rural 

tradicional, isto é, compreender como ocorrem as práticas sociais (produtivas e simbólicas) deste estilo de vida em sua 

origem.  

  Para tanto, estudar os clássicos da sociologia e antropologia rural, tais como Chayanov (1974) e Wolf (1976) 

permitem apontar elementos caracterizadores do modo de vida camponês: as atividades produtivas, a forma e organização da 

família, a divisão interna do trabalho, as relações de troca e vizinhança.  

 Por outro lado, deve-se analisar essas práticas no contexto urbano, levando-se em conta as ressignificações que 

possam ocorrer no contexto de um grupo social como forma de reprodução/adaptação enquanto práticas híbridas urbano-

rurais. 

 Para desenvolver a pesquisa escolheu-se uma área de estudo considerando a presença de microterritorialidades 

rurais contemporâneas e atuantes no espaço urbano de Ponta Grossa, microterritorialidades são descritas por Castells (2008) 

como pequenos grupos sociais que identificam-se entre si, possuindo características e identidades próprias e particulares, no 

caso das microterritorialidades rurais apontados por Castells  são grupos sociais tradicionais como faxinalenses, quilombolas, 

tribos indígenas. Os quais mantem-se convictos, as expansões e modificações que ocorrem na paisagem, resistindo diante das 

macroterritorialidades definidas por Castells (2008) como representações em escala territorial representada por uma 

territorialidade legitimadora, sendo uma estrutura territorial que desempenha poder de forma abrangente apresentado por 

estruturas dominantes apontadas como  as instituições tradicionais e o Estado.  

 Trazendo a problemática ao contexto socioespacial da cidade de Ponta Grossa, questiona-se como se dá a 

reprodução dessas microterritorialidades (das práticas socioespaciais) ligadas ao modo de vida rural. Em outras palavras, 

tentando superar o paradigma dicotômico rural-urbano, esta pesquisa visa mostrar a presença de práticas socioespaciais do 

modo de vida rural no contexto urbano da cidade de Ponta Grossa - Paraná, usando como local de estudo o loteamento 

Parque Shangrilá, o qual apresenta em sua estrutura microterritorialidades rurais, composto por espaços com características 

típicas destas espacialidades.  

 Procura-se, portanto, entender a dinâmica entre rural e urbano, mostrando que na sociedade hodierna e nos centros 

urbanos existem áreas onde o modo de vida rural é ressignificado com suas práticas e hábitos preservados, atuantes e 

adaptados ao estilo de vido urbano. Neste sentido, destacam-se elementos indicadores da configuração dessas 

territorialidades levando-se em conta a reprodução de modos de vida híbridos (rural-urbano) dentro do contexto espacial uno 

e múltiplo do município.  

As características encontradas remontam uma área rural em um cenário urbano, compondo e formando um espaço 

urbano-rural, o qual contém práticas apontadas como cultivo de produtos em pequenas e médias extensões, a presença de 

chácaras, e as características rurais em termos de práticas e marcas na paisagem, nesses termos, o projeto de pesquisa visa 

compreender como os geossímbolos rurais  e as práticas rurais, se reproduzem e constituem um espaço hibrido. 

Metodologia 

Para a realização da pesquisa, buscou-se caracterizar as práticas rurais usando análise e levantamentos 

bibliográficos revisando as literaturas que trazem a essência desse contexto em seus temas, pesquisa documental a partir de 

entrevistas realizadas a departamentos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa- Paraná, saídas à campo de caráter 

exploratório, determinando a delimitação do número de famílias, número de casas, práticas observadas, caracterização e 

tipificação dos aspectos materiais indicadores do modo de vida rural (casa, quintal, horta, roça, rua, a diversidade genética e 
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os tipos de cultivo), realização de registros fotográficos, georreferenciamento, caracterização dos aspectos simbólicos 

(relações de troca, hábitos alimentares e medicinais, organização familiar, divisão interna do trabalho, e demais aspectos 

culturais associados) indicadores do modo de vida rural e aplicação de questionários por meio de entrevistas semi-

estruturadas, contendo perguntas abertas e fechadas, que respondam os motivos de haver reprodução de hábitos e práticas 

rurais, tipificação das práticas rurais, mapeamento do uso do solo e o resgate histórico da área. 

Contando, portanto com levantamentos de dados qualitativos e quantitativos, a partir da realização de trabalhos de 

campo exploratório e  entrevistas junto aos moradores, a fim de gerar modelos das práticas materiais e simbólicas realizadas 

cotidianamente pelos moradores de origem rural e ressignificadas com base na história de ocupação  (últimos 20 anos) do 

referido loteamento. 

Em segundo momento, foram realizadas observações in loco da área em estudo, aplicação do teste piloto e 

registros fotográficos. Atualmente estão sendo aplicados os questionários, os quais visam compreender os motivos da 

presença das práticas rurais e seus  significados para quem às reproduz.  

Utilizando-se para isso do método participativo abordado por Albuquerque, Cunha e Lucena (2010), descrevendo 

como uma técnica que resgata os conhecimentos e experiências dos indivíduos inseridos no meio estudado, procurando levar 

em conta não apenas as informações dadas pelo entrevistado, mas, além disso, pois está metodologia é considerada a 

principal fonte de conhecimento, sendo este passado por meio de troca e construção de conhecimentos. 

 

Resultados 

Os resultados são preliminares, uma vez que a pesquisa encontra-se em franco desenvolvimento, que norteiam-se 

inicialmente em foram realizados levantamentos nos bairros e loteamentos do município de Ponta Grossa- Paraná, o qual se 

escolheu o loteamento Parque Sangrilá como recorte espacial da pesquisa, devido este apresentar aspectos rurais em seu 

contexto urbano.  

 No loteamento em questão, encontram-se tipologias e atributos paisagísticos, os quais caracterizam a paisagem, 

formando um conjunto de chácaras de lazer, loteamentos residenciais, chácaras de cultivo, residências com cultivos em 

pequena escala, áreas pertencentes a empresas e áreas não ocupadas, apontadas pelos moradores como áreas de especulação 

imobiliária, sendo essas tipologias percebidas com os levantamentos de campo, observação, entrevistas e metodologia 

participativa, realizadas junto aos moradores.  Tipologias estas atuais que sofreram modificações através das mudanças 

temporais que ocorreram na área, onde em um primeiro momento se construía sob um cenário sem interferência ou presença 

urbana, repleto de plantações e cultivos, não havendo lotes, somente residenciais, essas mudanças se deram pelo avanço 

urbano, resultando em mudanças nos hábitos cotidianos, os quais eram transmitidos de geração a geração, como afirma um 

dos moradores entrevistados.  

 “Antigamente era tudo mais fácil, não era como hoje. Eu gosto do interior Deus o livre, me lembro dos lugar que o  

meu pai trabalhava e montanha, é bom porque, as pessoa não sabiam o que era um salário mínimo, o preço do litro de 

combustível, não sabia o preço de uma luz elétrica, telefone jamais de imaginava, nem tinha, era uma vida muito tranquila, 

não tinha mordomia, mas era bom. Veja meu pai morrer com 89 anos, minha irmã faleceu antes dos pais. Vão sembora para 

cidade porque todo mundo qué dá uma vida melhor, uma mordomia pros filho né. Hoje tenho dois filho formado, o filho é 

formado em administração é consultor, minha filha fez história, o que deu prós meus filho de melhor foi o estudo”. (D.D. 

morador do loteamento jardim Shangrilá). 

Outro fator que resulta nesta mudança de hábito é a falta de uma política pública que incentive o pequeno e médio 

produtor, conforme um dos entrevistados, produtor  e morador da área há mais de 24 anos, aponta:  

“ Hoje a vida não tá fácil, vivo desiludido, porque o agricultor não é valorizado não tem nenhuma ajuda da 

prefeitura e os preço das verdura são baixo pra comercializa, o mercado que decide o preço e vende caro. A gente se mata 

trabalhando, acorda de madrugada pra ganha as vez menos que um salário mínimo. Muito antigamente tinha muitas família 

que plantava, que era agricultor, não faz mais, por causa de não te valor. Recebe poco, muitos já venderam a terrinha que 

tinha por causa dos loteamento que tão construindo, aqui pra trás tinha só mato, derrubaram tudo pra fazer casa, daqui a 

pouco vende onde nós tamo e constrói loteamento também, aí tem que arrenda notro lugar pra planta”. (J.P.). 

A citação de J.P. demonstra que a falta de incentivo por parte do governo diante dos pequenos produtores, os quais 

estão sendo pressionados pelos avanços urbanos, a proporção que a malha urbana se desdobra estes acabam sendo 

rechaçados, uma vez que, os locais de cultivo acabam-se tornando conjuntos residenciais, o que acarreta em um grande 

problema social, pois estes pequenos agricultores são responsáveis pela presença básica de muitos tipos de alimentos como as 

hortaliças, leguminosas, presentes em importantes centros comerciais da cidade, e que com esse processo de estrangulamento 

dos pequenos espaços em meio aos grandes latifúndios produtores, terras vinculadas à especulação imobiliária e áreas de 

ocupação residenciais (irregulares), infletem em uma impossibilidade de permanência daqueles nestas áreas, o que 

ocasionarão em futuras ausências alimentícias no pólo de Ponta Grossa-PR. 

No espaço do loteamento estudado, observam-se a configuração de microterritorialidades rurais, exemplo disso é a 

forte presença de geossimbolos associados aos seguintes usos das terras: hortas, pomares, criação de animais domésticos, 

agricultura de subsistência, dentre outros. Nesses termos elaborou-se um sistema de tipologias para representar a estruturação 

espacial do loteamento: estabelecimentos agrícolas familiares (horticultura), chácaras de lazer (associações de profissionais 

liberais), lotes vazios (especulação imobiliária), frigorífico, grandes estabelecimentos agrícolas (latifúndios) com cultivos de 



64 
 

grãos, e pequenas casas de trabalhadores urbanos. Discute-se, então, a função social da agricultura e sua relação com a 

transformação do espaço urbano, mostrando que no município em questão (assim como em outros centros urbanos) existem 

áreas com elementos rurais, cujas práticas materiais e imateriais persistem (destacando-se os valores comunitários sobre os 

individuais), em que pese à ausência de políticas públicas municipais de incentivo à permanência desse modo de vida rural.  

Conclusão: 

O diagnóstico das propriedades situadas no Loteamento Parque Shangrilá, dentro do perímetro urbano da cidade 

de Ponta Grossa, partindo-se da observação direta das famílias que ali se agrupam e buscando a percepção dos traços rurais 

dos quais estas famílias se apoderam se mostra uma tarefa de certa forma complexa. 

As práticas reproduzidas pelas famílias que habitam as propriedades retrorelacionadas perfaz um fato intrigante 

percebido no curso inicial desta pesquisa. As pessoas mesmo estando inseridas no espaço urbano não se veem pertencentes a 

este meio, em todas as propriedades visitadas, as famílias consideram-se como inseridas no “campo”. 

Há nas propriedades representações acerca da importância da terra para a vivência das pessoas em torno do 

interesse pela terra. Há famílias que têm suas propriedades como meros pousios sociais esperando a valorização da área para 

obter maior remuneração com sua venda, mas há também modesta agricultura de subsistência, com a ressalva de uma das 

propriedades que destina sua produção a uma loja de supermercado na cidade. Existem também famílias de aposentados que 

buscam a região pela proximidade com a cidade e pela típica tranquilidade vivenciada no meio rural. Observou-se ainda, que 

há propriedades dotadas com várias amenidades (campo de futebol, piscina, área de lazer, etc) que são locadas para uso, 

especialmente nos finais de semana. 

 A pesquisa encontra-se em andamento, porém vislumbra-se que a escolha do recorte espacial se mostrou bastante 

pertinente, considerando a complexidade e as peculiaridades dos aspectos sociais inseridos naquela localidade. Haverá, 

dentro da metodologia sugerida, meios para se verificar a manifestação rural em meio ao espaço urbano manifestada no 

Parque Shangrilá. 

Até o momento, através dos resultados parciais já é possível afirmar que a área em tela já destoa dos demais bairros da cidade 

e possui características próprias que lhe conferem um aspecto misto rural-urbano. Dentre os aspectos percebidos com maior 

facilidade têm-se os atrelados a questão do manejo da terra, os hábitos de cultivo, criação de animais, conhecimento das ervas 

medicinais, relações sociais. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o livro didático "Projeto Araribá", no que diz respeito aos conteúdos e 

as abordagens relacionadas ao turismo e as Populações Tradicionais Brasileiras.Este material didático é o mais utilizado 

pelos professores de Geografia de Apucarana, que ministram aulas para o sétimo ano do ensino fundamental II. De acordo 

com Diegues (2001)  populações tradicionais correspondem as: indígenas e as não-indígenas, formadas pelos: açorianos, 

caboclos ou ribeirinhos amazônicos, jangadeiros, pescadores artesanais, caiçaras, praieiros, pantaneiros, varjeiros (ribeirinhos 

não-amazônicos), campeiros (pastoreio), quilombolas, babaçueiros, caipiras e sitiantes, sertanejos e vaqueiros.Essas 

populações se caracterizam através da conservação e preservação de seu território, sendo o mesmo alvo do processo de 

espoliação e também preenchido pelas representações mentais e do imaginário mitológico dessas populações.Todavia, após a 

análise da obra observou-se que os conteúdos apresentados ainda estão tímidos perante os quatorze grupos de populações 

tradicionais, ainda se enfatiza os referentes a Amazônia, os ribeirinhos e os indígenas. 

Palavras-chave: Populações tradicionais, turismo, ensino fundamental. 

 

1. Introdução 

Com o propósito de relacionar o ensino de Geografia, por meio da análise de um dos recursos didáticos mais 

utilizados pelos professores no decorrer da sua prática pedagógica, o livro didático público, buscou-se realizar uma breve 

análise da abordagem do turismo e das populações tradicionais brasileiras proposta por Diegues (2001) em sua obra “Saberes 

Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil”, nos conteúdos científicos apresentados no livro didático público mais utilizado 

pelos professores da disciplina de Geografia dos 7º anos do Ensino Fundamental das escolas da Rede Pública Estadual, 

jurisdicionadas ao Núcleo Regional da Educação de Apucarana-PR.  

Sendo assim realizou-se um breve levantamento empírico para identificarmos o livro didático público mais 

adotado pelos professores da disciplina de Geografia do 7º ano do Ensino Fundamental, e em posse do resultado obtido, fez-

se uma breve análise da obra com relação ao conteúdo e a abordagem apresentada no que diz respeito ao turismo e as 

Populações Tradicionais Brasileiras. 

Utilizado por muitos professores e mantido como recurso instrucional de mais largo uso em sala de aula, o livro 

didático, perante as atuais condições de trabalho do professor, possui um papel primordial nas aulas de geografia 

(SCHAFFER, 2003. p.146), devendo-se utilizá-lo sempre que possível como ponto de partida ou complemento à sua prática 

pedagógica. 

Nesse sentido, a pesquisa empírica foi realizada junto ao setor de Educação Básica do NRE de Apucarana, através 

de um levantamento dos livros didáticos públicos mais utilizados pelos professores da disciplina de Geografia do 7º do 

Ensino Fundamental regular, dos 58 estabelecimentos de ensino. Entre cerca de uma dezena de títulos disponibilizados pelo 

Ministério da Educação e Cultura/MEC, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no ano de 2010, cinco 

títulos aparecem como destaque dentre as opções realizadas pelos professores durante o triênio de 2011, 2012 e 2013. 

Destes cinco títulos escolhidos, cerca de 69% dos estabelecimentos de ensino fundamental II escolheram o livro 

“Projeto Araribá”, contra 14% do livro “Para Viver Juntos” e 9 % do livro “Geografia Espaço e Vivência”, e 8% divididos 

em outros títulos. 

Sendo assim, foi escolhido para analise dos conteúdos apresentados com relação à temática do turismo e das 

populações Tradicionais Brasileiras, o livro didático público “ Projeto Araribá”. Esse livro didático é datado de 2007, e 

encontra-se na sua 2ª edição. Apresenta uma abordagem geral da Geografia Brasileira dividida em oito unidades que, por sua 
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vez, são subdivididas em quatro temáticas cada uma. Os conteúdos científicos são apresentados de maneira objetiva e 

pontual, não se aprofundando nas suas especificidades. 

Por meio de caixas de textos, a autora apresenta glossários, e dá dicas de leituras e vídeos complementares. Figuras 

e mapas estão presentes na abordagem do conteúdo e em grande parte das atividades propostas como forma de evidenciar e 

facilitar a compreensão da temática trabalhada. E, ao final de cada temática, também são apresentados textos complementares 

com o objetivo de apontar ao leitor, informações e curiosidades pertinentes ao conteúdo científico trabalhado. 

Para um melhor entendimento, realizada uma análise sobre a abordagem do conteúdo com relação à questão do 

turismo e das populações Tradicionais Brasileiras por unidade, entretanto, faz-se necessário, primeiramente, realizar algumas 

considerações que auxiliarão de embasamento para análise. 

2. Desenvolvimento Teórico-Metodológico 

Quando fala-se em turismo, a primeira coisa que se tem em mente, possivelmente, são atividades voltadas ao lazer 

(viagens, entretenimento, férias etc.) ou, como aprende-se na maioria das vezes, como uma simples atividade econômica do 

setor terciário voltado à prestação de serviços.  

Porém, na Geografia, o turismo deve ser entendido como “[...] uma prática social, que envolve o deslocamento de 

pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico o seu objeto de estudo” (CRUZ, 2003, p.5). Espaço geográfico este 

que deve ser entendido como “[...] um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e 

sistemas de ações”. (SANTOS, 1996, p.51). 

Como prática social, o turismo é fortemente determinado pela cultura, nesse sentido, essa atividade possui um 

papel relevante na geografia, pois, trata-se de um importante fator da organização, na produção e na apropriação do espaço 

geográfico, por meio da criação de territórios turísticos voltados às mais diversas modalidades do turismo alternativo e do 

turismo de massa.  

Detentor de inúmeras paisagens marcadas pela predominância de recursos naturais, o Brasil vem desenvolvendo, 

gradativamente, potencialidades turísticas voltadas à modalidade do turismo alternativo que “tem nos espaços naturais seu 

principal objeto de consumo” (CRUZ, 2003, p.07), e que, pautado na sua rica biodiversidade, tendem a potencializar ainda 

mais as atividades turísticas e exploratórias do território nestas áreas.  

Nesse sentido, a conservação e manutenção dessa biodiversidade estão estreitamente ligadas à presença das 

sociedades tradicionais que, na sua maioria, enfrentam constante processo de espoliação do seu território. Diegues (2001, p. 

25), coloca que esse território deve ser compreendido além do espaço de reprodução econômica das suas relações sociais, 

pois, este é também o lugar das representações mentais e do imaginário mitológico dessas populações. 

Para analisar a abordagem sobre os conteúdos referentes às populações tradicionais apresentados no livro didático, 

será utilizada a classificação realizada por Diegues (2001), que considera dois tipos de populações tradicionais, sendo, as 

indígenas e as não-indígenas, formadas pelos: açorianos, caboclos ou ribeirinhos amazônicos, jangadeiros, pescadores 

artesanais, caiçaras, praieiros, pantaneiros, varjeiros (ribeirinhos não-amazônicos), campeiros (pastoreio), quilombolas, 

babaçueiros, caipiras e sitiantes, sertanejos e vaqueiros. 

 

3. Análise da abordagem do Turismo e das Populações Tradicionais nos Conteúdos do Livro Didático “Projeto 

Araribá” do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Unidade 1 – Nessa unidade, a obra analisada apresenta conteúdos referentes ao território brasileiro, focando a 

Localização; a Formação; a Regionalização e as Regiões Geográficas e Políticas do território brasileiro.  

Durante a análise desta unidade, percebe-se que em nenhum momento o turismo é citado.Com relação às 

populações tradicionais brasileiras, ao apresentado os complexo regionais brasileiros, colocam que a expansão e ocupação da 

floresta Amazônica tem causado devastações e que estas ocupações não levam em consideração a presença dos povos 

indígenas, ribeirinhos e seringueiros, chamados pelos autores da obra de “povos da floresta” (DANELLI,p.28,2007). Essa 

abordagem é feita de maneira sucinta e pontual, não permitindo um maior aprofundamento. Nessa unidade, grande parte das 

figuras apresentam paisagens com o predomínio de recursos naturais, possivelmente como forma de demonstrar a 

biodiversidade brasileira.  

Unidade 2 – Aqui são apresentados os conteúdos referentes à população brasileira, voltados aos seus aspectos 

demográficos, a sua formação, seus movimentos migratórios e as suas relações de trabalho no Brasil. 

São abordadas questões sobre a formação da população brasileira, embora realizada de forma sucinta, nos dois 

parágrafos iniciais é introduzida uma breve discussão sobre a grande diversidade cultural  brasileira,  em que  encontra-se 

características da etnociência
29

.  

                                                           
29-“Entre os enfoques que mais têm contribuído para o estudo do conhecimento das populações “tradicionais”, está a 

etnociência parte da linguística para estudar os saberes das populações humanas sobe os processos naturais, tentando 

descobrir a lógica subjacente ao conhecimento humano do mundo natural, as taxonomias e classificações totalizadoras.” 

(DIEGUES, 2001.p.36) 
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Afirmação parecida é encontrada em Diegues (2001, p 38), que ao descrever as populações tradicionais indígenas 

e não-indígenas, afirma  que embora esses dois grupos compartilhem características comuns com relação aos seus 

conhecimentos sobre a biodiversidade e que as populações não-indígenas tenham recebido influências indígenas na sua 

cultura, existem diferenças significativas, com relação a história sócio- cultural e a língua utilizada por cada grupo, e que  

embora o português seja utilizado na sua maioria pelas populações não-indígenas, existem diversas variações linguísticas 

pelo território brasileiro. 

Diegues (2001, p 28) também coloca que as populações tradicionais indígenas brasileiras sobreviventes 

principalmente do genocídio e da espoliação vêm lutando pela conservação de um território que possa prover minimamente 

as suas necessidades, com o intuito de construir uma sociedade pautada em seus costumes tradicionais, “mas já num contexto 

de reduzida autonomia política e econômica, são forçados a se ‘reinventarem’ numa velocidade vertiginosa, desencadeando 

processos de reordenação socioculturais muito contraditórios e ambíguos”. Salienta-se que mesmo tendo direito adquirido 

pela união as suas terras, a população indígena enfrenta constantes conflitos pela demarcação de seu território. 

Unidade 3 –O objetivo central é abordar as questões referentes ao processo de industrialização e urbanização do 

Brasil, focando questões inerentes à rede e hierarquia urbana, bem como os principais problemas sociais e ambientais das 

cidades brasileiras. 

Somente na temática 3 dessa unidade, é possível observar que, ao tratar da questão da rede urbana, colocam 

pontualmente que as grandes cidades tendem a se tornar polos atrativos exercendo influência econômica, política e cultural 

sobre outras cidades com relação às atividades voltadas as necessidades industriais e a prestação de serviços como: 

financeiras, lazer (parques, cinemas e teatros), apresentando a maior parte da infraestrutura de turismo como: agências de 

viagens, hotéis, restaurantes e aeroportos. A afirmação acima é exemplificada com uma figura do Teatro Municipal de São 

Paulo, na qual coloca que essa cidade tem integrado o roteiro internacional dos grandes espetáculos desde o ano de 1911. 

(DANELLI, p.72,2007). 

Identifica-se colocação parecida em Cruz (2003, p. 15), quando aborda que o turismo urbano representa grande 

parte dos fluxos turísticos mundiais, pois, as cidades concentram “espacialmente, os equipamentos necessários ao 

desenvolvimento do chamado turismo de massa, ou seja, infraestruturas de acesso, de hospedagem, de apoio à atividade do 

turismo de massa e de lazer”.  

Unidade 4 – Região Norte: Na introdução dessa unidade são apresentados alguns questionamentos sobre os 

conhecimentos prévios dos alunos possuem sobre essa região geográfica, dentre os quais questionam se eles já viram ou 

conhecem alguma aldeia indígena ou povoada por ribeirinhos. Coloca também que, por muito tempo, essa região foi 

considerada como “vazio populacional”, devido a sua baixa densidade demográfica, e que esse conceito deve ser revisto, 

pois, a densidade demográfica desta região deve “ser compatível com o modo de vida das comunidades indígenas, ribeirinhas 

e de seringueiro que habitam a floresta”(DANELLI, p. 85,2007). 

Na temática 1, o livro busca retratar a biodiversidade da região, apresentando basicamente seus aspectos físicos, 

reforçados por algumas figuras e da indicação de uma leitura complementar que, além de falar sobre essa biodiversidade, 

falam também sobre algumas lendas da região (cultura popular), o que nos remete a uma tentativa dos autores da obra de 

apresentar os saberes tradicionais brasileiros aos seus leitores. 

A temática 2 dessa unidade coloca que grande parte da ocupação da região norte, que antes habitada por diversos 

grupos indígenas, ocorreu de forma predatória, “com a devastação da floresta e o desrespeito às comunidades locais 

tradicionais da região” (DANELLI, p. 90,2007). Afirma que as primeiras atividades econômicas e os projetos de integração 

da década de 1950 foram fatores consideráveis do processo de ocupação e exploração desse território. Embora a questão da 

espoliação do território da população tradicional indígena seja abordada de forma bem pontual pela autora, como leitura 

complementar, são sugeridas duas obras que abordam a questão da demarcação das terras indígenas e os conflitos gerados 

pela resistência desta população tradicional a partir dos primeiros projetos agropecuários na região. 

Já na temática 4 dessa unidade, ao trabalhar a questão do chamado “desenvolvimento sustentável”, pode-se 

perceber uma importante abordagem com relação à “preservação”, da floresta, pois, segundo os autores da obra  “a 

preocupação com o ambiente e a preservação da floresta devem levar em conta a relação das comunidades tradicionais com a 

natureza” (DANELLI, p.100,2007). É importante salientar que o termo correto a ser utilizado na citação acima deveria ser o 

conceito de “conservação”, e não de “preservação”, pois, a ideia de preservação remete o leitor à inexistência das 

comunidades tradicionais em áreas naturais. E que, a expressão de “desenvolvimento sustentável”, apresentada em vários 

momentos da obra nos remete a conceitos voltados ao marketing, que se utilizam desta expressão como forma de justificar as 

relações da sociedade de consumo no território,não sendo considerada por muitos como um conceito científico. 

Ao final dessa temática é apresentado um subtema com o título “As comunidades Tradicionais”. Nele, os autores 

da obra colocam que essas populações, também conhecidas como “povos da floresta”, são formadas por habitantes mais 

antigos da região que vivem e retiram das florestas os recursos necessários a sua subsistência, dá exemplos das populações 

tradicionais indígenas e das não indígenas representadas pelos quilombolas e pelos caboclos conforme a classificação 

realizada por Diegues (2001) são formadas pelos ribeirinhos amazônicos, seringueiros e castanheiros, ainda na linha da 

importância da contribuição das populações tradicionais brasileiras para a conservação da biodiversidade brasileira 

Unidade 5 – Região Nordeste: Observa-se a presença de várias figuras que caracterizam as paisagens naturais e 

culturais da região, retratam parques nacionais e manifestações culturais da região nordeste do país, remetendo à importância 

do turismo para o nordeste brasileiro. 

Com relação às populações tradicionais, ainda na temática 3, é indicada como pesquisa complementar o filme “O 

Sertão das Memórias”, que trata de aspectos voltados a biodiversidade do Sertão, enfatizando as paisagens naturais, a 
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religiosidade e as relações sociais do sertanejo. Diegues (2001, p. 50), coloca que os sertanejos ou vaqueiros, são marcados 

por certa dispersão espacial e por traços característicos identificados no seu modo de vida, na organização familiar, na 

estruturação do poder, na vestimenta, na visão de mundo e na sua religiosidade.  

Outra população tradicional apresentada por meio de um quadro complementar na temática 3 são os babaçueiros. 

Nesse quadro, ao apresentar a “Lei do Babaçu Livre”, percebe-se uma atenção para a causa desta população tradicional, que 

vem sofrendo constante espoliação do seu território em função da invasão de suas terras por propriedade agropecuárias, que 

expulsam essas populações inviabilizando suas atividades extrativas. (DIEGUES, 2001, p. 40). 

Unidade 6 – Região Sudeste: No início da temática 2 dessa unidade, é apresentado de forma pontual, as cidades 

históricas do estado de Minas Gerais que, detentoras de “museus, casarões, igrejas e outros monumentos, guardam um pouco 

da história do período colonial brasileiro”. (DANELLI, p.146,2007). O patrimônio histórico arquitetônico pode representar 

possibilidades de diversificação da oferta de turismo num determinado lugar. (CRUZ, 2003, p. 53). 

Já na temática 3, em forma de quadro complementar, é sugerido o vídeo “Momento Brasil”, que apresenta 30 

curtas-metragens sobre diversas cidades e pontos turísticos do país com destaques para as capitais. 

Embora no início da temática 4 dessa unidade, os autores da obra coloquem que, mesmo que essa região 

geográfica seja a mais industrializada do Brasil, é o setor terciário que é responsável pela maior parte da geração de renda 

dessa região, colocando  o turismo como um dos ramos de atividades das empresas prestadoras de serviços. Ao final dessa 

temática, propõe-se uma pesquisa complementar sobre a origem e locais de ocorrência da “congada” típica manifestação 

cultural e religiosa de influencia africana. 

Unidade 7 – Região Sul: as características físicas, a população, a economia, a ocupação e organização dessa 

região do país são apresentadas nesta unidade como forma de chamar atenção para os seus aspectos naturais e culturais, 

representadas por meio de figuras, já na abertura desta unidade. Dentre os quais destacam-se a influência histórica e cultural 

da imigração nesta região, a presença de duas populações tradicionais os caiçaras, representados pelo povoado de Barbados 

em Guaraqueçaba no PR, e os Campeiros no RS. 

A populações tradicionais caiçaras são comunidades formadas pela miscigenação de colonizadores portugueses, 

indígenas e escravos africanos, localizam-se nas áreas costeiras do sudeste e do sul do país, possuem uma forma de vida 

voltada à atividade da pequena pesca, do extrativismo vegetal, do artesanato e da agricultura itinerante.  

Essas comunidades vêm sofrendo intensas ameaças voltadas a espoliação do seu território, seja por meio da 

implantação de área natural protegida ou pela especulação imobiliária em detrimento das atividades turísticas. 

Já os Campeiros, fruto da miscigenação entre portugueses, espanhóis e guaranis, formam a população sulina de 

gaúchos que vivem nas coxilhas e nos pampas do RS, descritos por Darcy Ribeiro, nas palavras de Diegues (2001, p.46), 

“esses gaúchos como uniformizados culturalmente pelas atividades pastoris, bem como pela unidade de língua, costumes e 

usos comuns, tais como o chimarrão, o tabaco, a rede de dormir, a vestimenta peculiar […].”. 

Unidade 8 – Região Centro-Oeste: essa região possui uma paisagem marcada pelo predomínio de paisagens 

naturais, para isso, já na abertura da unidade, a autora apresenta uma figura da “Chapada dos Guimarães” no estado do MS. 

Na temática 1 dessa unidade, são apresentadas várias figuras que disponibilizadas ao longo do texto ou em forma 

de quadros complementares evidenciam a biodiversidade da região, dentre as figuras, destacam-se alguns parques nacionais e 

reservas biológicas da região.  Ainda nessa temática, ao abordar a questão da biodiversidade, são apresentados dois quadros 

como forma de exemplificar a questão, um deles aborda a reserva da biosfera do Pantanal, como áreas que “devem 

possibilitar às comunidades que nelas habitam o desenvolvimento de uma relação de equilíbrio com a natureza [...]”. 

(DANELLI, 2007, p. 192). 

O Centro-Oeste do Brasil possui um grande potencial para o turismo ecológico, ecoturismo, ou turismo de 

natureza que, segundo Cruz (2003,p. 17), “são algumas denominações de caráter geral atribuída às práticas de turismo que 

estão ocorrendo em áreas naturais”. Além dessa modalidade do turismo, destaca-se também, o turismo de eventos e de 

negócio realizados em cidades como Goiânia, Cuiabá, Campo Grande e Brasília, sendo que Brasília também se destaca pelo 

turismo cultural, voltado arquitetura de suas construções (DANELLI,2007, p. 204). 

 

4. Resultados e Discussão 

Ao realizarmos a análise do conteúdo geográfico voltado à temática do turismo e das populações tradicionais 

brasileiras, no livro didático mais utilizado pelos professores de Geografia, do 7º ano, sendo o livro: “Projeto Araribá” que 

contempla um conteúdo voltado para a Geografia do Brasil, observa-se que essas temáticas são apresentadas de forma sucinta 

e pontual e que ao abordar a temática do turismo, a obra analisada ainda apresenta essa importante prática social como mera 

atividade econômica voltada ao setor de prestação de serviços que, vinculado a grande biodiversidade brasileira, vem 

conquistando cada vez mais espaço na sociedade de consumo. 

Com relação ao que tange as populações tradicionais brasileiras, observa-se que de todos os 14 grupos 

classificados por Diegues (2001), os conteúdos apresentados pelo livro didático, mesmo que de maneira discreta, abordam 

com maior ênfase em relação aos demais grupos, as populações tradicionais da Amazônia, dando maior enfoque às 

comunidades indígenas e as comunidades ribeirinhas, que assim como as diversas comunidades tradicionais, sofrem 

constantes conflitos pela espoliação do território em detrimento de determinados grupos sociais. 

Este artigo trata-se de um ensaio sobre as contribuições geográficas que valorizam os povos e as comunidades 

tradicionais brasileiras, através de um livro didático que o professor regente de Geografia do 7° ano do ensino fundamental 

poderá utilizar. 



69 
 

 

Referências 

CRUZ, R. C. A. Introdução à geografia do turismo. 2. ed .São Paulo: Roca, 2003. 

DANELLI,S.C.S.Projeto Araribá: Geografia. 2.ed.São Paulo: Moderna,2007. 

DIEGUES, A, C. Conceitos e Definições. In:_______ Saberes Tradicionais e Biodiversidade no Brasil. São Paulo USP, 

2001.p. 15-57. 

RODRIGUES, A, A, B. Turismo local: Oportunidades para inserção. In: RODRIGUES, A, B. (Org). Turismo: 

desenvolvimento local. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2002. P. 55-6. 

SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hicitec, 1988. 

___________. A Natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. 

SCHAFFER, N.O. O livro Didático e o Desempenho Pedagógico: Anotações de Apoio à Escolha do Livro Texto. In: 

Geografia em sala de aula: práticas e reflexões/ org. Antonio Carlos Castrogiovanni... [et al.].-4. ed.-Porto Alegre: 

Editora da UFRGS/ Associação dos Geógrafos Brasileiros- Seção Porto Alegre, 2003.   

SOUZA, M. J. L. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento: In: CASTRO, I.E. et. Al. (Orgs). 

Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.p. 77-113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

-16- 
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RESUMO As informações a seguir tratam de uma pesquisa em andamento na comunidade quilombola de Palmital dos 

Pretos, localizada na área rural do município de Campo Largo Paraná. A pesquisa tem por escopo geral compreender os 

desafios na preservação do patrimônio cultural quilombola na comunidade de Palmital dos Pretos, localizada na região rural 

do município de Campo Largo – Paraná. Na primeira parte, serão abordados alguns aspectos acerca da formação e 

localização da comunidade. Também é abordada nesta primeira parte a questão da regularização fundiária na comunidade, 

fator que se presume ser o motivador de muitas das dificuldades e desafios inseridos no contexto social dos remanescentes. 

Na segunda seção serão discutidos os conceitos de cultura, identidade e patrimônio material e imaterial a luz de autores que 

se dedicam a tais motes, bem como a abordagem metodológica já praticada nas incursões realizadas e a abordagem proposta 

para estudos futuros. Por fim, na terceira e última seção há a apresentação de algumas percepções que são fruto da 

observação direta e participante na comunidade, além de perspectivas de pesquisa junto à comunidade. 

Palavras-chave: Cultura. Identidade. Patrimônio intangível. Quilombola. 

1 INTRODUÇÃO 

As comunidades quilombolas possuem inúmeras particularidades socioculturais que as distinguem de quaisquer 

outras comunidades rurais, tradicionais ou não. Estas comunidades, são a marca de uma história de exclusão e exploração de 

camadas populares, anterior à formação do Estado Nação Brasileiro. São símbolos vivos de resistência a mais austera 

manifestação de desrespeito ao ser humano, a escravidão. 

 A comunidade Quilombola de Palmital Dos Pretos, localizada no distrito de três córregos na área rural do 

município de Campo Largo tem sua história alinhada ao “modelo” de quilombola nacional. Palmital dos Pretos, como ficou 

conhecida, devido à abundância de palmito que existia naquela região foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares
33

 

somente em 2006, entretanto, a existência da mesma é anterior à assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. 

(CELINSKI, 2010) 

Durante o período de opressão, os escravos fugiram das fazendas de imigrantes europeus que 

chegaram entre 1850 e 1950 e se instalaram na região próxima à Estrada do Cerne e de Palmeira 

- buscando um local seguro. Os fugitivos, e mais tarde os ex-escravos, se instalaram numa região 

afastada 83 quilômetros da sede do município de Campo Largo (...). (CELINSKI, 2010, p. 28) 

A comunidade de Palmital dos Pretos, mesmo sendo bastante antiga, ainda aguarda a regularização da posse de suas 

terras. Embora tenha ocorrido (tardiamente) o reconhecimento, por parte da Fundação Palmares, sobretudo a partir existência 
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do artigo 68 da Constituição Federal
34

, ainda há a necessidade do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) regulamentar e efetivar a demarcação das terras. (BRASIL, 2003) 

Como não há prazo para que esta regulamentação seja efetivada, a luta para romper com as diferentes formas de 

dominação está longe de se esgotar. A revolução molecular (GUATARRI, 1981) que tomou conta dos antepassados daquelas 

famílias no período escravista brasileiro, longe de estar conclusa, tem sido ora potencializada ora enfraquecida ao longo do 

tempo republicano, sofrendo ressignificações conforme as políticas de reconhecimento dos direitos das populações 

tradicionais sobre seus territórios, apoiada ou impulsionada pelos movimentos sociais conforme o contexto político em que 

se encontram. 

A aparente apatia (ou invisibilidade) que tomara conta da comunidade quilombola em tela reflete não somente os 

conflitos entre diversos atores sociais (estado, latifúndio, empresas multinacionais), mas também, conforme Boétie, tem 

reflexos em nível psicológico: "(...) as pessoas escravizadas, além desta falta de valor na guerra, perdem também a energia 

em todo o resto, têm o coração abatido e mole e não são capazes de grandes ações" (1549, p.18). 

Aliás, é da natureza do homem a insatisfação, especialmente quando está em situação de inferioridade, como ocorre 

com a raça negra no país. "Todas as coisas que têm sentimento sentem a dor da sujeição e suspiram pela liberdade; as 

alimárias, feitas para servirem o homem não são capazes de se habituar à servidão sem protestarem desejos contrários." 

(BOÉTIE, 1549, p.10) 

A morosidade na regulamentação da posse da terra às famílias quilombolas, quiçá possua um interesse escuso, 

uma vez que "não se usam mais, necessariamente, cassetes ou campos de extermínio: procura-se de preferência controlar as 

pessoas com laços quase invisíveis que as prendem mais eficientemente ao modo de produção capitalista (ou socialista 

burocrático)" (GUATARRI, 1981, p. 64). 

Na próxima seção serão discutidos os desafios na preservação da cultura, do patrimônio material e imaterial da 

comunidade quilombola. Será também trazido à baila o debate entorno da formação da identidade quilombola que emerge 

desta amarra fundiária que acomete os remanescentes quilombolas. 

 

2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO METODOLÓGICO: CULTURA, IDENTIDADE E PATRIMÔNIO 

(I)MATERIAL 

 

O debate acerca do conceito de cultura quilombola na comunidade de Palmital dos Pretos inicia-se na origem do 

termo, sendo a maior preocupação daquelas famílias a cultura enquanto ação (CUCHE, 1999), ou seja, as práticas 

socioculturais materiais (os instrumentos, o cultivo da terra, etc) e imateriais (os saberes associados à agricultura e medicina 

vernacular, as festividades, etc) todos esses elementos envolvidos na organização socioterritorial da comunidade.  

Nas incursões já realizadas na comunidade percebe-se que a preservação da cultura quilombola está 

intrinsecamente atrelada à história da relação produtiva da comunidade com a terra, isto é, e relação afetiva com seu lugar. O 

território, traduzido na forma de terras agricultáveis possui direta conexão aos aspectos culturais e na identidade dos 

quilombolas.  

Ora, além de quilombolas (simbologia resgatada dos antepassados), são antes de tudo (no passado e presente) 

agricultores. Se não há terra para o cultivo, logo há precariedade alimentar, econômica, etc. Trata-se, pois de estratégias de 

reprodução socioterritorial da comunidade tradicional. Forma-se, então, uma rede de relações e interdependências entre 

práticas materiais e imateriais, na qual a preservação do patrimônio cultural e de suas identidades está envolvida. 
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Cultura é um conjunto de ideias, hábitos e crenças que dá forma às ações das pessoas e à sua 

produção de artefatos materiais, incluindo paisagem e ambiente construído. A cultura é 

socialmente definida e socialmente determinada. Ideias culturais são expressas nas vidas dos 

grupos sociais, que articulam, expressam e contestam esses conjuntos de ideias e valores, que são 

eles próprios específicos no tempo e no espaço (McDOWEL, 1996, p. 161). 

 

Ao se estudar uma comunidade quilombola, impera a necessidade de afastar-se ao máximo do etnocentrismo, 

transpor a dificuldade que se tem de "encarar a diversidade das culturas como um fenômeno natural, resultante das relações 

diretas ou indiretas entre as sociedades" (LÉVI-STRAUSS apud CUCHE, 1952, p. 47). 

Há certa dificuldade em se caracterizar a cultura quilombola na atualidade, que pode ser explicada pelos vários 

tencionamentos dirigidos ao processo de aculturação
35

 daquelas famílias. Além do processo de aculturação espontâneo que 

ocorre por conta do contato com outras culturas, tem-se na gênese de sua formação a tentativa de aculturação forçada: 

A situação de uma aculturação organizada, mas forçada, em benefício de um só grupo, como no 

caso da escravidão ou da colonização. Há, então, vontade de modificar em curto prazo a cultura 

do grupo dominado para submetê-lo aos interesses do grupo dominante. (CUCHE, 1999, p. 129) 

Hoje, paralelo ao multifacetado processo de incorporação de culturas, paira sobre a comunidade a necessidade de 

resistir ao processo de aculturação que projeta sobre eles características que não são deles. Esta resistência é parte do 

processo que legitima a posse da terra aos quilombolas e possibilita o acesso a outros serviços lhes são concedidos através da 

construção e manutenção de suas identidades. 

Destarte, retoma-se com a questão fundiária como elemento importante de construção, desconstrução e 

reconstrução da identidade quilombola. Pode-se afirmar que o conflito fundiário contribui para a afirmação da identidade 

quilombola da mesma forma que esta identidade é fundamental legitimar a posse da terra – uma remete à outra. 

Em tal situação de desigualdade, os grupos minoritários passam a valorar positivamente seus 

traços culturais diacríticos e suas relações coletivas como forma de ajustar-se às pressões 

sofridas, e é neste contexto social que constroem sua relação com a terra, tornando-a um 

território impregnado de significações relacionadas à resistência cultural. Não é qualquer terra, 

mas a terra na qual mantiveram alguma autonomia cultural, social e, consequentemente, a 

autoestima. Siglia Dória salienta que a identidade de grupos rurais negros se constrói sempre 

numa correlação profunda com o seu território e é precisamente esta relação que cria e informa o 

seu direito à terra. (SCHMITT, 2002, p.5) 

A identidade quilombola não se constrói apenas da necessidade lutar pela terra, embora seja esta o principal 

elemento detectado na comunidade de Palmital dos Pretos. Apoderando-se do pensamento dos defensores do conceito 

subjetivo de identidade, esta não poderia ser reduzida à sua dimensão atributiva, ela não é definitiva, tampouco estática. 

(CUCHE, 1999). 

Assim, na esteira de Barth, podemos pensar as identidades não como sendo fixas, mas, tomando 

as palavras de Boaventura Souza Santos, como identificações em curso, integrantes do processo 

histórico da modernidade, no qual concorrem velhos e novos processos de recontextualização e 

de particularização das identidades. (SCHIMITT, 2002, p.5) 

Atualmente, a identidade quilombola passa pela turbulência dos descentramentos de identidades típicos do mundo 

pós-moderno (HALL, 1997). A comunidade está fadada à nova articulação entre global e local, onde os efeitos da 

globalização interagem com a necessidade de se reafirmar seus traços culturais e suas identidades, formando no seio da 

comunidade um hibridismo para ambos os aspectos. 

                                                           
35

."A palavra não designa uma pura e simples "deculturação". Em "aculturação", o prefixo "a"não significa 

privação; ele vem do etimologicamente do latim ad e indica um movimento de aproximação." (CUCHE, 1999, p. 

114). 
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Há que se considerar que a identidade quilombola também se constrói pela diferença. “A identidade é uma 

construção que se elabora em uma relação que opõe um grupo aos outros grupos com os quais está em contato” (CUCHE, p. 

182, 1999). Esta diferença, no caso quilombola denota subalternidade, “Boaventura S. Santos, ao relacionar identidade e 

questões de poder, nos lembra que quem é obrigado a reivindicar uma identidade encontra-se necessariamente em posição de 

carência e subordinação. (SCHIMITT, 2002, p.5) 

Esta posição de inferioridade imposta pela sociedade de classes, e a existência de um hibridismo de identidades e 

culturas, não inviabilizam a percepção de um verdadeiro patrimônio imaterial a ser observado, catalogado e relatado. O 

patrimônio intangível, como etimologicamente se propõe não se trata de algo palpável, logo é de difícil mensuração, 

especialmente por se tratar no Brasil de uma categoria recente de patrimônio. 

O patrimônio intangível, no Brasil, passou a ser considerado somente em meados de 1930, através de proposta do 

poeta Mário de Andrade ao governo federal. A proposta do modernista não foi bem recepcionada pelo então ministro da 

Educação e Cultura, Gustavo Capanema, sendo que somente com a Constituição Federal de 1988 esta categoria de 

patrimônio foi considerada no Brasil. Dois anos após a CF de 88 a categoria foi efetivamente regulamentada através do 

Decreto 3.551 de 4 de agosto de 2000. (ABREU, 2003) 

Nessa nova categoria estão lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, música, dança, 

culinária, técnica, etc. Como sugere o próprio termo, a ênfase recai menos nos aspectos materiais 

e mais nos aspectos ideais e valorativos dessas formas de vida. Diferentemente das concepções 

tradicionais, não se propõe o tombamento dos bens listados nesse patrimônio. A proposta é no 

sentido de "registrar" essas práticas e representações e de fazer um acompanhamento para 

verificar a permanência e suas transformações. (GONÇALVES, 2003, p.24) 

Palmital dos Pretos têm seus hábitos e práticas cotidianas constantemente modificados, entretanto, as 

transformações naturais por que passa a comunidade não inibe que seus saberes práticas tradicionais sejam preservados. No 

quilombola é perceptível uma riqueza imaterial em todos os sentidos, que vai desde os cuidados com a saúde, às estratégias 

próprias de conservar e preparar alimentos, festas tradicionais, algumas expressões, a cantoria das mulheres, etc. 

Além da riqueza imaterial da comunidade, em uma das visitas realizadas, foi encontrado um pilão, que segundo 

seu dono possui mais de 250 anos. O pilão denota que há um variado patrimônio material interagindo com os já citados 

patrimônios imateriais presentes naquela comunidade. É testemunha também de processos de miscigenação cultural (a 

cultura indígena). O território quilombola do Palmital é pura miscigenação (cabocla e negra) em sua origem. Pergunta-se 

teriam os outros quilombos a mesma expressão cultural? 

Urge a necessidade de investigar amiúde e dar visibilidade a esta riqueza cultural existente na comunidade 

quilombola. Por isto posto, pretende-se num próximo passo, pesquisar o uso da agrobiodiversidade na medicina tradicional 

inserida no processo saúde-doença naquela comunidade. 

As visitas na comunidade foram realizadas conforme o método de observação participante (GIL, 2008). A 

observação participante, "não propõe mais do que "andar com os olhos abertos" e escutar mais do que falar, aproveitando as 

possibilidades de compartilhar alguns momentos do cotidiano com os agricultores" (VERDEJO, 2006, p. 22). Neste caso, dos 

membros da comunidade quilombola, no geral. 

Após a observação participativa, será possível ter uma ideia acerca de todo o contexto da comunidade, a partir 

disso, o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) se mostra a ferramenta metodológica mais adequada. O DRP faz com que já 

no curso da pesquisa a população investigada perceba suas características, e tenha subsídio para sua autogestão. (VERDEJO, 

2006) 

O diagnóstico se mostra, portanto, bastante pertinente, especialmente no que tange à preservação da identidade 

cultural da comunidade quilombola, tendo em vista que a partir do DRP será possível a comunidade perceber que a 

valorização de suas identidades enquanto comunidade quilombola é algo que vai além da questão fundiária, em níveis de 

importância. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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De acordo com Oliven, "o termo "patrimônio" - em inglês, heritage - refere-se a algo que herdamos e que, por 

conseguinte, deve ser protegido" (2003, p. 77). Ocorre que, não se protege o que não se conhece e conhecer o patrimônio 

imaterial de uma comunidade tradicional não é uma das mais fáceis. 

O patrimônio intangível é dinâmico e metamórfico, na medida em que novas demandas e interações com outras 

culturas vão acontecendo, os saberes vão se transformando (perdendo e ganhando elementos no transcurso dos processos 

históricos). Assim também ocorre com a identidade, que não é e jamais será estática, suas identidades estão em um constante 

processo de construção, desconstrução e reconstrução. 

As famílias relatam que antigamente utilizavam a “trempa” (uma espécie de fogão à lenha artesanal) para produzir 

seus alimentos. Hoje, boa parte delas usa o fogão a gás ou um fogão à lenha industrializado. Mesmo com esta mudança, a 

forma de se preparar os alimentos permanece praticamente inalterada. O mesmo ocorre com a forma de cuidar da saúde, onde 

os remédios alopáticos convivem com os etnomedicinais, simpatias e rituais de cura tradicionais. 

A comunidade preserva também uma distinção de papeis de gênero que destoam da ‘falocracia’ do mundo pós-

moderno. A liderança da comunidade é exercida por uma mulher, é também uma mulher a detentora dos saberes tradicionais 

correlatos à saúde, é a mulher que transmite às suas filhas os ensinamentos que recebeu de sua mãe ou avós. Enquanto os 

homens saem para trabalhar, em sua grande maioria fora da comunidade, é a mulher que toma conta de tudo e de todos, 

inclusive das atividades cultivo da terra. Há, por conseguinte, uma relação de poder destas mulheres na comunidade. 

Além deste hibridismo cultural e do aspecto metamórfico da identidade e dos saberes quilombolas, há que se 

considerar a barreira da regularização fundiária que age perversamente sobre a cultura daquelas famílias. O território para 

eles é algo que extrapola um conglomerado de glebas, é o "lugar" que serviu de refúgio aos seus antepassados, onde 

construíram suas vidas, praticaram e desenvolveram hábitos e subterfúgios necessários às suas sobrevivências. Existe, 

portanto, uma relação de pertencimento ao território que não poderia se dar de maneira diferente. 

O sufocamento promovido pela morosidade do poder público em lhes legitimar a posse de suas terras e também a 

pressão dos grandes proprietários fundiários que margeiam suas propriedades com enormes plantações de pinus, acentuam 

ainda mais a busca por uma identidade que lhes permita praticar sua cultura livremente, em coexistência com a diversidade 

socioterritorial da região onde se insere a comunidade. 

A pesquisa em torno dos saberes quilombolas a partir da comunidade de Palmital dos Pretos está apenas se 

iniciando, mas já apresenta que o hibridismo não desabona a riqueza do legado cultural que as famílias trazem consigo. 

Ademais, a luta pelo reconhecimento do direito à terra, em que pese a estrutura de minifúndios, é outro elemento importante 

na configuração da cultura quilombola, pois referencia o projeto social no tempo passado (a luta dos antepassados por um 

chão ermo) e futuro (a regularização e socialização de terras para os descendentes), e no espaço (o território enquanto lugar, 

sagrado). Vislumbra-se que investigações aprofundadas trarão contribuições significativas para a ciência e também às 

próprias famílias. 
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COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA ESCOLA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A 

RELEVÂNCIA DO TEMA DO NEGRO/A NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Evelise dos Santos do Nascimento – Mestranda UEPG – evelise2007@gmail.com 

Letícia Fraga – Professora adjunta UEPG 

 

RESUMO: A formação de professores até poucos anos atrás não contemplava o tema raça/etnia negra. Será que os professores formados 

até então se sentem menos preparados para trabalhar com o tema em suas salas de aula? Como os professores que trabalham em escolas 

que recebem alunos/as quilombolas percebem isso dentro da escola? Entendemos que o processo de (re) construção das identidades dos/as 

alunos/as negros/as é constante e é de extrema relevância uma formação mais adequada quando se trata de alunos/as oriundos de 

comunidades específicas com culturas diferentes da sociedade majoritária. Neste estudo, apresentamos uma reflexão a partir dos dados 

obtidos até o momento, visto que a pesquisa está em andamento. Refletiremos a partir da entrevista dada por uma professora sobre a 

importância da lei nº 11.645/08 em âmbito escolar, bem como o seu entendimento sobre a relevância da lei no processo de construção das 

identidades de seus/suas alunos/as. Apresentaremos também os aportes teórico-metodológicos que utilizamos em nosso estudo. 

 

Palavras-chave: Formação de professores; raça/etnia; comunidades quilombolas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho aqui apresentado é um recorte de uma pesquisa em andamento de dissertação do Mestrado em Linguagem, Identidade 

e Subjetividade da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Neste trabalho abordaremos o tema da formação de professores e identidade quilombola entendendo que conforme Stuart Hall 

(2002) o sujeito adota identidades distintas em momentos diversos, “identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (p. 

13, grifo do autor). Neste sentido, nos questionamos se há educação inclusiva, caso não existam professores conscientes para trabalhar com 

quilombolas. Será que qualquer professor se sente preparado para exercer este tipo de atividade docente, já que, nesse processo, deve-se 

considerar a formação de identidades e a situação de seu/sua aluno/a quilombola? 

Debateremos, portanto, a relevância do ensino da cultura negra quilombola em âmbito escolar, se os professores têm consciência 

do papel do negro na sociedade e como percebem a lei nº 11.645/2008 para a construção das identidades de seus /suas alunos/as. Para isso, 

nos apoiamos nos dados oriundos de uma entrevista cedida por uma professora ao nosso projeto de mestrado e que nos chamou atenção 

sobre o problema da formação de professores para trabalhar as questões étnicas. 

 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

Entendemos que o processo de construção de identidade do negro/a é uma questão que abrange informações e ações sociais que 

ocorreram ao longo do processo de construção da história brasileira e, portanto, merece destaque a relevância que acontecimentos 

anteriores à escravização do/a negro/a, assim como a própria Abolição da escravatura e outros processos pelos quais passaram os negros 

escravizados trouxeram para o/a negro/a da/na atualidade, bem como a relevância da presença do/a negro/a para a sociedade brasileira. Para 

Moura (1992), o/a negro/a escravizado/a contribuiu efetivamente em todos os campos do país, colaborou para a edificação da “economia 

em desenvolvimento” (p. 7), contudo “foram sumariamente excluídos da divisão dessa riqueza” (loc.cit.). Além da contribuição braçal com 

a qual o negro robusteceu a economia brasileira, o autor nos fala que (1992) também culturalmente o país foi beneficiado com a presença 

do/a negro/a já que de acordo com o autor, o/a negro/a utilizava seus conhecimentos para o plantio, na religião, na culinária para realizar 

seus serviços nas fazendas. 

A sociedade brasileira precisa entender que a questão social do/a negro/a é distinta da visão sobre outros povos, outras etnias que 

também ajudaram a formar o Brasil. Diferente também é a sua história. Há disparidades claras na situação vivida por negros/as e as outras 

raças/etnias, por exemplo, já que, em se tratando de âmbito nacional sobre a escravização negra, segundo Sant’Ana (2008): 

 

Tem-se a impressão de que o negro e o índio foram vítimas de uma conspiração bem planejada durantes 

todos esses séculos, onde foram elaboradas doutrinas com falsa base bíblica e filosófica, bem como 

tentativas de comprovação de teorias com uma falsa base científica, que não resistiram ao tempo. Mas 

as marcas do racismo e suas maléficas conseqüências permaneceram, já que estes preconceitos 

sobrevivem às gerações. A discriminação e o preconceito foram se fortalecendo no dia-a-dia, criando 

fortíssimas raízes no imaginário popular, chegando ao ponto no qual nos encontramos hoje. O racismo 

tomou-se uma ideologia bem elaborada, sendo fruto’ da ciência européia a serviço da dominação sobre 

a América, Ásia e África. E esta ideologia racista ganha força a partir da escravidão negra, adquirindo 

estatuto de teoria após a revolução industrial européia. (SANT’ANA, 2008, p. 45). 

 

Conta Ribeiro (2005), que o fato de o/a negro/a ser considerado/a um ser inferior já estava presente no início das grandes 

navegações, nas quais a Europa saiu em busca de desbravar novas terras e dominar outros povos. Para ela, “a estranheza causada pelas 

diferenças físicas e culturais desses ‘nativos’, aliada ao interesse de conquista, dominação e exploração das riquezas naturais do ‘novo 

mundo’ contribuiu para a invenção das ‘raças’ humanas, classificadas em superiores e inferiores” (grifos da autora, 2005, p. 3). Para 

Ribeiro (2005), portanto, a divisão de raças em superiores e inferiores acontece há muito tempo. Silva (1995) também afirma que a 
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escravidão é um “sistema de trabalho” que “existiu desde a Antiguidade” (p. 42) e que “Aristóteles, filósofo grego, considerava o escravo 

um ser inferior por natureza e esta concepção permeou através dos anos o pensamento ocidental” (SANT’ANA, 2008; SILVA, 1995). 

A representação das classes sociais hoje no Brasil, segundo Raim (2011), apresenta raízes muito fortes nas “diferenças raciais” 

(p. 48). Daí decorre as relações raciais que originam o racismo: 

 

Por isso mesmo, nessa hora, a sociedade sabe muito bem quem é quem, em termos de raça, essa última 

vista não como um conjunto de características físicas e biológicas inato a certos indivíduos e grupos, 

mas sim como um processo de construção social e histórico, que, por sua vez, determina a distribuição 

do bônus e do ônus entre dominantes e dominados, brancos e não brancos (MUNANGA, 2010, p. 48). 

 

O racismo à brasileira, tal como é observado e denominado por Munanga (2010), se caracteriza pelo fato de no Brasil a 

discriminação ocorrer devido à cor da pele, “quanto mais características negro-africanas o indivíduo carregasse, fenotipicamente, mais 

estaria propenso a ser alvo de discriminação” (p. 56) diferentemente do que acontecia nos Estados Unidos onde o que entendiam como 

elemento classificador de superioridade ou inferioridade era “uma linha de cor, bem definida, que separava brancos e não-brancos, 

fundamentada na origem ancestral do indivíduo” (CIRQUEIRA, RATTS, 2010, p. 55).  

Há de ser considerado que no Paraná existem mais de noventa comunidades quilombolas, comunidades estas que eram 

desconhecidas até meados do ano 2000, quando houve por parte do governo estadual e outras instituições interesse em desvendar essas 

localidades. 

A Universidade Federal do Paraná teve a preocupação em revelar o mistério da existência de negros no estado e assim fez nascer 

o livro Paraná Negro (2008) que teve por desígnio fazer desabrochar os negros paranaenses de cuja existência ninguém tinha consciência. 

Para Costa (2008, p. 13) apesar do escasso material a respeito dos negros paranaenses nas bibliotecas das escolas, ele entende que “pela 

relevância da presença dos negros no Estado” era compreensível que o acervo de livros da escola pudesse suprir as necessidades básicas de 

pesquisa, por exemplo, sobre os quilombos existentes no Paraná. Para ele, isso ocorre devido “ao pouco valor que se dá ao assunto, tanto 

pelos organizadores de bibliotecas como, fato mais grave, pelos próprios redatores de livros didáticos e também de pesquisadores que se 

dediquem ao tema” (loc.cit.). 

A “diversidade étnica e cultural”, de acordo com Ana Lucia Silva (2012), tem características profundas “no processo de 

formação do povo brasileiro, tanto no passado como no presente” (p. 114). Por essa e outras razões, ela acredita que a constatação de que o 

brasileiro se constitui de diversas etnias, origens, diferenças “econômicas, sociais, de gênero” entre outras, está presente na instituição 

escolar já que a autora crê que estas relações causadas pela diversidade cultural e étnica brasileira não pode se dissociar da escola. Para ela, 

a escola, por si só deve ter o cuidado de não emitir conceitos hierárquicos errados, já que tem uma grande função social (ANA LUCIA 

SILVA, 2012) e além disso deve se amparar nas políticas públicas para embasar o conhecimento transmitido aos alunos sobre diversidade 

étnica. 

Já nos diz Munanga (2005; 2008) que é na escola que temos que criar oportunidades de discussão com nossos/as alunos/as, já 

que para ele,  

a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a possibilidade de questionar e 

desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados 

neles pela cultura racista na qual foram socializados (MUNANGA, 2008, p. 13). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais (doravante DCNERER’s, 2004), sobre a 

relevância da inclusão do negro/a na escola, reconhecem o caráter pedagógico dos estudos sobre as africanidades e afro brasilidades e, 

neste sentido, destacam que: 

  

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da 

Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na 

formação de professores. Com esta medida, reconhece-se que, além de garantir vagas para negros nos 

bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e cultura de seu povo, buscando reparar 

danos, que se repetem há cinco séculos, à sua identidade e a seus direitos. A relevância do estudo de 

temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, ao 

contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos 

atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação 

democrática. (DCNERE’s, 2004, p. 17). 

 

Entendemos que educação é um processo amplo que envolve todos os sujeitos dentro de uma sociedade. Conforme Gomes 

(2002), “existem diferentes e diversas formas e modelos de educação e a escola não é o lugar privilegiado onde ela acontece e  nem o 

professor e a professora são os únicos responsáveis pela sua prática” (p. 39). 

De acordo com a lei nº 11.654/2008, objeto de nosso estudo, a escola deve ensinar a história e a cultura africana e afro-brasileira 

aos seus discentes. Contudo, para Souza (2012, p. 21), a maior dificuldade dos professores em trabalhar com a cultura africana e afro-

brasileira é a questão da religiosidade. Ao abordar a religião africana do candomblé, segundo ela, os alunos parecem resistentes quando 

estes são evangélicos, “são justamente os temas ligados às religiosidades afro-brasileiras os que encontram maior resistência junto a 

professores e alunos, principalmente se a presença de evangélicos for significativa” (p. 21). Para a autora, há uma solução para trabalhar 
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com o tema da lei em sala de aula que fuja à questão religiosa. Desta maneira o professor pode “introduzir conhecimentos que [permitam] a 

construção de uma relação respeitosa com a alteridade representada pela cultura afro-brasileira” (loc. cit.) e africana.  

No que concerne ao tipo de pesquisa do qual nos valemos, André (2008) apresenta vários conceitos de autores a respeito da 

pesquisa etnográfica e resume dizendo que este método de pesquisa precisa ser utilizado: 

 

(1) Quando se está interessado numa instância em particular, isto é, numa determinada instituição, numa 

pessoa ou num específico programa ou currículo; (2) quando se deseja conhecer profundamente essa 

instância particular em sua complexidade e em sua totalidade; (3) quando se estiver mais interessado 

naquilo que está ocorrendo do que nos seus resultados; (4) quando se busca descobrir novas hipóteses 

teóricas, novas relações, novos conceitos sobre um determinado fenômeno; e (5) quando se quer retratar 

o dinamismo de uma situação numa forma muito próxima do seu acontecer natural (ANDRE, 2008, p. 

52) 

 

Sendo assim, nossa pesquisa é etnográfica, pois se adequa aos parâmetros citados por André (2008), uma vez que adentramos à 

instituição escolar em busca de dados que nos auxiliem em nosso trabalho. Conforme ela (p. 52) “outra vantagem também associada ao 

estudo de caso é sua capacidade de retratar situações vivas do dia-a-dia escolar, sem prejuízo de sua complexidade e de sua dinâmica 

natural”. 

Na opinião da autora, “seria uma irresponsabilidade e um descompromisso imperdoáveis” (p. 53) o fato de o pesquisador se 

eximir de assumir uma posição a respeito do problema analisado. 

A coleta de dados ocorreu com as observações e entrevistas. Lançamos mão de mais de um instrumento de coleta de dados a fim 

de conseguir certa neutralidade, pois para que a observação “se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação” ela “precisa ser 

antes de tudo controlada e sistemática” (p. 25), segundo Lüdke e André (1986). Para elas, este método de coleta de dados é o mais 

adequado, em conjunto com a entrevista. 

A entrevista, de acordo com as autoras, “representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados” (p. 33) haja vista o seu 

modo interativo que permite haver “uma atmosfera de influencia recíproca entre quem pergunta e quem responde” (loc. cit.) o que facilita 

captar a informação desejada com mais propriedade. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

Desta maneira, em seguida discutiremos os resultados encontrados até o momento na pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sant’Ana (2008) declara que em pesquisa realizada por Ana Célia Silva (UFBA) sobre estereótipos e preconceitos em relação ao 

negro no material didático e no espaço escolar assim como “a percepção do professor quanto à sua existência e o seu papel de mediador dos 

mesmos”, a pesquisadora verificou que o material didático e o professor trazem preconceitos e estereótipos que colaboram para a 

perpetuação do racismo: 

 

a existência de uma ideologia da inferiorização do negro que é fortalecida na escola através do livro 

didático e do professor, sob a forma de estereótipos e preconceitos. Constatou-se, também, que o 

professor, figura importantíssima na educação do aluno, lamentavelmente, não percebeu a presença 

destes estereótipos e preconceitos, bem como o importantíssimo papel que exerce como o grande 

mediador no processo ideológico, reforçando a transmissão destes estereótipos e preconceitos 

(SANT’ANA, 2008, p. 47). 

 

Percebemos a gravidade que a falta de preparo dos professores para trabalhar com o tema raça/etnia pode trazer dentro de uma 

sala de aula já que nas entrevistas cedidas ao nosso trabalho há os mais distintos relatos acerca do tema, às vezes favoráveis, o que, 

confesso, é muito difícil e outras vezes desfavoráveis. O que mais nos chamou a atenção foi a narração de uma professora que durante 

nossa conversa, depois de desligado o gravador, portanto informalmente, declarou que não vê a necessidade de trabalhar especificamente a 

questão da raça negra, já que ela descende de determinado grupo étnico e não vê a sua cultura sendo debatida no espaço escolar, em leis ou 

outras manifestações do tipo. 

O que essa professora talvez não tenha se dado conta é que há uma diferença enorme no tratamento dado ao negro/a no Brasil e o 

tratamento dado aos demais povos que na maioria das vezes receberam até ajuda de custo para viverem no país. Aspectos como esse devem 

ser levados em consideração quando o professor for analisar a importância do/a negro/a para a sociedade brasileira e a relevância do estudo 

da cultura negra brasileira e africana no ambiente escolar.  

Quando se trata de uma escola que recebe alunos/as quilombolas essa questão agrava-se ainda mais, como ensinar, transmitir 

conhecimentos a alunos/as que têm uma formação étnica e, portanto terão formação identitária distinta dos demais alunos/as já que a 
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realidade em que vivem é totalmente diferente da dos outros/as colegas. Como não transmitir estereótipos racistas se o professor leva 

consigo marcas que o revelam racista? Munanga (2005) destaca que 

 

Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na cabeça do professor e sua 

incapacidade em lidar profissionalmente com a diversidade, somando-se ao conteúdo preconceituoso 

dos livros e materiais didáticos e às relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências 

étnico-raciais, sociais e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu aprendizado 

(MUNANGA, 2005, p. 16). 

 

 Isto posto, compreendemos que a professora parece não ter consciência de seu papel diante da (re) construção das identidades de 

seus/suas alunos/as e que em escolas que recebem alunos/as oriundos de comunidades quilombolas ou comunidades que possuam outras 

características próprias há de ser realizado um trabalho específico que vise orientar os/as professores/as sobre a complexidade que exige o 

tratamento com esse tipo de diversidade assim como pregam as Orientações e Ações para a Educação das Relações Etnicorraciais 

(doravante OAERER) (2006, p. 13) que em seu texto afirma que o governo busca “uma política educacional que reconhece a diversidade 

étnico-racial” assim como “a diversidade na educação”. 

 

É imprescindível, portanto, reconhecer esse problema e combatê-lo no espaço escolar. É necessária a 

promoção do respeito mútuo, o respeito ao outro, o reconhecimento das diferenças, a possibilidade de se 

falar sobre as diferenças sem medo, receio ou preconceito. Nesse ponto, deparamo-nos com a obrigação 

do Ministério da Educação de implementar medidas que visem o combate ao racismo e à estruturação 

de projeto pedagógico que valorize o pertencimento racial dos(as) alunos(as) negros(as). (OAERER, 

2006, p. 23). 

 

Deste modo percebemos a relevância e o reconhecimento por parte do Estado em fazer com que se compreenda principalmente 

na educação que o negro/a e que principalmente o quilombola tem papel relevante na nossa sociedade.  
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RESUMO 

O Parque Estadual das Lauráceas é o ponto de partida para uma amostra do diverso conhecimento popular contido no entorno 

desta porção de Mata Atlântica, onde o saber fazer das comunidades tradicionais abrange diversas práticas de uso da natureza 

que foram desenvolvidas para garantir sua sobrevivência e manter suas tradições. Reconhecer e valorizar o etnoconhecimento 

das comunidades quilombolas vizinhas ao Parque Estadual das Lauraceas torna-se uma estratégia inteligente para a gestão 

efetiva e participativa da área protegida, além de corroborar com a conservação dos remanescentes naturais e culturais do 

território do Vale do Ribeira Paranaense. 

 

Palavras-chave: conhecimento tradicional, unidades de conservação, etnoconservação. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente a criação de unidades de conservação (UC) é uma das principais formas de intervenção governamental para a 

redução da perda de biodiversidade diante ao avanço da degradação ambiental imposta pela sociedade. Considerar os 

aspectos antrópicos do interior e entorno de áreas naturais protegidas é uma ação governamental recente e de grande 

relevância  

para a conservação dos recursos naturais em ecossistemas exemplares, e que corrobora para a gestão participativa dos 

recursos naturais resguardada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).   

Com relevo fortemente ondulado, de muitas montanhas e rios sinuosos, o Vale do Ribeira abriga diferentes territórios, 

instituídos politicamente ou não, formando um cenário de relevante diversidade étnica, cultural e ecológica inerente a maior 

área contínua de Mata Atlântica do País. É neste cenário que se encontra o Parque Estadual das Lauraceas (PEL), uma UC 

criada em 1979 com o objetivo de conservar um importante remanescente florestal de uma outrora vasta biodiversidade 

paranaense.  

Na Zona de Amortecimento (ZM) do PEL, essa definida pela a Lei N. 9.985 / 2000 como “o entorno de uma UC onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos 

sobre a unidade” (art.2º - XVIII), estão localizadas seis comunidades remanescentes de quilombo certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares, três delas em processo de titulação, com os Relatórios Antropológicos concluídos. Essas comunidades são 

dotadas de saberes inatos sobre o manejo dos recursos naturais de seus territórios, que embora reduzidos devido à 

implantação do PEL e ação dos vastos plantios de pinus e extensas pastagens, continuam a propagar a cultura praticada por 

seus antepassados a mais de 200 anos.  

O Vale do Ribeira, então permeado de áreas protegidas e de comunidades tradicionais é um território propenso para o 

desenvolvimento de atividades de cunho etnoconservacionista, cabendo à sociedade e ao governo reconhecerem e 

demonstrarem interesse sobre esta realidade. Agregar os saberes quilombolas e incluir o interesse das comunidades do 

entorno na gestão do PEL é uma ação premente para a conservação efetiva da UC e preservação das tradições dos 

remanescentes culturais e naturais do território. 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

A abordagem teórica do estudo das UC tem no conceito de território um grande espectro de possibilidades de discussão, tanto 

em relação ao chamado “mundo natural”, quanto às questões que dizem respeito à sociedade, em geral, e grupamentos 

sociais, em particular. Além disso, os recentes debates sobre a problemática das UC têm demandado uma aproximação entre 

as múltiplas abordagens do território (Vallejo, 2002). 

Apesar de ser um conceito central para a Geografia, território e territorialidade, por dizerem respeito à espacialidade humana, 

têm uma certa tradição também em outras áreas, cada uma com um enfoque centrado em uma determinada perspectiva 

(Haesbaert, 2011, p.37). Nas ciências naturais apresenta ênfase no estudo da ecologia das espécies e das populações naturais, 
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nas Ciências políticas, o território está estreitamente relacionado com a formação do Estado, enquanto na antropologia, o 

conceito é relacionado às sociedades tradicionais, onde os vínculos espaciais são bastante pronunciados. 

O uso do território pelo homem é uma realidade que deve ser considerada quando se planeja uma UC. Atualmente existe um 

reconhecimento crescente de que o envolvimento da população local é o elemento principal que está faltando nas estratégias 

de manejo de conservação da natureza (Primack & Rodrigues, 2001). Com isso, os exemplos clássicos de conservação da 

natureza, sem qualquer interferência humana, vêm sendo revistos e readaptados considerando as especificidades regionais e 

locais. 

Em grande parte do mundo o principal instrumento para a conservação da biodiversidade é a criação de áreas protegidas, 

localizadas e demarcadas como pedaço de relevante interesse ecológico, e mantidas sobre regimes especiais de regulação. O 

modelo de UC adotado no Brasil deriva da concepção de natureza selvagem criada pelos Estados Unidos, entendida como 

lugares de contemplação e que devem ser separados da intervenção humana. Embora esse modelo possa ser relativamente 

adequado aos seus criadores, sua transposição para o terceiro mundo mostra-se problemática, pois mesmo as áreas 

“intocadas” abrigam populações humanas. Embora essas populações corporifiquem um modo de vida tradicionalmente mais 

harmonioso com o ambiente, vem sendo persistentemente desprezadas e afastadas de qualquer contribuição que possam 

oferecer à elaboração das políticas públicas regionais, sendo as primeiras a serem atingidas pela destruição da natureza e as 

ultimas a se beneficiarem das políticas de conservação ambiental.  

A alternativa que vem sendo discutida para o modelo em vigor é a etnoconservação, perspectiva que defende a construção de 

uma nova aliança entre o homem e a natureza, baseada, entre outros pontos, na importância das comunidades tradicionais 

indígenas e não indígenas na conservação das matas e outros ecossistemas presentes nos territórios que habitam. A 

valorização do conhecimento e das praticas de manejo dessas populações deveria constituir uma das pilastras de um novo 

conservacionismo nos países do Sul (Diegues, 2000).  

Trata-se muito mais de administrar visões e interesse humanos, muitas vezes opostos, do que manejar processos naturais. É 

evidente que as populações tradicionais não são os únicos atores na tarefa da conservação e outros interesses como dos 

grupos urbanos, agricultores comerciais, etc. devem ser levados em consideração. O que podemos dizer é que as 

comunidades tradicionais podem ser aliadas nesse exercício, o que também implica em afastar a visão romântica de que são 

conservadoras natas, pois como seres humanos possuem defeitos e qualidades, com interesses, frequentemente heterogêneos 

dentro da própria comunidade. Além disso, muitas dessas comunidades têm sofrido, nas ultimas décadas, processos de 

desorganização social e cultural decorrentes de sua inserção crescente nas sociedades urbano-industriais, com a perda 

também crescente de suas tecnologias patrimoniais assim como do acesso aos recursos naturais (Diegues,2000). 

A criação do SNUC foi um reflexo da evolução histórica da política conservacionista, pois num momento anterior a ele, no 

Brasil, o discurso também era o de proteção integral sem interferência humana calcado nos argumentos da pesquisa, da 

beleza cênica e da saúde espiritual. A criação da categoria Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) corrobora com a 

mudança de pensamento em relação às comunidades tradicionais e a conservação dos recursos naturais. Essa representa uma 

área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos 

recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados as condições ecológicas locais e que desempenham um 

papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica (SNUC, Art.20.). 

Porém, a interface entre gestão comunitária e gestão institucional dos recursos naturais é um tema recorrente que não 

encontra consenso. O poder público, muitas vezes, pratica uma postura utilitária com essas populações, pois as condições de 

como essas devem ou não pescar, caçar, fazer extrativismo e agricultura tende a serem impostas através de dispositivos legais 

e de fiscalização. Quando uma nova unidade de conservação é criada, ou quando as fronteiras de uma unidade já existente 

passam a ser rigidamente controladas, os moradores locais podem ter seu acesso negado a um recurso que eles sempre 

usaram ou até mesmo protegeram (Primack & Rodrigues, 2001). 

Para Diegues (2000, p. 1) a diversidade biológica “[...] é também uma construção cultural e social”, onde “as espécies são 

objeto de conhecimento, de domesticação e uso, fonte de inspiração para mitos e rituais das sociedades tradicionais, e 

finalmente, mercadoria nas sociedades modernas”. 

Um elemento essencial das estratégias de conservação deve ser a proteção da diversidade biológica dentro e fora das áreas 

protegidas. O perigo de se depender apenas de Parques e Reservas é que essa estratégia pode criar um "estado de sítio”, onde 

as espécies e comunidades dentro dos parques são rigorosamente protegidas enquanto que aquelas que estão fora podem ser 

livremente exploradas. Se as áreas que cercam os Parques forem degradadas, de qualquer forma, a diversidade biológica 

dentro dos parques diminuirá também, sendo séria a perda de espécies nos parques pequenos (Primack & Rodrigues, 2001). 

A necessidade de inserção das UC no processo de desenvolvimento econômico local se faz premente na atualidade brasileira. 

Portanto, as politicas públicas em relação às áreas protegidas precisam integrar-se as demais politicas tradicionalmente 

setoriais (Pádua, 2002). Torna-se necessário pensar em ações conjuntas de gestão dos recursos naturais, com valorização dos 

conhecimentos tradicionais aliado ao conhecimento científico para a formulação de politicas públicas que contemplem os 

interesses sociais, ecológicos e culturais de uma determinada localidade. 
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Para ilustrar a proposta de etnoconservação exposta neste trabalho se fará uso de informações obtidas a partir do projeto 

Quilombolas das Lauraceas: Difusão do Patrimônio Cultural do Vale do Ribeiro Paranaense, concebido através de uma bolsa 

de pesquisa da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) no ano de 2011. A pesquisa teve como objetivos principais retratar 

os protagonistas que ajudam a manter o patrimônio cultural dos quilombolas do Vale do Ribeira, ao mesmo tempo em que se 

pretendeu contribuir com a discussão da etnoconservação como ferramenta adequada para conservar ecossistemas naturais, 

com enfoque para a região do Parque Estadual das Lauráceas, no Paraná. Para tanto foram realizadas parcerias com 4 

comunidades quilombolas localizadas no entorno do PEL; Areia Branca, Córrego do Franco, Estreitinho e São João, onde  

através de idas a campo foram colhidas entrevistas, filmagens, fotografias e informações através de conversas informais. 

Também foi realizada entrevista com gestores públicos que trabalharam na região, com o intuito de corroborar o conteúdo da 

linha desta pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao relatar as maneiras de fazer as coisas antigamente, muito se fala na união das pessoas, na lua minguante e no jeito certo 

de usar os recursos naturais.  Hoje em dia, apesar dos pixirões e reunidas serem raros, o conhecimento e a interdependência 

da natureza estão igualmente presentes. Durante os processos de transmissão dos conhecimentos de geração em geração, o 

que era repassado envolvia não só a confecção de um artefato, mas também os cuidados com o manejo da matéria prima 

desde sua retirada da mata: “Tirava mais na lua minguante, pra não apodrecer a madeira, palha, cipó” disse Dona Tereza 

Bandeira, da comunidade Estreitinho. Seu Paulo Moreira, da vizinha comunidade Areia Branca, ainda comenta que “a gente 

que conhece sabe só no olhar qual que tá mais maduro”.  

Este acúmulo de conhecimentos construídos através da observação da natureza foi determinante na definição de estratégias 

de manejo dos recursos naturais, ainda que hoje estejam aparentemente menos presentes no tocante à intensidade de sua 

utilização. 

Cipós eram utilizados na produção de pás, peneiras, cestas, tipiti, cercas e redes. Os balaios e as peneiras eram 

confeccionados com taquaruçu, os cestos com taquara-lixa e cipó-peva (também utilizado para a confecção de chapéus), e as 

cordas para pesca, por sua vez, com cipó-peva e cipó-embe. A oralidade presente na cultura tradicional perpetua os rituais de 

coleta e uso dos recursos naturais. Um exemplo disso são as várias citações para a extração dos cipós e taquaras: 

D. Anadil: “tem que cortar na minguante pra não prejudicar o pé, tem que propagar pra não acabar (...) pegar a muda do cipó, 

cortar um pedaço e colocar no pé da árvore grande porque quanto maior a árvore ela vai dar melhor o cipó (...) tem uma 

época que dá a florada e ela seca, a taquara seca, então por isso que a gente tem que cuidar do que tem, é natural secar” 

Seu Benedito: “Ela seca de 7 em 7 anos. O índio conhece a idade pela seca das taquaras (...) o embe é mais resistente que o 

peva, só que tem que tirar e utilizar com a casca (...) a casca do embe é mais resistente que o coração dele (...) se tirar o cipó 

peva na lua crescente arrebenta a mãe.” 

Uma das dificuldades para o exercício dessa arte é a disponibilidade dos recursos naturais. O que era encontrado com 

facilidade, hoje em dia demanda mais procura e dedicação. A consciência de conservação e manejo sustentável da mata é 

predominante entre os quilombolas e muitos já praticam o plantio de espécies nativas nas adjacências de suas moradias. 

Como diz Seu Osvande Morato dos Santos em relação ao Jatobá, espécie de difícil reprodução por ser apreciado pela fauna: 

“A gente tem muita preocupação pois ta quase em extinção, a gente tem muito saco com muda pra ser plantado” 

Percebe-se que os hábitos de uso e manejo dos recursos em áreas que não foram ocupadas pelo pinus e por pastagens, até 

hoje estão produzindo alimentos e abrigam florestas, o que afirma as comunidades do entorno do PEL como agentes de 

conservação da natureza, que merecem maior visibilidade dentro do processo de elaboração de políticas públicas ambientais 

e culturais (Moscal & Kaminski, 2008). 

No Paraná, os métodos de manejo dos recursos naturais desenvolvidos pelas comunidades tradicionais vem ganhando 

reconhecimento do poder público, que aos poucos agrega em suas pastas ações de fomento ao discurso e às praticas 

conservacionistas. O depoimento de Guilherme Camargo Vasconcelos, diretor do Departamento de Áreas Protegidas e 

Biodiversidade do Instituto Ambiental do Paraná, aponta um posicionamento favorável aos usos que as comunidades 

quilombolas do entorno do PEL fazem na área: “o uso dos recursos naturais pelas comunidades tradicionais vem se 

mostrando ao longo dos anos que não é degradante, é um uso mais sustentável, eles estando ali preservam a biodiversidade”. 

Com o objetivo de conservar importantes remanescentes da extinta vasta biodiversidade paranaense, o Parque Estadual das 

Lauráceas, quando criado em 1979, não diferenciava a população local segundo sua origem, referindo-se a todos como 

‘posseiros’. Como nos conta Nelson Adamovicz, funcionário a aproximadamente 30 anos do IAP que participou desse 

processo: “Hoje o PEL conta com 30mil hectares de terras bem preservadas... com várias grutas, várias cachoeiras, alguns 

ribeirões bastante interessantes com águas límpidas e fauna abundante, sendo que houve remanejamento de posseiros em 

alguns locais” 
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A relocação das famílias que habitavam o então interior do Parque foi direcionada para a comunidade de São João. Segundo 

SAHR et alii (2011), além de perder parte de seu território para o estado, a maioria das famílias assentadas, com as quais os 

quilombolas não mantiam laços de identidade, vendeu suas posses a terceiros – sitiantes e fazendeiros – e as terras não 

voltaram mais aos seus “legítimos donos”. 

Embora o PEL não esteja na pauta do debate que envolve grandes conflitos entre áreas protegidas e populações humanas, o 

que se questiona é como relacionar os objetivos conservacionistas com o respeito e a manutenção da sociodiversidade em 

esfera local e regional. 

A legislação ambiental brasileira divide as áreas protegidas em dois grupos, nomeadas enquanto unidades de conservação de 

proteção integral e de uso sustentável. Esta última abriga as duas únicas categorias que foram especificamente destinadas a 

abrigar populações tradicionais e a proteger os meios de vida e a cultura dessas populações: as Reservas Extrativistas e as 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável.  

Após anos de debates institucionais e reivindicações por parte de comunidades tradicionais do Vale do Ribeira paulista, cria-

se um modelo de reclassificação de áreas protegidas: o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga. Entre as 16 

categorias de unidades de conservação que o compõe, está a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) dos 

Pinheirinhos, ocupada por três comunidades tradicionais, entre elas Areia Branca, que apesar do limite interestadual foi 

incluída devido à dinâmica social estabelecida com o município de Barra do Turvo-SP. 

O sucesso das políticas de conservação da biodiversidade depende muito mais da ação coletiva nos subsistemas social e 

político dos atores em confronto do que das características culturais dos usuários diretos e indiretos dos recursos a serem 

preservados (FERREIRA, 2004). 

O instrumento de gerenciamento e planejamento de uma UC é o seu Plano de Manejo (PM), o qual integra estudos e análises 

de dados sobre seus fatores bióticos, abióticos e antrópicos, com intuito de nortear as ações no seu interior e entorno. No 

presente momento em que a revisão do PM do PEL, esse  

publicado em 2002, encontra-se em fase de planejamento torna-se premente a inclusão do conhecimento tradicional nas 

diretrizes de gestão da UC.  

Com a difusão do saber fazer das comunidades quilombolas do entorno do PEL pretende-se dar notoriedade à relação 

sociedade-natureza e incentivar novos trabalhos que resultem na permanência dessas reminiscências históricas aliadas a 

conservação do ambiente em que esses remanescentes culturais e naturais se fazem presentes. 
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LER, ESCREVER E CONTAR: ASPECTOS SOBRE A EDUCAÇÃO NO FAXINAL DOS 

MARMELEIROS NAS DÉCADAS DE 1930 E 1940 

 

Jacieli Domingues Pereira
37

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal compreender o papel e a importância da educação na comunidade de Faxinal dos 

Marmeleiros, situada no interior da cidade de Rebouças – Paraná, num momento em que a escola formal ainda não se fazia 

presente (décadas de 1930 e 1940). O fato de não haver escolas subsidiadas pelo governo não impediu que muitos 

faxinalenses tivessem acesso à instrução. As primeiras escolas foram implantadas e organizadas pelos próprios moradores, 

sendo que aqueles que podiam e queriam, juntavam-se aos vizinhos e pagavam para que uma professora lecionasse para seus 

filhos. Através de depoimentos colhidos junto aos faxinalenses na forma de entrevistas gravadas, busca-se responder às 

seguintes questões: Por que, numa comunidade eminentemente rural, quase isolada em relação aos centros urbanos mais 

próximos, haver uma preocupação tão grande com o ensino (da leitura e também da escrita e das “contas”) para as crianças, a 

ponto de se despender quantias em dinheiro para tal propósito? O que levava os pais (muitas vezes analfabetos) a desejar que 

seus filhos tivessem acesso à instrução, já que seu destino mais provável seria o trabalho na roça? Utiliza-se, portanto, o 

aporte metodológico da história oral no anseio de compreender o cotidiano escolar dos faxinalenses, bem como a função 

assumida pela educação na comunidade em questão. Recorre-se também à documentos oficiais da época no intuito de 

reconstruir o cenário educacional fora do faxinal, em âmbito nacional e estadual. O confronto dessas duas tipologias de 

fontes permite traçar as principais características da educação acessada pelos sujeitos históricos moradores do faxinal, 

ressaltando suas particularidades e delimitando as divergências para com a educação institucionalizada ofertada pelo 

governo. No que tange aos preceitos teóricos, dialoga-se principalmente com Michel De Certeau na perspectiva da História 

do Cotidiano, através da aplicação dos principais conceitos deste autor, a saber: “táticas”, “estratégias”, “conveniência”, 

“espaço” e “lugar”. 

 

Palavras-chave: Faxinais. Educação. Cotidiano. 

INTRODUÇÃO 

 

 Os faxinalenses
38

 são povos tradicionais de formação social que têm a característica do uso coletivo dos recursos 

hídricos e florestais disponíveis em seus territórios. Nos faxinais, os animais, considerados de propriedade privada, são 

criados à solta e em espaço comum, partilhado por todos os moradores, mesmo os que não possuem terras. Apesar de nem 

todas as comunidades de faxinal viverem de maneira idêntica, há, em geral as seguintes características: na área do criadouro 

ficam também as  moradias cercadas em pequenas áreas de terras, lugar onde os moradores cultivam as hortas, auxiliares na 

provisão da subsistência compostas de verduras, legumes, frutas, dentre outros. Nesse mesmo espaço os faxinalenses fazem a 

coleta da erva mate, planta nativa que nasce espontaneamente (MENIN, 2010, p. 9).  

 Também é comum, embora não em todas as comunidades, que haja áreas de lavoura cercadas para a policultura 

alimentar, composta de milho, feijão, fumo, etc. Assim, um território composto e complexo que pode combinar uso comum 

de recursos e apropriação privada da terra é característica que se pode encontrar nos faxinais, apesar de que essas não sejam 

as únicas possíveis de se verificar nestas comunidades tradicionais (MENIN, 2010, p. 9). 

 A preservação da Floresta com Araucária, a realização de festas tradicionais, a prática de ofícios como benzedeiras e 

curandeiras, entre outras manifestações fazem parte também do rol de características dos povos faxinalenses (SIMÕES, 2009, 

p. 12). 

 Conforme aponta Löwen Sahr (2008, p.214)  

 

A existência de uma história e uma cultura próprias, a preservação e o respeito as suas tradições 

e aos seus costumes, bem como a vivência comunitária, solidária e de união, transformou essas 

comunidades, que hoje estão inseridas numa sociedade moderna, no que se convencionou 

chamar 

de “Comunidades Tradicionais”.  

 

 Além dos faxinalenses os povos ou comunidades tradicionais abrangem ainda os indígenas, os remanescentes de 

quilombos, os caiçaras, os açorianos, os babaçueiros, os caboclos, os caipiras, os sertanejos, as quebradeiras de côco, os 

pantaneiros, os jangadeiros, os pescadores artesanais, os seringueiros. A título de esclarecimento, o termo tradicional 
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 Mestranda em História e Regiões pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. 
38

 Faxinalense é um termo recentemente empregado para designar o morador de Faxinal, apesar disso utiliza-se esta 

terminologia a fim de facilitar o entendimento do texto, ainda que no período abordado a palavra não existisse.  
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utilizado para caracterizar estes grupos não corresponde à clássica noção de tradição que remete à continuidade, linearidade 

histórica, remanescencia das chamadas comunidades primitivas ou ainda resíduo no suposto processo evolutivo da sociedade 

(ALMEIDA, 2006, P. 9).  Desse modo, o uso da palavra tradicional não se relaciona à imobilidade histórica e atraso 

econômico, mas sim a realidades sociais da atualidade (LÖWEN SAHR, 2008) Conforme salienta Almeida (2006, p. 9 e 10)  

o tradicional: 

 

(...) antes de aparecer como referencia histórica remota, aparece como reivindicação 

contemporânea e como direito involucrado em formas de autodefinição coletiva. Nesta ordem, 

antes mesmo de serem interpretadas, como “comunidades naturais” e “espontâneas”, as 

chamadas “comunidades tradicionais” aparecem hoje envolvidas num processo de construção do 

próprio “tradicional”, a partir de mobilizações e conflitos, que tem transformado de maneira 

profunda as formas de solidariedade apoiadas em relações primárias. Deste ponto de vista, além 

de ser do tempo presente, o “tradicional” é, portanto, social e politicamente construído.   

 

 Diante disso os faxinalenses não podem ser considerados como atrasados ou sujeitos que ficaram inertes, parados no 

tempo, mas sim como agentes que visam a manutenção e a atualização de suas tradições culturais.  Ademais, o caráter de 

comunidade tradicional advém de uma aceitação das implicações da “definição legal que exige o "uso sustentável de recursos 

naturais"  -  seja conforme práticas transmitidas pela tradição, seja por meio de novas práticas”. Os povos tradicionais, 

portanto, assumem uma espécie de pacto, onde se comprometem com a não agressão ao meio-ambiente.   

  

DESENVOLVIMENTO 

 

 Neste trabalho o faxinal é entendido como espaço singular onde na vivência do cotidiano se pode observar a 

ocorrência de estratégias, táticas e conveniências. Segundo Certeau (1998), o cotidiano é composto por diversas práticas que 

não seguem os padrões impostos pela sociedade. Ainda que instituições políticas e sociais tendam a normatizar as práticas a 

partir de estratégias com objetivos claros, no cotidiano os sujeitos, a partir das táticas subvertem essas normas e se mostram 

ativos. Tática, segundo Certeau (1998, p.46) é: “um cálculo que não pode contar com um próprio, nem portanto com uma 

fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar o do outro. Já a estratégia é definida por 

Certeau (1998, p.46) como:  

(...)o cálculo das relações de força que se torna possível a partir do momento em que um sujeito 

de querer e poder é isolável de um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito 

como um próprio e, portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma 

exterioridade distinta (...) 

 

 A passividade, tida como típica dos sujeitos ordinários é para Certeau algo que não condiz com a realidade, pois os 

indivíduos modificam e dão significados distintos aos lugares os transformando em espaços de forma inventiva e criativa. 

Portanto, o cotidiano não é o que as normas prescrevem, mas sim o que os sujeitos fazem, como eles interpretam, inventam e 

executam suas ações no dia-a-dia.   

 Desse modo, este trabalho tem como objetivo principal compreender o papel e a importância da educação na 

comunidade de Faxinal dos Marmeleiros, situada no interior da cidade de Rebouças – Paraná, num momento em que a escola 

formal, institucionalizada, ainda não se fazia presente. O fato de não haver escolas subsidiadas pelo governo não impediu que 

muitos faxinalenses tivessem acesso à instrução. As primeiras escolas foram implantadas e organizadas pelos próprios 

moradores, sendo que aqueles que podiam e queriam, juntavam-se aos vizinhos e pagavam para que uma professora 

lecionasse para seus filhos. Esta professora nem sempre apresentava a formação necessária para exercer a função, o que 

destaca o caráter informal da educação ofertada às crianças daquele período.  

 O caráter particular do ensino, apontado pelos moradores, não corresponde ao que se compreende hoje por escola 

privada. Na realidade não havia um lugar, uma construção específica, para abrigar os alunos e as aulas ocorriam onde 

houvesse disponibilidade. Desse modo lugares como a igreja e o sótão de uma casa, por exemplo, podiam transformar-se em 

pequenas escolinhas, onde não mais do que 15 crianças, meninos e meninas, tinham acesso às primeiras letras. As 

professorinhas – modo como os entrevistados se referem às professoras – recebiam quantias irrisórias para ensinar seus 

alunos a ler, escrever e efetuar as quatro operações (soma, divisão, subtração e multiplicação), por um período de tempo 

curto que geralmente não passava de três ou quatro meses, durante os quais aquelas que não pertenciam à comunidade eram 

acolhidas na casa de um dos moradores. As condições de ensino eram precárias e não havia qualquer regulamentação.  

 Havia, portanto, um esforço em possibilitar às crianças o acesso à educação, mesmo que informalmente. E é 

exatamente este esforço que desperta o interesse da pesquisadora, que procura através do resgate da memória de alguns 

faxinalenses, compreender qual o sentido assumido pela educação dentro da comunidade. As questões que mais intrigam são: 

Por que, numa comunidade eminentemente rural, quase isolada em relação aos centros urbanos mais próximos, haver uma 

preocupação tão grande com o ensino (da leitura e também da escrita e das “contas”) para as crianças, a ponto de se 

despender quantias em dinheiro para tal propósito? O que levava os pais (muitas vezes analfabetos) a desejar que seus filhos 

tivessem acesso à instrução, já que seu destino mais provável seria o trabalho na roça?  

 Procurando responder a tais questionamentos esta pesquisa investiga a função exercida pela educação na vida dos 

faxinalenses, pautando-se, para tanto, em entrevistas com moradores e ex-moradores do Faxinal dos Marmeleiros, que 
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tiveram suas primeiras experiências “escolares” nas décadas de 1930 e 1940, período em que a escola formal ainda não 

existia na localidade. 

Numa cultura onde a oralidade predomina sobre a escrita, os documentos orais foram fundamentais, já que faltam 

documentos escritos sobre o tema em questão
39

. Neste ínterim, as narrativas orais sobre a educação assumem um importante 

papel no sentido de revelar seu significado para a comunidade. 

Nessa perspectiva concede-se aos faxinalenses, historicamente relegados à marginalidade, a possibilidade de narrar sua 

história e se fazer ouvir, pois “a análise, a partir da oralidade, transforma o “objeto” (entrevistado) em sujeito da história, 

dando-lhe voz e credibilidade” (MATOS; SOCHODOLAK, 2008, p. ).  

 Thompson (1192, p. 137) corrobora esta ideia quando afirma que:  

(...) a evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e mais fundamental para a história. 

Enquanto os historiadores estudam os atores da história à distância, a caracterização que fazem 

de suas vidas, opiniões e ações sempre estaria sujeita a ser descrições defeituosas, projeções da 

experiência e da imaginação do próprio historiador: uma forma erudita de ficção. A evidência 

oral, transforma os “objetos” de estudos em “sujeitos”, contribui para uma história que não é só 

mais rica, mais viva e mais comovente, mas também mais verdadeira.  

 

No estudo aqui empreendido os depoimentos colhidos junto aos faxinalenses permitiram ter acesso a aspectos referentes à 

educação, os quais não seria possível acessar nos documentos oficiais, já que estes ocultam e tornam invisíveis os faxinais do 

Estado do Paraná. 

 Ressalta-se que nos faxinais o trabalho e a diversão caminham lado a lado o que contribui para manter os laços de 

amizade entre vizinhos, parentes e compadres. A solidariedade e ajuda mútua podem ser consideradas como principal pilar 

de sustentação das comunidades faxinalenses, pois ajudam a manter a ordem do sistema. Por partilharem uma vida coletiva 

os moradores do faxinal estabelecem regras que precisam ser cumpridas para garantir um convívio harmonioso. Assim sendo 

é perfeitamente possível analisar o faxinal dialogando com Michel de Certeau partir do conceito de “conveniência”, 

formulado por ele e aplicado em conjunto com Luce Giard e Pierre Mayol na obra “A Invenção do Cotidiano” (1996).  

 Para Certeau (1996, p.39) a conveniência  

representa, no nível dos comportamentos um compromisso pelo qual cada pessoa, renunciando à 

anarquia das pulsões individuais, contribui com sua cota para a vida coletiva, com o fito de 

retirar daí benefícios simbólicos necessariamente protelados. 

 

 É como uma espécie de caixinha ou vaquinha onde cada um colabora com sua parte em prol de um benefício 

comum. Os faxinalenses pactuam de um contrato social, ao qual são obrigados a respeitar para que seja possível a vida 

cotidiana. O intuito é encontrar um ponto de equilíbrio, “é preciso conviver com os vizinhos e mais, saber conviver” 

(CERTEAU, 1996, p.39). A partir deste entendimento, pode-se comparar – com alguma ressalva – o faxinal a um bairro, nos 

moldes definidos por Certeau em conjunto com Mayol. Para eles 

 

 o bairro aparece como o lugar onde se manifesta um “engajamento” social, ou noutros termos: 

uma arte de conviver com parceiros (vizinhos, comerciantes) que estão ligados a você pelo fato 

concreto  mas essencial, da proximidade e da repetição (1996, p. 39). 

 

 O bairro pode figurar ainda como “uma porção do espaço público em que se insinua pouco a pouco um espaço 

privado particularizado” (CERTEAU, 1996, p. 39). A particularização aparece na maneira como o espaço público é 

“consumido” ou praticado. Esta prática imprime ao espaço público uma nova configuração tornando-o um lugar de 

reconhecimento.  

 Na medida em que o lugar, no caso o faxinal, vai sendo praticado pelos usuários, tece-se um espaço simbólico, ou 

seja, produz-se uma resignificação, que tem como produto a constituição de identidades. Nesse âmbito, o faxinalense, 

enquanto categoria identitária forma-se a partir das relações cotidianas estabelecidas através do “consumo” do faxinal, donde 

se registram as inúmeras artes de fazer.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas décadas de 1930 e 1940 a escola ofertada pelo governo, assim como os serviços da escola particular, só conseguiam 

beneficiar crianças das áreas mais populosas do território brasileiro, sobretudo nos principais centros urbanos. No interior do 

país, especialmente nas pequenas vilas, sítios e povoados, afastados das cidades, o processo de escolarização acontecia sob a 

responsabilidade direta das famílias que lançavam mão de formas variadas de ensino para que seus filhos fossem iniciados no 

mundo dos letrados. Ainda assim muitas pessoas ficavam à margem da escolarização. 
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  Ainda que exista hoje uma significativa produção bibliográfica com relação aos faxinais, não há estudos que 

versem sobre a educação voltada aos faxinalenses no período de que trata esta pesquisa.  
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As escolas que foram instituídas no Paraná, sobretudo nas áreas rurais, a partir de 1930 não conseguiram abranger uma 

grande parcela da população paranaense, como é o caso do Faxinal dos Marmeleiros.  

De acordo com dados levantados na Secretaria Municipal da cidade de Rebouças, apurou-se que a primeira escola, mantida 

pelo governo, construída na comunidade data do ano de 1949. Isso significa que a expansão do ensino iniciada pelo governo 

já em 1930 com vistas a atender a toda sua população, inclusive a rural, só alcançou o faxinal quase vinte anos depois.  

Por não poder contar com o ensino público e gratuito, os faxinalenses buscavam alternativas, novos modos de fazer, 

instituindo táticas para propiciar o ensino dentro de sua comunidade. Durante a realização de pesquisa anterior ainda na 

graduação, que procurou mapear as práticas de leitura e sua função no referido faxinal veio à tona uma dessas alternativas. 

Segundo depoimentos colhidos junto a moradores e ex-moradores da comunidade, entre as décadas de 1930 e 1940 havia 

famílias que pagavam professores particulares para alfabetizar seus filhos como afirma o senhor Alcides Scorsin “estudar não 

(estudei), porque naquela época não tinha, nem professora não tinha. E, na escola mesmo eu nunca tive não. Era só 

particular”. 

Essa informação é confirmada pelo morador Florindo Fagundes dos Santos pois segundo ele “não tinha escola, falecido pai 

pagava pra uns professor (...) então nosso ensino foi nessa base”. As quantias despendidas para este fim eram irrisórias, pois 

“naquele tempo era baratinho” afirma Scorsin, corroborando com ele os faxinalenses Santos e Prado assinalam que pagava-se 

cerca de “um mil réis por criança”, “era uma bagatela” 

 Mas e o que levava alguns pais a fazer questão que seus filhos estudassem, mesmo tendo em vista que o destino 

mais provável dessas crianças era o trabalho na roça? 

Supomos que os motivos variavam de pessoa para pessoa, mas em geral estavam ligados ao fato de proporcionar à criança 

poder ajudar seus semelhantes já que 

 

aquele que dominava as habilidades de ler e fazer contas, dentro do Faxinal, era requisitado e utilizava 

seu conhecimento em favor de outros, que não tinham acesso ao mesmo. Em outras palavras ele se 

tornava uma referência (PEREIRA; SOCHODOLAK, 2012). 

 

Outro motivo seria fazer com que os filhos aprendessem a gerir suas próprias casas e, por conseguinte, suas vidas, levando-os 

a saber controlar o que ganhavam com seu trabalho e as despesas do dia-a-dia. A narrativa do faxinalense Florindo Fagundes 

dos Santos nos revela isso. Segundo ele, sempre que estava com seus irmãos a jogar bola seu pai os chamava e dizia 

 

Venham fazer a lição, mais tarde quando vocês chegarem a ter a casa de vocês, vocês sabem fazer (...) 

o que ganha e o que gasta(...) ao menos o terceiro ano é preciso (...) isso é pro bem de vocês mais 

tarde.  

 

A fala dos moradores explicita uma preocupação em propiciar o ensino às crianças a partir década de 1930. A educação 

acessada por essas crianças, no entanto, tinha para elas outra função, outro sentido, divergente da educação preterida pelo 

governo. Ela representava uma forma de adquirir conhecimento para gerir a própria vida, para ajudar o próximo e para 

facilitar o dia a dia. Com isso as intenções de modernização e desenvolvimento não tiveram ressonância no Faxinal 

Marmeleiro de Cima, já que seus moradores mantiveram suas práticas, as maneiras de fazer a que estavam acostumados. 
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RESUMO 

Sob o termo capital ergue-se uma tendência de relação com recursos financeiros, entretanto, há outras formas de empregá-lo. 

Neste sentido apresenta-se nesta investigação, a aplicação da referida noção à temática de estruturação social de uma 

comunidade tradicional faxinalense. Parte-se do princípio em que o capital social contribui grandemente para o entendimento 

das relações estabelecidas na comunidade, sobretudo no que diz respeito à articulação social presente em sua estrutura 

comunitária. As recorrências ao capital social podem desvelar características bastante peculiares e que hipoteticamente 

contribuem para a articulação, manutenção e desenvolvimento de comunidades, inclusive e, sobretudo a de Taquari dos 

Ribeiros. Destacando a confiança e a entre - ajuda como elemento primordial das relações compreendidas pelo capital social 

percebe-se que os laços estabelecidos, possibilitam à comunidade explorar suas potencialidades e superar obstáculos comuns 

à vivência comunitária. Visando responder a três perguntas relacionadas à noção de capital social (1 - O que motiva os 

“doadores” e os “beneficiários” do Capital Social? 2 – Quais são as fontes de Capital Social? 3 – Quais recursos o Capital 

Social efetivamente provê?) orientou-se as discussões e considerações neste ensaio teórico-factual, prevendo que 

investigações como essa possam dar luz à interpretação e conhecimento das dinâmicas sociais de comunidades tradicionais, 

como é o Faxinal Taquari dos Ribeiros. 

Palavras-Chave: Capital Social, Faxinal, Estrutura Social. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Na atualidade é crescente o interesse de investigação científica acerca de populações tradicionais. Entende-se por 

populações tradicionais aquelas que se reconhecem como tal, além de apresentarem caraterísticas singulares e seculares, onde 

o modo de vida e as dinâmicas sociais são mediadas e orientadas por elementos constituídos culturalmente, muitas vezes de 

forma consuetudinária. É neste modelo, portanto, que se enquadra a comunidade tradicional faxinalense denominada Taquari 

dos Ribeiros. 

 Parte-se do princípio de que tradicionalmente o modo de organização social Faxinal se assemelha a outras formas de 

organização rural que mantém um eixo familiar de produção. Entretanto, o que faz deste, um exemplo singular é justamente 

sua forma de organização ou ordenamento territorial, sobretudo, com caráter coletivo do uso da terra para a produção animal 

e estruturação social. Suas terras estão divididas em dois espaços principais: o criadouro comunitário e as terras de plantar, 

conforme observável na Figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diante do caráter coletivo de uso, bem como das sociabilidades singulares recorrentes a comunidades como o 

Faxinal, a noção de capital social emerge como um assaz agente interpretativo das relações sociais. 

 Conforme Woolcock (1998) uma das variações dos “tipos” de capital pode ser demonstrada através dos diferentes 

estudos envolvendo o termo: 

 

(...) os economistas clássicos identificaram a terra, o trabalho e o capital físico, como os três fatores básicos 

que conformam o crescimento econômico. Nos anos 60, economistas neoclássicos como Schultz e Becker, 

introduziram a noção de capital humano, argumentando que a existência na sociedade de trabalhadores 
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educados, treinados e saudáveis determinava como produtivamente os fatores (...) poderiam ser utilizados. 

(1998. p. 154) 

  

 As aplicações da noção de capital social podem ser bastante variadas. Contudo, para esta investigação, busca-se 

utilizar enfoques fornecidos pela Sociologia e Geografia. 

 A noção mais direta referente ao capital social está intimamente ligada ao conjunto de normas, comumente 

informais, ativas dentro de uma comunidade ou grupo social. Daí a contribuição para a presente investigação, uma vez que a 

população faxinalense articula-se em torno de um regime de regras instituídas culturalmente. 

 Segundo Portes (2000), é possível distinguir algumas fontes de capital social a partir de leituras de Bourdieu, Loury 

e Coleman. As contribuições destes autores sugerem a aplicação do termo nas práticas de controle social, no apoio familiar e 

nos benefícios mediados por redes.  

 Nesse sentido, a presente investigação ergue-se acerca da interpretação de algumas relações sociais na comunidade 

tradicional faxinalense Taquari dos Ribeiros, pautada na ótica da noção de capital social. 

 

 

PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

 Destarte, busca-se ressaltar que o termo capital social, por hora difundido, traz consigo uma contribuição 

significativa para a interpretação da realidade, sob uma ótica geográfica, baseado na proposição de que há um sentido, onde o 

capital social figura com o patamar de potencial regulador das relações sociais e econômicas presentes no Faxinal. O fato de 

haver envolvimento de indivíduos e a participação destes em grupos remete a consequências positivas, tanto para o indivíduo 

como para a comunidade, conforme se observa no Taquari, a partir de relatos dos moradores tratando do trabalho coletivo, os 

laços de confiança e a solidariedade estabelecidos na comunidade. Segundo Portes (2000), esta consequência remonta à 

perspectiva de Durkheim que trata a vida coletiva como se fora um antídoto para a perda de identidade e a autodestruição.  

 Por outro lado, nem só de pontos positivos vive a noção, ao mesmo tempo em que o coletivo é exaltado, as 

individualidades acabam por se tornar reféns das dinâmicas impostas, fato que pode gerar animosidades recorrentes das 

diferenças de visões de mundo dos indivíduos envolvidos. 

 O capital social carrega consigo, portanto, uma originalidade e um poder de desenvolvimento teórico e de novas 

descobertas. Desta forma, potencializa-se os pontos positivos , destacando a sociabilidade gerada, além do fato de que esta 

variação de capital pode ser fonte de poder e influência, ainda que não seja uma forma monetária e que nem sempre possa ser 

quantificada. 

 Em linhas gerais, uma das primeiras análises referentes ao capital social foi disseminada por Pierre Bordieu que 

estabeleceu a seguinte definição para o termo:  

[...] o agregado dos recursos efetivos ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento mútuo (1985, p. 248). 

 Nota-se nessa definição a ideia de rede social de relações formando uma espécie de conjunto de regras que se 

intitula instituição. As regras institucionalizadas são dadas a partir do conhecimento, muitas vezes consuetudinário, e por sua 

vez pelo reconhecimento de tais normas pelos indivíduos envolvidos. Todavia, é possível destacar duas formas de relações  
institucionalizadas referidas ao capital social. Observado o caso de comunidades de Faxinal, estas se subdividem em formais 

e informais. 

 Bourdieu afirma que “os benefícios angariados por virtude da pertença a um grupo são a própria base em que 

assenta a solidariedade que os torna possíveis” (1985, p. 249). Assim, o que se pode observar em comunidades de Faxinal, 

como na do Taquari dos Ribeiros, é que a sociabilização se dá através das trocas produzidas pelo convívio cotidiano. Estas 

relações resultam em benefícios aos indivíduos, por participarem de um grupo social, além de haver um estímulo para a 

construção de sociabilidades com vistas à produção do capital social.  

 Todavia, as transações que envolvem capital social nem sempre são simples, uma vez que tendem a ser 

caracterizadas por obrigações tácitas, por horizontes temporais incertos e pela possibilidade de violação das expectativas de 

reciprocidade. Se houver uma quebra da conduta necessária para a produção do Capital Social, toda a relação fica abalada e a 

partir disso geram-se fatores, que ousa-se chamar, desagregadores. Há, portanto, uma quebra da estrutura base que mantém as 

comunidades de Faxinal nos moldes ditos tradicionais. 

 Uma das características que chama a atenção em relação à estrutura social das comunidades de Faxinal é, sem 

dúvida, a presença do sentimento de pertença a um grupo, fato que atribui uma noção de valorização e desenvolvimento 

conjunto.   

 Em um processo cronológico surge uma contribuição que sugere a vida comunitária como uma estrutura fomentada 

pelas relações sociais. Todavia, ao mesmo tempo em que Coleman (1988) define o Capital Social a partir de sua função, cria 

também certo problema ao não distinguir o Capital Social dos recursos potenciais que este pode gerar. Contudo, optou-se 

aqui por trazer para a discussão a definição da noção excetuando por hora os produtos do Capital Social. 

 Coleman estabeleceu a definição de Capital Social como uma “variedade de entidades com dois elementos em 

comum: todos eles consistem num certo aspecto das estruturas sociais e facilitam determinadas ações dos atores — pessoas 

ou atores coletivos — no interior da estrutura” (1988, p. 98; 1990, p. 302). Nesse caso, o autor faz uso da função do conceito, 

tratando sobretudo das questões de organização espacial e papel dos indivíduos que utilizam tal espaço. No caso do Faxinal 
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Taquari dos Ribeiros, seriam respectivamente o espaço faxinalense ou Faxinal, propriamente dito, e os faxinalenses e seu 

modo de vida. 

 O referido autor, traz a tona alguns questionamentos que cercam a noção central para esta investigação. De acordo 

com ele ,pode-se dividir tais questionamentos em três principais: 1 - O que motiva os “doadores” e os “beneficiários” do 

Capital Social? 2 – Quais são as fontes de Capital Social? 3 – Quais recursos o Capital Social efetivamente provê? 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Na tentativa de esclarecer os três questionamentos levantados por Coleman(1988), organizou-se um estudo dirigido 

sobre a comunidade Taquaris dos Ribeiros, a partir de dados factuais obtidos em trabalhos de campo. 

 A motivação que cerca a produção de capital social não é facilmente observável. Todavia, numa comunidade de 

Faxinal, como é o caso do Taquari dos Ribeiros, esta busca tornar-se menos ardorosa.  

 O fato da comunidade em questão apresentar mais de cem anos de história, torna-se um fator crucial e motivador da 

produção do capital social. Segundo relatos dos componentes da comunidade, o Faxinal teria sua gênese em torno do ano de 

1900, iniciando com o pioneirismo de duas famílias: os Ribeiros e os Santos.  

 Cronologicamente, a comunidade cresceu e desenvolveu-se. As primeiras impressões e sociabilidades, refletidas 

pelos laços de confiança forjados na necessidade de ocupar e desenvolver o Faxinal que tomava forma foram transportadas 

ao longo do tempo de geração em geração, tornando-se, portanto, consuetudinária. Neste caminho, evidentemente, se 

incorporaram inúmeras características de produção de capital social, dentre as quais se destaca a identidade dos moradores 

em relação ao ambiente, sobretudo pela necessidade que os faxinalenses apresentam em relação à mata e à disponibilidade de 

recursos para a criação dos animais, o cultivo de gêneros agrícolas e em menor escala o extrativismo. 

 Sucintamente, pode-se delimitar que o principal elemento que influencia e motiva os atores da produção de capital 

social é de ordem cultural ou culturalmente construído, basicamente um padrão de conduta estabelecido a partir da gênese da 

comunidade.  

 Ao passo que o capital econômico se concentra em enaltecer a financeirização das relações, o capital social é mais 

fortemente pautado nas estruturas sociais e suas relações recorrentes. Portanto, para consegui-lo, o indivíduo precisa se 

relacionar com outros, fato que é facilmente observado em comunidades e especialmente em Faxinais. São as relações entre 

os atores componentes das estruturas sociais, que são efetivamente a fonte, bem como de todos os benefícios relacionados.  

De acordo com Coleman (1990), a identificação com um grupo de pertença, pode ser uma força motivacional poderosa.  

 A partir de uma visão sociológica pode-se perceber uma contribuição no sentido de que a integração social e a 

capacidade estabelecida pelos rituais de grupo são motivadores e por sua vez geradores de capital social. As relações geradas 

pela integração e pelos costumes é, na maioria das vezes, pautada na reciprocidade. A “recompensa” obtida pode não 

necessariamente servir a um indivíduo, mas sim ao coletivo, como por exemplo, na forma de aprovação de seus 

componentes. Com isso, a própria coletividade trabalha para que as “dividas” contraídas sejam “pagas”, mantendo o que se 

pode ousar chamar de equilíbrio social. 

 Evidentemente a comunidade faxinalense Taquari dos Ribeiros, assim como outras organizações rurais de pequeno 

porte, tem em sua estrutura um arranjo produtivo voltado ao desenvolvimento econômico, afinal, nos tempos 

contemporâneos a sobrevivência só é garantida a partir de transações estabelecidas a partir dos pressupostos capitalistas. 

 Uma das características comuns às comunidades tradicionais do Paraná é a relação bastante próxima com os ciclos 

econômicos que se sucederam no estado.  

 Nesse sentido, pode-se observar, por exemplo, a produção de capital social na extração da madeira através da entre - 

ajuda para a extração além da conjunção de forças para comercialização (TAVARES, 2008), na extração da erva-mate, onde 

os laços de confiança se mostravam muito importantes, possibilitando a relação entre o faxinalense e as empresas 

compradoras de erva-mate (BARRETO, 2008), já na criação do gado suíno, a projeção do capital social é observável na 

articulação da tropeadas de porco, onde o tropeiro, graças às relações de confiança estabelecida, angariava os animais para 

posteriormente vendê-los nos comércios das cidades. 

 Na atualidade o capital social exerce um papel bastante importante na comunidade. Objetivando perceber tal 

importância, é pertinente identificar as instituições formais e informais que regulam as atividades dos atores envolvidos. A 

título de organização decidiu-se exemplificar as instituições formais a partir de contratos comerciais, estabelecidos a partir da 

produção do fumo, principal atividade agrícola na atualidade do Faxinal. Quanto às instituições informais, procura-se 

entendê-las a partir da observação de regras culturais, normas de conduta e vínculos consuetudinários de relações sociais. 

 Para compreender o papel do capital social com um suporte teórico plausível, optou-se por lançar mão de uma 

perspectiva teórica chamada Teoria das Convenções. Acerca desta teoria discorrem vários autores, contudo optou-se por 

trazer as contribuições de North (1990), Willianson (1996) e Wilkinson (2002). Do ponto de vista do Faxinal Taquari, 

podem-se destacar alguns elementos que podem ser considerados como parte integrante deste arcabouço de informações 

recorrentes às convenções. Objetivamente podem-se salientar três características que expressam elementos constituintes da 

Teoria das Convenções: 

 A cultura faxinalense expresso pelo modo de vida, inclusive a forma de desenvolvimento das relações econômicas 

individuais e principalmente coletivas; 

 A aptidão à determinada atividade econômica, conforme a disponibilidade de espaço, recursos, mão-de-obra e etc.; 

 A identidade, sobretudo quando esta se remete ao pertencimento a um grupo social, como é caso do Faxinal Taquari 

e dos faxinalenses; 
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 Destarte identifica-se que há um vínculo de cooperação entre os faxinalenses, entende-se como cooperação, o 

relacionamento entre dois ou mais agentes, onde ocorre a cessão e/ou a troca de conhecimentos, instrumentos e/ou meios, em 

condições mais favoráveis do que as estabelecidas pelas relações comerciais cotidianas, para que as partes envolvidas, ou ao 

menos uma delas, atinja um determinado objetivo pré-estabelecido. (ANDRADE, 1966). 

 Observa-se claramente que, por se tratar de uma comunidade do ambiente rural, a maioria dos trabalhadores se 

estabelecem economicamente a partir das relações com a agricultura, representando 50% dos moradores economicamente 

ativos, todavia esta não é a única atividade desenvolvida para se obter renda no Faxinal Taquari.  

 Aproximadamente 15% dos indivíduos economicamente ativos se apresentam na condição de assalariados, ou em 

outras palavras, vendem sua força produtiva através da mão de obra. Já outros faxinalenses estabelecem relações laborais 

diferenciadas, dentre as quais podem-se destacar: a pecuária em pequena escala (bovinos, caprinos e suínos), a extração e/ou 

cultivo da erva-mate, a comercialização de produtos variados e recebimento de rendas (aluguéis, trabalho temporário, etc.) 

  Todavia, ainda que haja cera diferença entre aqueles que possuem as terras e os que não as possuem, o fato de se 

tratar de uma comunidade faxinalense, oferece características bastante singulares nas relações sociais e comerciais. Neste 

sentido, destaca-se os dois principais elementos que norteiam a produção de capital social no Faxinal: a confiança e a 

solidariedade.  

 Diante das informações expostas neste ensaio percebe-se portanto que o principal motivador da produção do capital 

social é dado pelo elemento cultura identidade, situação de pertencimento à comunidade que pode ser expresso pelas relações 

de solidariedade e confiança nas práticas sociais. Por outro lado, as fontes do capital social, são justamente as relações 

sociais, nas suas mais variadas formas, desde o fato de se pertencer a um contingente familiar até o ponto de relacionar 

economicamente, em relações financeiras bilaterais, por exemplo. Finalmente, os recursos provenientes do capital social são 

de variadas ordens, que inclusive possivelmente não foram aqui explanadas, todavia, a grosso modo, o “equilíbrio social” e 

os padrões de conduta e organizativos são, sem dúvidas, elementos constitutivos de suma importância, provenientes do 

capital social. 

 Espera-se que este ensaio possa promover enriquecimento e reflexão, com vistas à possibilidades de verticalização 

dos temas aqui propostos, bem como novas incursões teórico metodológicas visando gerar e utilizar ferramentas de 

interpretação das comunidades tradicionais e suas singularidades. 
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Resumo 

O presente trabalho retrata o reconhecimento dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil através da Constituição de 

1988, através da criação da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais em 2006 e 

da a Instituição da Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais em 2007.No caso do presente artigo estuda-se o 

caso dos pomeranos que possuem sua maior colônia brasileira no município de Santa Maria de Jetibá- ES. O motivo da vinda 

dos imigrantes está atrelado as políticas brasileiras de povoamento e também branqueamento, visto o grande número de 

pardos e negros na época da Consolidação da República.Devido as péssimas condições de sobrevivência na Antiga 

Pomerânia, como a expropriação do campo e a desqualificação para o mercado de trabalho industrial, os pomeranos se 

motivaram a migrar para o Brasil, devido fartas propagandas quanto a qualidade de vida ofertada aos colonos. Firmada 

através da língua, a cultura pomerana foi reprimida pelas políticas da Era Vargas, o que enraiveceu os descendentes 

pomeranos, pois na escola a língua oficial era a Língua Portuguesa e não a materna, Pomerana. Somente a partir da 

Constituição de 1988 a cultura pomerana foi valorizada e reconhecida por Lei, o que estimulou a criação do Programa de 

Educação Escolar Pomerana (PROEPO), que incentiva a cultura pomerana, como a alfabetização e formação com a língua 

Pomerana aos alunos da rede básica de ensino. 

Palavras-chave: Cultura, Pomeranos, Santa Maria de Jetibá, Imigrantes. 

1 Introdução 

A cultura pomerana pouco é conhecida ou até mesmo divulgada nos interiores do Brasil. Esta compõe os Povos e as 

Comunidades Tradicionais do Brasil, que foram reconhecidos em 1988, por meio da Constituição que preza as singularidades 

de cada povo ou comunidade. 

Atraídos pelas fartas ofertas do governo brasileiro, os pomeranos que se encontravam em situações agravantes quanto seu 

contexto político, social e econômico na Europa, desembarcaram no Porto de Vitória em 1847, como mão de obra substituta 

dos escravos africanos e também pela necessidade de "branqueamento" da República, visto que a maioria da população 

não se caracterizava como tal. 

É grande a presença dos descendentes de pomeranos em Santa Maria de Jetibá e de imigrantes originários. Pensando na 

preservação da cultura pomerana, o Programa de Educação Escolar Pomerana, estimula o ensino da língua Pomerana como 

a cultura em si. 

2 Desenvolvimento teórico-metodológico 

Apenas com a Constituição de 1988 que os Povos e as Comunidades Tradicionais do Brasil foram valorizados e reconhecidos 

através da legislação, pois antes desta eram "invisíveis" pelo Direito e pela Lei, pois não havia direitos específicos, eram 

universais e não condizentes com a realidade.A partir da Constituição, foram criados:Decretos, Resoluções, Portarias, 

Programas de Políticas Públicas, assim como a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais (Dec. 13 de julho de 2006), como a Instituição da Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(Dec. 6040/2007). 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 

que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
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utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e 

comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito 

aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem 

os  HYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm" \l "cfart231" arts. 

231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e 

  III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade 

de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras.  

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais possui como objetivo principal 

promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no 

reconhecimento,fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e 

culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.  

São representantes dos Povos e Comunidades Tradicionais : faxinalenses, povos de cultura cigana, povos indígenas, 

quilombolas, catadoras de mangaba, quebradeiras de coco-de-babaçu, povos de terreiro, comunidades tradicionais 

pantaneiras, pescadores, caiçaras, extrativistas, pomeranos, retireiros do Araguaia e comunidades de fundo de pasto. O 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 

Sustentável/Departamento de Extrativismo, exerce a função de Secretária-Executiva da CNPCT (BRASIL, 2013). 

No presente artigo, elencamos os pomeranos e seus descendentes para fazer o estudo de caso no município de Santa Maria de 

Jetibá , na região Centro Serrana do Espírito Santo. Este município possui a maior parte de sua população com descendentes 

de imigrantes pomeranos, oriundos da antiga Pomerânia, que possuía seu território entre a atual Alemanha e o norte da 

Polônia, nas margens do Mar Báltico, como se pode observado no mapa a seguir: 

Figura Mapa de localização da Antiga Pomerânia 

 

Fonte: Acervo Proepo,2013.  

De acordo com Jacob (1992) a Pomerânia passou ao domínio prussiano no final do século XVII, momento em que 

começou a acontecer vários problemas relacionados a religião, a economia e a sociedade, no caso aos menos favorecidos, que 

se encontravam em situações miseráveis. 

Mas, em 1871 com a união dos estados alemães, a Pomerânia passou a fazer parte do Império Alemão e seu território foi 

dividido entre: Pomerânia Ocidental e Pomerânia Oriental. É interessante destacar que seu litoral possuía 500km de extensão, 

a topografia era composta por campos, prados, ondulações e referente aos aspectos pedológicos, a Ocidental possuía solos 

férteis destinados a produção de trigo e cevada, enquanto a Oriental era desfavorecida quanto as condições climáticas e 

pedológicas, o que dificultava a vida dos lavradores. (ROLKE,1996) 

No entanto, de acordo com Lima e Dias (2007) em 1850, a população camponesa, que havia crescido nos 

anos anteriores e vinha enfrentando dificuldades, estava sem perspectiva de trabalho, pois com a introdução de novas 

técnicas de cultivos aliadas a modernidade tecnológica, menos pessoas eram destinadas ao cultivo das produções agrícolas, a 

máquina estava substituindo as imensas massas de camponeses.(CESTARI,p.10,2004). 

De acordo com este contexto, os pomeranos estavam em uma situação crítica, sem trabalho e sobrevivendo em condições 

miseráveis. Outro fator é que representavam uma mão de obra desqualificada, visto que com uma sociedade industrial e 

capitalista, o camponês não possuía meios para sua sobrevivência. 
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Quanto mais tal processo avança, e mais se desagrega a indústria doméstica a que se dedicava primitivamente 

o camponês, tanto mais aumenta a sua necessidade de dinheiro, não apenas para a compra de coisas dispensáveis, e 

mesmo supérfluas, mas também para a compra de coisas necessárias. Ele não pode mais lavrar a sua 

terra, não pode mais prover a sua manutenção sem dinheiro (KAUSTKY, 1968, p. 31). 

A solução encontrada então por esses pomeranos empobrecidos, foi a imigração para a América. No caso do Brasil, várias 

foram as propostas aos pomeranos: 

Propagandistas do Brasil chegaram à Alemanha e fizeram acordos com as grandes empresas marítimas para o 

transporte de imigrantes e organizaram associações de imigração e colonização. O imperador do Brasil, da casa dos 

Habsburgos, deu preferência aos alemães, por sempre terem se mostrado bons trabalhadores e colonizadores. 

Quando D. Pedro I se casou com a princesa Leopoldina, foi influenciado por ela a procurar colonizar as terras 

brasileiras com imigrantes da Alemanha e da Áustria.(ESPIRITO SANTO,2009, p.166). 

Apresentam o Brasil como a "Canaã" da América: 

Além de todo interesse e propaganda do governo brasileiro, as próprias companhias de emigração faziam na 

Europa do Brasil um país que “manava leite e mel”. Para quem sonhava com o seu pedaço de chão e um futuro 

promissor para seus filhos, não poderia existir alternativa melhor. Alimentados por esses sonhos e cheios de 

esperanças, os imigrantes pomeranos embarcaram em navios sem saber o que o futuro lhes reservava (JACOB 

,1992,p.17). 

 

A vinda dos imigrantes pomeranos e demais europeus ao Brasil, de acordo com Vainer (2000,p.18) está associada a 

necessidade econômica (braços adestrados e disciplinados), a necessidade eugênica (doses crescentes de sangue branco) e 

necessidade nacional com a construção de um povo nacionalmente unificado e integrado sob padrões culturais homogêneos. 

A elite do país e o governo temiam por uma República formada predominantemente por negros: 

Com o rápido processo de extermínio dos indígenas e o constante tráfico de escravos, não é surpreendente o fato 

de a população negra atingir grande percentual da população geral. O censo demográfico de 1872 revela que 

a população de brancos no Brasil era de 3.787.289, enquanto a de negros era de 1.954.452 e a de pardos de 

4.188.737.Portanto a população negra e parda somava 6.143.189 habitantes, quase o dobro da população branca. (...) 

Como resultados dos incentivos a favor do "branqueamento"aumenta o incentivo a 

imigração.(COSTA,FERREIRA,1999,p.143) 

O estado que mais recebeu imigrantes da Pomerânia foi o Espírito Santo em 1847 , desembarcaram em Vitória 

de onde subiram o Rio Santa Maria da Vitória em canoas conduzidas por escravos para o destino final, o antigo Porto de 

Cachoeiro em Santa Leopoldina (Lima,Dias,2007).Os pomeranos são caracterizados por um modo de vida rural, no caso, 

camponês. De acordo com Tressmann (2005) eles mantiveram sua língua materna (Pomerana), suas festas comunais,seus 

rituais e danças, além dos seus costumes culturais e maritais, os atos mágicos que acompanham os 

ritos de passagem como confirmação, casamento e morte. 

A língua pomerana é atualmente pronunciada no Brasil e nos Estados Unidos, pois na Alemanha, é 

praticamente desconhecida.Sendo uma língua da família germânica ocidental e da subfamília Baixo-Saxão (Low Saxon) 

Oriental. Também fazem parte desta subfamília linguística o Saxônio, o Holandês, o Flamengo, o Vestfaliano e o Afrikâner, 

entre outras línguas.(Tressmann 2005). 

Em Santa Maria de Jetibá, o Pomerano está presente na fala cotidiana dos moradores, todavia, na zona urbana o idioma é 

menos falado.Entretanto, desde os primeiros colonos o idioma e seus falantes têm sofrido preconceitos e a escola não abria 

espaço para que os alunos pudessem expressar-se também na sua língua materna (KUSTER, DALEPRANE E 

TRESSMANN,2013). 

A proibição se manifestou por meio do Decreto de nº 19.890 de 18 de abril de 1931: 

[...]No final dos anos 30, o Estado centralizou o controle do ensino, proibiu o ensino domiciliar e o 

uso da língua estrangeira nas aulas, fiscalizando rigorosamente as práticas escolares através dos inspetores e 

superintendentes. (CAMPOS, 2006, p. 104). 

Mas, este Decreto não emergiu no cotidiano da maioria dos pomeranos. 

Os pomeranos, marcados por uma atitude de rebeldia e violação em relação às regras impostas pelo dominador, 

representam vozes liminares, as quais, em nossa opinião, nunca poderão desaparecer (KUSTER;TRESSMANN, 

(2010) apud HARTUWIG,2012,p.108). 

A cultura pomerana foi estereotipada e não valorizada de acordo com suas singularidades pelo Estado até 1988, apenas com a 

nova Constituição, que não tratou esta cultura de modo universal para com as demais.Todavia, mesmo com as festas 

tradicionais: do Colono, da Colheita e Pomeranas ocorrendo no município para valorizar a culinária, as danças e a música, 
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ainda é tímido o reconhecimento desta cultura em obras acadêmicas ou até mesmo pela divulgação através dos 

meios midiáticos. 

Em 2005, a Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria de Jetibá, criou o Programa de Educação Escolar 

Pomerana, devido as altas taxas de descendentes presentes no município, como as taxas referentes aos falantes e não falantes 

da língua pomerana. 

O objetivo central do Programa é : "Desenvolver nas escolas públicas um projeto pedagógico que valorize e fortaleça a 

cultura e a língua pomerana, representadas por meio da língua oral e escrita, danças, religião, arquitetura e outras tradições". 

(Kuster, Daleprane e Tressmann,2013,p.10). 

Além da língua, os pomeranos afirmam sua identidade como camponeses e também luteranos, devido a Reforma Luterana 

em 1530, na Pomerânia (ROELKE, 1996). 

Para o desenvolvimento deste Programa os professores passam por cursos de capacitação e encontros que abordam aspectos 

históricos, culturais e linguísticos do povo pomerano. Estes cursos são ministrados pelo Professor Doutor Ismael 

Tressmann e sob a coordenação da Professora Síntia Bausen Kuster, sendo realizados quinzenalmente com quatro horas de 

duração. Kuster, Daleprane e Tressmann,2013,p.14). 

Entende-se então que uma cultura, que foi tida como esquecida ou não importante para o cenário brasileiro, com o Programa 

vem se solidificando processualmente.A cultura é conceituada por Candau (2002, p.72) como: 

A cultura é um fenômeno plural, multiforme, heterogêneo, dinâmico. Envolve criação e recriação, é atividade, ação. 

É considerada também como um sistema de símbolos que fornece as indicações e contornos de grupos sociais e 

sociedades específicas. 

Assim, a cultura pomerana dialogada com a cultura brasileira não deve uma se esquivar da outra ou criar o que 

antigamente se denominava como "aculturação", mas as culturas colaboram consigo para a construção das mesmas e de um 

futuro mais plural:  

A própria pluralidade de culturas contribui para a diversidade de paradigmas científicos, ao condicionar a produção 

do saber e apresentar objetos de conhecimento com configurações muito variadas” (CANCLINI, 2007, p. 36). 

3 Resultados e Discussão 

A cultura pomerana vem sendo estimulada no município de Santa Maria de Jetibá através do Proepo, por meio dos 

professores que participam de cursos preparatórios vinculados ao ensino da língua e cultura pomerana.Além da gramática, a 

arte, como as bandeirolas são contempladas como parte do curso, pois estima-se que os professores preparem suas aulas 

respaldados no subsídio didático de Kursbauk e que sigam o calendário pomerano. 

São realizados os Encontros Intermunicipais e o Encontrão, em que os professores se reúnem para compartilhar suas práticas 

pedagógicas.·. 

Como fruto do Programa, foi lançado o primeiro Dicionário Enciclopédico Pomerano, um marco histórico na vida dos 

pomeranos. Assim como está sendo a participação das famílias junto o corpo escolar e a vida escolar de seus filhos, além da 

auto-estima elevada dos alunos constatada pelos professores durante as aulas. (Kuster, Daleprane e Tressmann, 2013, p. 23). 

Portanto, a valorização de uma cultura, anteriormente marginalizada, enriquece não apenas a diversidade de nossa nação, 

como afirma as características plurais do povo brasileiro. 
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Resumo:  

As etnociências estão ligadas a discussão de comunidades tradicionais, sendo essas uma importante ferramenta na 

compreensão de Sistemas Faxinais. Objetiva-se caracterizar o Sistema Faxinal do Potinga Inácio Martins-PR. Como 

metodologias foram aplicadas de questionários na área de estudo por meio de entrevistas semi-estruturadas e a observação 

estruturada. A área é um Sistema Faxinal atípica dos demais, possuem especificidades econômicas e principalmente culturais, 

a fonte de renda principal é a produção do carvão, os animais são criados a solta e não existem cerca nas áreas de plantar, as 

lavouras são cercadas.  A comunidade possui saberes vernaculares (cultivos agrícolas, usos de plantas medicinais, saberes 

religiosos) relacionados à paisagem local criando assim uma identidade do Sistema Faxinal Potinga especifica a essa 

realidade. 

 

Palavras-chave: etnociências; comunidades tradicionais; sistema faxinal. 

. 

Conhecimento e o Sistema Faxinal, o caso Potinga 

 

A etnociência é um campo interdisciplinar, a qual estuda relações entre comunidades especialmente tradicionais, 

aborígenes e camponeses e o mundo natural (MARTÍNEZ 2000, apud SOUZA 2008), são essas comunidades tradicionais as 

quais mantém vínculos com esse local natural, o “ambiente”. 

Um dos exemplos de comunidades em que há relação com o natural é o Sistema Faxinal. Por vez, Campigoto & 

Bona (2010) e Marques (2004), entende esse sistema pelo uso comum de terras para a criação de animais. Esse Sistema ainda 

é presente atualmente em menor proporção em alguns locais da região centro sul do Paraná. São esses povos caracterizados 

pelo uso comum da terra, dos recursos florestais e recursos hídricos em um criadouro comum (BERTUSSI apud ALMEIDA 

et al SOUZA, 2009). É um sistema típico existente na região sul do Brasil o qual possui manifestações culturais consideradas 

de comunidades tradicionais (CAMPIGOTO e BONA, 2009). Ao longo de seus 100 anos de existência predominou em cerca 

de um quinto do território paranaense, até meados do século XX (CHANG 1988). 

Esta forma de organização tradicional, está (ou pelo menos era) alicerçada através de fortes laços de dependências 

entre os seus membros, de solidariedades econômicas, sociais, familiares e culturais. O sistema se apresenta enquanto uma 

“[...] alternativa de sobrevivência no campo, por meio do trabalho comunitário, da preservação ambiental e da policultura de 

subsistência dos pequenos proprietários de terras” (LÖWEN SAHR e IEGELSKI 2003, p. 9). 

Um exemplo de Sistema Faxinal é o intitulado Potinga. Este se enquadra na quarta categoria definida por Almeida et 

al Souza ( 2009), apresentando áreas de florestas nativas extensas sem o cercamento da área que compõem o sistema.  

O local em discussão pertence a geologia Grupo São Bento, Formação Serra Geral do Mesozóico, (MINEROPAR, 

2005). A geomorfologia refere-se a unidade morfoescultural do terceiro planalto paranaense e sub unidades morfoesculturais, 

Planalto Pitanga-Ivaiporã / Planalto do Foz do Areia (MINEROPAR, 2006). Essas unidades geológicas e geomorfológicas 

estão associadas a pedologia da área a qual apresenta-se em Associação de Cambissolo Húmico alumício típico + Neossolo 

Litólico Húmico alumínico típico, Associação de Cambissolo  Háplico álico típico + Nitossolo Hàplico álico típico 

(EMBRAPA, 2008). 

 

O ambiente discutido é localizado no município de Inácio Martins-PR, localizado 25º 34 latitude Sul e 51º 4 

longitude Oeste. Situa-se na região geográfica mais alta do Paraná, com 1.198 metros de altitude do nível do mar, com uma 

área de 898,431 Km² (INÁCIO MARTINS, 2010), sendo área com remanescente de vegetação Ombrofila Mista.  A 

população corresponde a um, total de 11.000 habitantes, sendo que do total populacional do município 23% trabalha no setor 

atrelado a agropecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura, representando este 48% das atividades econômicas 

(IPARDES, 2012). 

A composição étnica está atrelada aos caboclos o qual influenciou o modo de vida, caracterizando assim sistemas 

em que há maior valor na relação com as terras de criar do que as terras de plantar (LIMA, 2010). 
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O presente trabalho objetiva caracterizar o sistema faxinal do Potinga Inácio Martins-PR, com base em uma 

abordagem teórica etnocientífica.  

 

Apropriação das informações da área de estudo 

 

Fez-se um trabalho de campo seguido da aplicação de questionário com perguntas semi-estruturadas. Foram 

realizadas 8 entrevistas oriundas de 8 famílias distintas, residentes na área de sistema Faxinal.  

As perguntas foram baseadas em elementos que mais influenciam o dia a dia dos faxinalenses e que são levantadas 

por eles mesmo, assim estas foram relacionadas aos seguintes temas: 

 Fonte de renda; 

 Cultivo agrícola; 

 Itinerário técnico 

 Laços culturais; 

 Relação com o ambiente Faxinal; 

 

Essas informações foram coletadas com uso de entrevistas semi-estruturadas e a observação estruturada. Após este 

procedimento realizou-se a compilação das informações. Apresentam-se estas como sendo uma previa caracterização da área 

do Sistema Faxinal em questão, dado que este possui suas territorialidades as quais não são tratadas no presente trabalho. 

 

Apresentação do Sistema Faxinal Potinga 

 

Tendo em vista certa dinâmica sócio-espacial apresentada no Faxinal Potinga dada a complexidade da paisagem 

local, cabe citar que quando examinamos as relações de uma população com determinada área geográfica verifica-se logo 

que a distribuição dos indivíduos, dos grupos e das organizações não se faz ao acaso, mas obedece a princípios ou leis que 

podem ser, cientificamente, determinados (VASCONCELOS, 1977), assim expõe-se que os sujeitos do faxinal adaptaram as 

características da paisagem, estes se distribuíram e se organizaram segundo uma lógica maior, que se impõe a eles de acordo 

a necessidade. 

Cabe aqui destacar a forma de apropriação do ambiente que se distingue dos sistemas faxinais típicos os quais 

apresentam tipicamente, terras de plantar, terras de criar, mata burro, etc. 

A primeira vista o Sistema Faxinal Potinga, encontra-se em uma área geográfica de vegetação nativa preservada em 

comparação aos demais sistemas. As casas são relativamente próximas umas das outras (1km),  e há contato entre todos os 

moradores. Os serviços diários são feitos pela família, tendo uma divisão especifica do trabalho, homens fazem os trabalhos 

mais pesados e as mulheres cuidam da alimentação da família bem como da alimentação dos animais que na maioria das 

vezes ficam ao entorno das casas. As moradias são simples, mas adequadas a realidade da família e do sistema suprindo em 

parte a necessidade dos envolvidos. 

Quadro1: Calendário de atividades desenvolvidas pelos Faxinalenses, periodicidade anual 

Fonte: Dados de campo; Elaboração: Equipe de apoio, 2010. 

X: Mês de realização da atividade, (corte da madeira e produção do carvão), (corte da madeira para comercio ou uso 

domestico); 

C:Colheita, retirada do produto ou comercio ; 

AAttiivviiddaaddee MMêêss  ddee  rreeaalliizzaaççããoo  ddaa  aattiivviiddaaddee  

JJaann FFeevv MMaarr AAbbrr MMaaii JJuunn JJuull AAggoo SSeett.. OOuutt NNoovv DDeezz 

AAggrrííccoollaa  

AA..FFeeiijjããoo  C C       Pr PP,,  

CCaa 

Ca 

BB..MMiillhhoo  CC       PP  CCaa  

AAnniimmaall  

CC..PPoorrccoo           C C 

DD..VVaaccaa   CC CC   CC        

EE..AAppiiccuullttuurraa CC        CC CC CC CC 

EExxttrraattiivviissttaa  

FF..EErrvvaa     CC CC       

GG..CCaarrvvããoo X X X X X X X X X X X X 



103 
 

P: Plantio; 

Ca: Capina; 

Pr: Preparo do solo. 

 

Quanto a realização de serviços os moradores comentam que não a contratação de mão de obra para a realização das 

atividades diárias. Observa-se que apenas 1 produtor contrata mão-de-obra fora do  seu sistema de produção. Esse produtor é 

atípico da região, uma vez que está inserido na área há apenas 6 anos. Os demais utilizam a mão de obra familiar para o 

desenvolvimento das atividades sendo estas as que predominam no sustento da família sendo respectivamente o extrativismo 

da erva- mate, criação de gado de maneira extensiva, extrativismo de madeira nativa para a produção do carvão e prática 

agrícola. 

Na questão da Erva Mate é, basicamente uma renda alternativa em algumas épocas do ano.  

Segundo os entrevistados a retirada ocorre nos meses de maio de junho (QUADRO 1). Esse período é o mais frio do ano, 

nesses meses o preço da erva é melhor, não há perda das plantas, pois estas estão em período de dormência em virtude do 

frio. Torna-se uma renda extra que auxilia no complemento da família, entretanto a existência de inúmeros atravessadores na 

compra do produto faz com que esse seja vendido a preços irrisórios. 

Na criação de animais no sistema faxinal observa-se uma especificidade local, são estes criados a solta em área de 

terreno coletivo como os demais faxinais, entretanto não há cercas que limitem o acesso dos animais a outras áreas. Uma 

explicação pode ser dada pelo numero pequeno de moradores e a existência de vastas áreas de mata as quais são usadas como 

área de criação dos animais embora essa afirmação deva ser concretizada em pesquisas futuras na área. Os animais servem de 

alimento para as famílias e são comercializados com outros moradores ou mesmo vendidos na área urbana. 

Outra fonte de renda é o extrativismo vegetal para a produção do carvão. Esta atividade é segundo os sujeitos 

faxinalenses uma das mais representativas na economia doméstica. De acordo com os mesmos a madeira utilizada provêm da 

técnica de retirar as espécies que se encontram danificadas na mata como as madeira seca. São essas de propriedade privada 

sendo utilizada e retirada apenas pelo dono do terreno, em muitos casos o que pode ocorrer é a troca de dias para a realização 

da atividade ou mesmo a contratação por dia de serviço entre as familiares envolvidas. São madeiras nativas as que são 

usadas, o que ocorre de distinto é certo manejo não bem controlado na área, mas que até os presentes dias foi responsável 

pelo controle do Sistema Faxinal. Ou seja, é do interesse daqueles sujeitos que a vegetação da região continue sendo 

conservada. Essa atividade é desenvolvida sem um período fixo no ano (QUADRO 1) assim demonstra a importância para a 

economia das famílias. 

A agricultura segundo os moradores, não é uma fonte de renda tão significativa pra área, poucos plantam. As áreas 

plantadas ficam próximas as casas dentro da área do criadouro de animais, como forma de controle ao acesso dos animais, é 

típico o cercamento dos plantios já que essas não são extensas. Essa prática diferencia-se dos demais sistemas faxinais da 

região, ao modo que nesses são as áreas de plantio agrícolas as quais representam maior parte da econômica familiar bem 

como não são fechadas por cercas. 

     Como realidade social das famílias do faxinal em relação a dependência de serviços urbanos notou-se através das 

entrevistas que estas deslocam-se ate a sede do município uma ou duas vezes por semana. Na maioria das vezes é pela 

necessidade de fazer  a compra do mês, pagamento de contas, assistência médica e hospitalar. O motivo na maioria das 

respostas era doença, serviços de mercado e banco, essa realidade expressa certa dependência das famílias com o centro 

urbano, mesmo tendo produtos e serviços específicos na comunidade. 

     Para os moradores, o Faxinal apresenta diversas questões negativas (baixa rentabilidade, dificuldade educacional, 

baixa assistência a saúde publica) e como expectativa almejam que a lavoura traga mais condições financeiras e que não haja 

tanta dificuldade nos estudos, também que haja melhores questões para o acesso a água potável. 

Um fato destacado pelos moradores refere-se ao desejo em preservar as relações familiares sendo que essas vêm 

definhando ao longo do tempo. As relações são repassadas tanto de vizinho pra vizinho como de família pra família e 

principalmente de geração pra geração, conhecimentos como o uso das plantas medicinais que auxiliam no dia a dia desses 

sujeitos. 

 

Quadro 2: Plantas medicinais com seus respectivos usos na medicina popular do faxinal do Potinga em Inacio Martins-PR 

Espécie de planta medicinal (nome popular) Uso medicinal 

Marmite Para o coração; 

Ortelã Para dor de barriga 

Gervão Para estomago 

Alcachofra Estomago 

Palma fedida Para machucado 

Mentruz Machucado 

Violeta e endro Para gripe 

Pontalido verde Para pontada no corpo 

Arnudo Para cisco no olho 

Fonte: Diagnostico participativo do faxinal do Potinga, 2010 



104 
 

 

   Dada a relação com o ambiente, um fato de significância para os faxinalenses é o uso de plantas na medicina popular. 

Relacionado a este os conhecimentos vernaculares sobre as plantas fazem parte da cultura local. O conhecimento vernacular 

como é o caso das comunidades tradicionais é algo de valor, torna-se uma das características que defini a ligação com o 

ambiente e consequentemente a criação de uma identidade comunitária. Na comunidade foram levantadas algumas espécies 

com nomes populares. O uso das plantas tanto favorece na economia domestica, pois se torna um gasto a menos em relação a 

saúde, auxilia no mantimento do ecossistema e da cultura faxinalense. 

 

 

Considerações finais 

 

O Sitema Faxinal Potinga possui características marcantes relacionadas aos saberes vernaculares (cultivos agrícolas, 

usos de plantas medicinais, saberes religiosos). Destaca-se a  importante é a relação do Sistema com a vegetação natural 

remanescente, onde, apesar de ocorrerem atividades impactantes à mata, a paisagem ainda apresenta-se como um sistema 

associado a conservação dos remanescentes de vegetação. 

A ausência de lavouras em torno da comunidade não é especifico apenas destas, LIMA (2010), apresenta o Faxinal 

do Posto em Inácio Martins-PR como outra área em que os sujeitos moradores possuem relação mais forte com as terras de 

criar do que as terras de plantar. Explanamos que essa típica relação com o meio pode ter uma identidade da região 

considerando-se o município em questão. 

A partir do trabalho realizado no Faxinal do Potinga conclui-se que o mesmo apresenta uma série de conflitos. Estes 

conflitos estão principalmente relacionados ao enfraquecimento dos laços de solidariedade, mudança nos hábitos religiosos e 

também econômicos. Desta maneira, o Faxinal é uma área onde se recomenda o desenvolvimento de mais atividades de 

pesquisa e extensão. 

O respectivo trabalho serve como um material primário para novas pesquisas na área tanto voltada as questões dos 

conhecimentos vernaculares como no aprimoramento da discussão da temática “Sistema Faxinal” sendo que essa região 

apresenta usos e formas distintas das comunidades se relacionarem com o ambiente. 

Julga-se as etnociências como o aporte fundamental nesse campo de estudo para compreender as comunidades 

tradicionais bem como para fazer valer as pesquisas que estas não sejam apenas cientificas para os interessados em ciência, 

mas sim etnocientificas ao fazer valer o conhecimento tradicional. 
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Resumo: 

O município de Prudentópolis é considerado o maior produtor de feijão nacional, parte dessa produção é cultivada no sistema 

de roça de toco. Essa prática consiste principalmente na queima da área destinada ao plantio e pousio. No Sistema de Faxinal 

Tijuco Preto a prática de cultivo da roça de toco foi um elemento fundamental para a subsistência de seus moradores, a qual 

permaneceu com a maioria das famílias produzindo nesse sistema até inicio do século XXI.  Essa prática perdura desde o 

início da colonização do Paraná até os dias atuais. Porém vem ocorrendo  grandes transformações neste sistema de cultivo 

devido a diversos fatores como: mecanização da agricultura, falta de mão-de-obra, utilização de insumos agrícolas, falta de 

investimentos e envelhecimento dos moradores do Sistema de Faxinal.  

Palavras-chave: Sistema Faxinal; roça de toco; Tijuco Preto 

 

Introdução  

A economia do Município de Prudentópolis é composta principalmente pela produção de feijão. O município  é 

considerado o maior produtor nacional de feijão preto ( EMATER, 2012), por esse motivo são vários os aspectos culturais e 

econômicos que envolvem está região. Uma das principais formas de cultivo do feijão é através do sistema de roça de toco, 

prática utilizada principalmente nos Sistemas de Faxinais. 

Segundo o Decreto Estadual Nº 3.446/97, entende-se por Sistema de 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. 

 

Segundo CHANG (1988) o Sistema de Faxinal está fortemente caracterizado pela colonização do Paraná, podemos 

dizer que os colonos principalmente os poloneses tiveram grande influência na formação desse sistema, devido sua 

participação na produção local, que provocou uma dinamização na estrutura econômica e social da região, sendo 

responsáveis principalmente pelas cercas que delimitavam a área de plantio e do criadouro comum.  

A área destinada produção agrícola constitui uma policultura alimentar de subsistência para consumo e 

comercialização onde “destacavam-se as culturas de feijão, milho” (CHANG,1988) 

 Este sistema de roça de toco foi a principal forma de cultivo utilizado por pequenos agricultores no Sistema de 

Faxinal Tijuco Preto, principalmente na produção de feijão e milho. A roça de toco consiste na junção de dois processos, a 

queimada  e o pousio. 
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 CHANG (1988) analisa a prática do pousio e sua importância, sendo fundamental principalmente na recuperação da 

fertilidade química do solo, e a queimada favorece o aproveitamento das áreas de declive acentuado, controle das ervas 

daninhas e economia do trabalho. 

  A prática de roça de toco no Faxinal Tijuco Preto diminuiu no decorrer dos anos, acompanhado pela queda da 

produção de feijão. Os aspetos da diminuição referem-se principalmente a mecanização da agricultura, empobrecimento do 

solo, escassez de mão de obra e falta de investimentos no setor agropecuário. CHANG (1988) faz uma abordagem sobre os 

financiamentos da agricultura, pois se tornaram o principal mecanismo de mudança tecnológica, distribuindo subsídios e 

subordinando a agricultura à esfera financeira através do crédito rural. 

 Nas esferas sociais, esse Faxinal sofreu algumas transformações, uma delas foi o êxodo rural, onde os jovens 

migraram para as cidades, em busca de melhores condições de trabalho, renda e de acesso a escolas e universidades. 

Os padrões econômicos do Faxinal também sofrem transformações, as práticas de cultivo se modificam, é 

necessário buscar novas formas de se obter sustento, já que as até então utilizadas não são suficientes, os obstáculos 

dificultam com que a maioria das famílias continue com esse sistema de produção.  

Verifica-se a importância de pesquisar e relacionar os dados da produção de feijão no Município de Prudentópolis 

com sua influência na economia regional, e realizar um estudo acerca das condições atuais de permanência e sustentabilidade 

da roça de toco, considerando essa prática como uma das principais formas do cultivo do feijão em Prudentópolis. Após o 

término da pesquisa considerações sobre os fatores que auxiliam na redução desse cultivo, inclusive com a possibilidade 

extinção dessa prática poderão ser mais bem conhecidos tanto em termos de pesquisa acadêmica quanto em implementação 

de políticas pública voltadas à agricultura de subsistência 

 

Desenvolvimento Teórico-Metodológico. 

   Partiu-se de uma revisão bibliográfica sobre os temas: Produção do Feijão; Sistema de Faxinais e Roça de Toco, a 

fim de compreender o tema em estudo.     Foi realizado levantamento de dados 

secundários nas órgão Governamentais: IBGE, IPARDES, SEAB entre outros com objetivo de verificar as variações da 

produção de feijão no Município Prudentópolis-PR e dos municípios da Região Sudeste do Estado do Paraná. Os parâmetros 

pesquisados foram a média de feijão produzida, área colhida, e rendimento médio, desde os anos 1980 a 2011. Comparando 

os resultados de Prudentópolis com a Região sudeste. Foram elaborados e aplicados questionários na forma de 

entrevistas objetiva a um grupo de 20 de agricultores do Sistema de Faxinal Tijuco Preto. O questionário abordou questões 

sobre os procedimentos e técnicas que são utilizadas  na produção da roça de toco e suas perspectivas, condição atual e 

histórica de obtenção de renda, profissão, situação social atual, tempo que cultivou no sistema de roça de toco, causas da 

diminuição/aumento da área e produção, dificuldades no meio rural, entre outras.  A pesquisa foi delineada pelo 

levantamento de dados. GIL (2007) afirma que a entrevista caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas, cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes 

dos dados coletados. Os dados foram tabulados e analisados, buscando compreender a realidade dos agricultores do Faxinal e 

em relação à prática da roça de toco. Além da tabulação dos dados, também se aproveitou as experiências adquiridas e 

observadas no dialogo com os faxinalenses.          

  Os resultados alcançados são a respeito do início da pesquisa realizada sobre a roça de toco no Faxinal 

Tijuco Preto, a qual está em andamento e faz parte do projeto de pesquisa: Influência do fogo nos processos hidrológicos e 

geomorfológicos em solo subtropical. 

 

 Resultados e Discussões  

 

 1.1 Dinâmicas da Roça de toco 
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           Através da análise dos dados, verificou-se que Prudentópolis é o município que mais produz feijão na Região sudeste. 

Grande parte da produção do município é cultivada no sistema roça de toco. 

          A prática de roça de toco adotada no sistema de Faxinal Tijuco Preto é utilizada para o cultivo de feijão e milho. Os 

dados analisados correspondem a um período de 73 anos, iniciando em 1940 até os dias atuais. Verificou-se que os processos 

e equipamentos de cultivos dos produtores que utilizam a roça de toco atualmente permanecem inalterados. 

         Os resultados obtidos na aplicação dos questionários mostraram que a prática utilizada para a produção na roça de toco 

se mantém com os mesmos processos de cultivo utilizados na década de 1940. A roça de toco é feita através de 

procedimentos que compreendem o pousio e utilização do fogo. Os procedimentos do sistema de roça de toco são: a) roçada 

da área a ser queimada; b) é aguardado secagem da matéria vegetal; c) queima da matéria seca; d) plantio do feijão. O plantio 

deve ser feito após a queimada, para aproveitar as cinzas que são considera pelos faxinalenses como um fertilizante. Os 

produtores da roça de toco, afirmam que o fogo é utilizado principalmente para a economia do trabalho, pois favorece a 

limpeza do terreno. 

Depois de realizado a colheita, essa parcela de solo que foi utilizada permanecerá em pousio por um período de 5 a 8 

anos, variando de acordo com o tamanho da área destinada ao cultivo de grão. “A intensidade do uso do solo se relaciona 

com as áreas de plantio e de pousio”(CHANG, 1988, p.58).  A mata começa a regenerar na área que permanece em pousio,  

recuperando a fertilidade do solo através da reposição da matéria orgânica. Na  prática de roça de toco não é utilizado 

fertilizantes e agrotóxicos, por esse motivo os agricultores afirmam que o pousio é de fundamental importância. Na próxima 

safra será separada outra parcela da mata, realizando sempre os mesmos procedimentos. 

 Relacionamos os dados obtidos nos questionários com a afirmação que ABRAMOVAY (1981, apud CHANG 

1988. p. 57), onde cita os processos do pousio e sua importância: o fogo significa em primeiro lugar a economia do trabalho 

no processo do desmatamento, as cinzas obtidas após a queimada sobre a terra são um excelente fertilizante, e o cultivo 

sendo feito diretamente sobre as cinzas da floresta queimada não é necessário trabalho de aração ou preparo do solo, sobre as 

cinzas de uma terra virgem não há ervas daninhas suficientes para prejudicar a produção, o trabalho de limpeza do terreno é 

dispensável.  

Todos os procedimentos utilizados para a prática do pousio são manuais, sem a ajuda equipamentos mecanizados, 

adubos químicos, e agrotóxicos. 

  

1.2 Aspectos econômicos da roça de toco 

 

 Analisando os dados verificou-se que o cultivo de feijão na roça de toco era uma das principais atividades dos 

moradores do Faxinal Tijuco Preto, essa forma de cultivo se manteve com maior proporção até os anos 1990. O que não era 

utilizado para o consumo seguia para a venda, realizada diretamente para os comerciantes/atravessadores, que se deslocavam 

até os agricultores para comprar os grãos. No inicio do século XXI, ocorre uma grande diminuição desse cultivo de roça de 

toco, e por consequência, a redução do plantio de feijão nesse sistema.  

No levantamento realizado sobre a atual forma de se obter renda para viver no Faxinal, os resultados foram os 

seguintes: 50% dos entrevistados são agricultores aposentados, que não desenvolvem atividades produtivas e de subsistência, 

15% são assalariados, trabalham em fábricas e escolas, 35 % trabalham na agricultura em diferentes tipos de atividades: leite, 

mel, fumo feijão e  milho. O cultivo com o sistema de roça de toco é utilizado por 15% dos entrevistados, produzindo feijão e 

milho o restante utilizam equipamentos mecanizados, insumos e agrotóxicos. 

 

1.3 Perspectivas da roça de toco 
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           O cultivo no sistema da roça de toco, segundo os moradores do Faxinal apresentou uma redução de forma 

significativa, principalmente no inicio deste século. Abordamos os fatores responsáveis por essa diminuição que está 

relacionado com a mecanização da agricultura, falta de mão de obra e de incentivos, de acesso ao crédito rural. 

         Os entrevistados afirmam que com a modernização dos equipamentos, insumos e agrotóxicos, perde a importância de 

se aproveitar do fogo como um dos processos para o cultivo, pois os fertilizantes e adubos substituirão a importância da 

queimada, podendo aproveitar o mesmo solo todos os anos, produzindo mais em menor área, perdendo a importância a 

pequena produção que cultivavam.          

         A falta de oferta da mão-de-obra, está relacionada principalmente a idade dos agricultores que cultivam nesse sistema, e 

ao êxodo rural dos jovens da propriedade. O êxodo rural consiste na saída do jovem do campo, onde todos os moradores 

concluíram que os jovens do Faxinal estão migrando para as cidades maiores em busca de melhores condições de trabalho e 

acesso as escolas e universidades.  

          Foi realizada análise em relação entre idade e abandono do sistema de roça de toco, conforme  a idade ficava avançada, 

e os anos de acesso a aposentadoria  se aproximavam, os pequenos produtores não tinham necessidade de cultivar alimentos 

para sobreviver, a aposentadoria oferecia renda suficiente. 

         Com análise das dificuldades que os pequenos produtores  enfrentam em conviver no meio rural, 55 %  dos 

entrevistados, afirmaram não sofrerem nenhum tipo de dificuldade,  devemos  constatar que destes, 40 %  são aposentados. 

Os demais moradores afirmam que sentem dificuldades principalmente pela falta de investimentos para as famílias dos 

Faxinais, tanto de auxilio como investimentos agropecuários, e em questões de saúde, educação e assistência técnica. 

Conclusões  

 Neste estudo constatou-se que a quantidade de feijão produzida no município de Prudentópolis desde 1980 é maior 

em todos os anos em relação à Região Sudeste. 

  Através dos dados coletados na entrevista, verificou-se que a forma de cultivo da roça de toco, é a principal forma 

para o cultivo de feijão e milho e se manteve os mesmos procedimentos e técnicas, desde 1940 até os dias atuais. Essa forma 

de cultivo é realizada com a junção de dois componentes: o pousio responsável pela recuperação da fertilidade do solo, e da 

queima da matéria vegetal, a qual é utilizada principalmente para a limpeza do terreno. 

        O sistema de roça de toco era responsável pela economia do faxinal, gerando uma renda para as famílias. Com a 

análise dos questionários detectamos que a quantidade de famílias utilizando essa prática diminuiu em larga escala, 

principalmente no inicio desse século. Os principais motivos elencados pelos moradores referem-se à mecanização da 

agricultura, os moradores não possuem renda nem acesso a investimentos para acompanhar essa mecanização, permanecendo 

estagnados, pois sua pequena produção perde a importância, e diminuição da mão de obra, pois  os jovens estão migrando 

para as cidades em busca de trabalho assalariado e melhor acesso aos requisitos educacionais.  

           A respeito do empobrecimento do solo apresenta problemas aos produtores, pois deve-se produzir mais para 

acompanhar todo avanço do agronegócio, porém a prática adotada é do sistema de pousio para a recuperação do solo, e para 

aumentar a produção deve se plantar mais. Contudo, para isso deve dispor de uma maior parcela de área, e o pousio acaba 

sendo menor, não conseguindo recuperar a fertilidade do solo. 
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Resumo 

O conhecimento tradicional possui forte vínculo com a prática, o saber-fazer, uma cultura e os objetivos de cada pessoa, 

estando presente no cotidiano destas e da mesma forma como o conhecimento científico, classifica, ordena e hierarquiza 

elementos da natureza. Desta maneira, o presente estudo etnobotânico, buscou investigar os conhecimentos tradicionais sobre 

o uso de plantas medicinais na Comunidade Faxinal Sete Saltos de Baixo localizada no distrito de Itaiacoca, Ponta Grossa - 

PR. Para a realização da pesquisa, foram utilizadas técnicas participativas, com aplicação de entrevistas e a realização de 

coleta de espécies com moradores da comunidade, além da posterior identificação científica. Os resultados mais expressivos 

abordam as partes utilizadas das plantas, sendo a folha a mais citada, enquanto a forma de preparo mais comum é o chá, que 

combate principalmente à gripe, dores de estômago, dores de barriga e infecções. Embora a comunidade também faça uso de 

alguns fármacos químicos junto com as plantas, evidencia-se a valorização da cultura medicinal pelo uso de fitoterápicos.  

Palavras-chave: Conhecimento Tradicional, Etnobotânica, Plantas Medicinais. 

 

Introdução 

As comunidades faxinalenses caracterizam-se por uma forma de vida alicerçada na solidariedade, união e respeito, 

onde predominam a mão de obra familiar e transmissão dos conhecimentos através da oralidade entre as gerações. Tal forma 

de organização e produção camponesa tradicional é encontrada na região Centro–Sul do Paraná, caracterizada por apresentar 

dois subsistemas: o “criadouro comunitário”, local de uso comum, onde se encontram as residências, animais criados a solta, 

e também onde é feita a extração de erva mate e a retirada de madeira de forma sustentável; e a “terra de plantar”, em que se 

desenvolvem as atividades agrícolas, cujas propriedades são de uso particular, predominando o cultivo de produtos para 

subsistência como milho, feijão, mandioca e outros. (LÖWEN SAHR, 2005). 

A organização social das comunidades tradicionais reflete os valores e os conhecimentos que estas populações 

possuem acerca da natureza as quais através de sua forma de olhar os ciclos e o conhecimento das especificidades de muitas 

espécies do ecossistema local fazem com que colaborem para a manutenção das espécies. (TOLEDO e BARRERA-

BASSOLS, 2009).  

A etnobotânica é a etnociência que tem como incumbência estudar essa interação entre grupos humanos e natureza. 

Acredita-se que seu surgimento, enquanto prática, se deu a partir dos primeiros contatos dos seres humanos com a vegetação. 

Assim, a etnobotânica pode ser compreendida como “o estudo das sociedades humanas, passadas e presentes, e suas 

interações ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas” (ALCORN, 1995 apud OLIVEIRA et al, 

2009, p. 590). 

Segundo Diegues (2005, p.42) “os estudos da etnobotânica são os que apresentam maior número de trabalhos” 

relacionados à utilização de plantas como remédios pelas comunidades. Corroborando ao exposto, o presente estudo, buscou 

investigar os conhecimentos tradicionais sobre o uso de plantas medicinais na Comunidade Faxinal Sete Saltos de Baixo 

localizada no distrito de Itaiacoca, Ponta Grossa – PR. 

Pesquisas visando valorizar os saberes locais em favor da manutenção da biodiversidade tem constatado que, as 

maiores áreas preservadas estão em locais onde vivem as comunidades tradicionais. O homem descobriu nas plantas 
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propriedades capazes de curar enfermidades, utilizadas com ritos por um sistema de crenças, não apenas pelas suas 

propriedades curativas, mas também com uma simbologia, advinda culturalmente (ARRUDA CAMARGO, 2005 - 2006).  

Caracterização da área de estudo  

O estudo foi realizado na Comunidade Faxinal Sete Saltos de Baixo (Figura 1) que pertence ao município de Ponta 

Grossa, localizada a “sudeste da bacia do Rio Sete Saltos no distrito de Itaiacoca, há aproximadamente 45 km da área urbana 

de Ponta Grossa (FERREIRA, 2009, p.14-18), estando sob o "Planalto Dissecado do Alto Ribeira" (OKA-FIORI E 

SANTOS, 2006, p. 48).  

 

                      FIGURA 01- Localização da área de estudo. 

                      Fonte: Ferreira , 2009. 

 

A história de Itaiacoca inicia-se com o povoamento dos Campos Gerais quando as “famílias nobres” paulistas 

adquirem as terras da sesmaria de Itaiacoca para a criação de gado. (SILVA, 2008). Já com a divisão destas terras entre 

familiares, há o surgimento de grandes latifúndios, que posteriormente fragmentaram-se com o abandono da terra pelos 

latifundiários e dão origem a várias localidades, dentre elas Sete Saltos. No início do século XX com a descoberta de fontes 

de minério na região, e mais tarde a vinda de madeireiras os agricultores locais passam a buscar emprego nestas novas áreas 

de trabalho, diminuindo o tempo disponível para a pratica agrícola e outras atividades de subsistência. Porém algumas 

localidades mantiveram suas tradições caboclas de subsistência, além das festas e bailes. (SILVA, 2008). 

O Faxinal em questão apresenta aproximadamente sessenta famílias, as quais mantém alguns costumes relativos a 

flora local, como o conhecimento e utilização de muitas ervas nativas da região, além de práticas que reforçam os laços de 

solidariedade como a troca de plantas medicinais e a transmissão do conhecimento fitoterápico, perpetuando a união e o 

respeito, presentes também nas tradições dos festejos religiosos, momentos onde a comunidade se reúne, ensaiam danças e 

preparam alimentos para confraternização.  

Das espécies medicinais encontradas na mata e utilizadas pelos moradores da comunidade destacam-se a 

Myrocarpuz sp (Cabriúva), Jacarandá sp (Carova) e Cinnamomum terophyllum (pau-de-raposa).  

As espécies vegetais acima mencionadas pertencem a duas formações vegetais que cobrem a região da comunidade, 

sendo elas: a Floresta Ombrófila Mista Montana, encontrada em áreas de “clima temperado úmido de altitude”, destacando-

se a Araucária angustifólia que atinge em média “30 metros de altura” e a Floresta Ombrófila Mista Aluvial, encontrada 

próxima aos rios, sendo também chamada de “mata ripária”, destacando-se em seu estrato superior espécies como: Lithraea 

molleoides (bugreiro), Ocotea porosa, (imbuia), Cinnamomum sellowianum (canela- raposa), Schinus terebinthifolius 

(aroeira)” e outras. (CARMO et al., 2007, p.100-101). 
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Materiais e métodos 
 

A pesquisa teve início a partir de um levantamento exploratório, que consistiu na primeira aproximação com o 

universo de pesquisa no que tange aos aspectos de organização comunitária e demandas reais acerca do tema saúde e plantas 

medicinais. Na sequência, utilizou-se de técnicas de pesquisa participativas (Albuquerque et a.l, 2010), com a realização de 

uma reunião, participando desta atividade cinco mulheres e quatro homens, resultando em um diagnóstico da realidade 

sócioespacial (aspectos físicos, socioeconômicos), bem como do corpo de conhecimentos relativos à ecologia, produção e 

utilização das plantas medicinais, possibilitando ademais a identificação dos informantes-chaves (pessoas com grande 

conhecimento a respeito das plantas medicinais). 

Com a identificação dos informantes-chaves, foram efetuadas entrevistas semi-estruturadas com cinco pessoas (dois 

homens e três mulheres), visando compreender os aspectos da classificação e nomenclatura vernaculares das plantas. Na 

sequência, foi realizada uma turnê guiada (ALBUQUERQUE et al, 2010), visando a coleta das espécies de uso medicinal na 

área do faxinal. Cabe ressaltar ainda que em duas das entrevistas estavam presentes os cônjuges. Já a turnê guiada contou 

com a presença de mulheres que conduziram a coleta de plantas medicinais herbáceas, próximas a casa (Hortas-quintais, 

criadouro), e os homens auxiliaram na coleta das espécies arbóreas e plantas que se encontravam mais distantes (mato, terra 

de plantar). Por fim, as espécies vegetais coletadas foram levadas ao Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

onde foram identificadas por profissionais qualificados, de acordo com o sistema taxonômico científico.  

 

Resultados e discussões 

 

A pesquisa registrou um total de 51 etnoespécies (Quadro 1) apontadas pelos moradores como de uso medicinal, 

sendo que 2550 foram identificadas científicamente. Verificou-se que os moradores da comunidade utilizam as plantas no 

seu dia-a-dia, e a parte mais utilizada destas é a folha (61%), sendo as outras partes citadas casca, raiz, inteira, flor, semente, 

e látex; a forma de preparo mais recorrente foi o chá. Outras formas de preparo a se destacar são o xarope, banho, garrafada, 

macerado e diluição do óleo essencial.  

Assim, das 51 espécies citadas 40 apresentam como uma de suas formas de uso o chá e 7 espécies são utilizadas no 

chimarrão. Não houve relatos de uso de frutos para a cura de enfermidades.  

                                                           
50 As demais espécies citadas não foram coletadas para identificação em parte devido ao seu difícil acesso, além da 

indisponibilidade por parte dos entrevistados para a coleta destas. Outro fator restritivo foi que a coleta ocorreu no inverno, 

período de escassez ou ausência da estrutura aérea de várias espécies. Em relação as espécies que não foram coletadas, 

buscou-se por meio de seu nome popular o nome científico correspondente a partir do site Lista de Espécies da Flora do 

Brasil. 
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Quadro 1 – Espécies medicinais citadas pelos moradores da comunidade Faxinal Sete Saltos de Baixo 

 

Fonte: Staniski, 2011. 

As espécies de plantas medicinais dentre as coletadas, que foram as mais citadas são da família das Asteraceae e 

Lauraceae, tendo destaque para as plantas encontradas nas hortas-quintais, próximo das casas dos faxinalenses e estradas.  

Em vários momentos, durante a entrevista semi-estruturada, as plantas mais citadas na fala dos moradores foram a 

Camomila (Matricaria chamomilla), que segundo as mulheres faxinalenses é bom para todos os problemas, o boldo 

(Pneumus boldus) e o alecrim (Rosmarinus officinalis). Estas plantas são cultivadas em horta-quintais, e são espécies de uso 

comum, sendo utilizadas por várias comunidades no Brasil ao longo de muitos anos. Dentre as espécies nativas e/ou que se 

encontram principalmente fora das hortas-quintais, as mais lembradas pelos moradores foram: raiz-de-hortiga-brava (Urtica 

dioica), a carqueja (Baccharis crispa), a marcela (Achyrocline satureioides), erva-de-bicho (Polygonum hidropiperoides), o 

milome (Aristolochiaceae cymbifera) e o guaco (Mikania glomerata), sendo que os dois últimos são cipós encontrados na 

Nome popular Família Nome científico Parte utilizada Forma de uso Uso

Agrião Cruciferae Nasturtium officinalis folha xarope gripe

Alecrim Lamiaceae Rosmarinus officinalis folha chá diarréia e infecção

Alevante Lamiaceae Mentla spicata folha chá vermes

Alfavaca Laminaceae Ocimum selloi folha chá rim e gripe

Araçá Myrtaceae Psidium cattleyanum casca chá cancer

Arruda Lamiaceae Rosmarinus officinalis folha chá dor de cabeça

Badana Asteraceae Arctium minus raiz chá problemas de sangue

Boldo Lamiaceae Pneumus boldus folha chá estômago

Cabriuva Fabaceae Myrocarpus sp casa chá ferimentos na pele e problemas de pele

Canfora Lauracea Cinnamomum canphora folha chá estômago

Carova Bignoniaceae Jacaranda sp folha e casca chá e banho ferimentos na pele e problemas de sangue

Carqueja Asteraceae Baccharis crispa folha cha e banho emagrecedor, friagem, dor e inchação( banho)

Carrapicho Asteraceae Acanthospermum  australe folha chá rim

Chapéu de Coro Lamiaceae Echinodorus grandiflorus folha chá e chimarrão infecção, gripe, infecção do sistema urinário

Cipó de São João Binoniaceae Pyrostegia venusta toda planta (jovem) banho infecção do trato urinário

Coentro Apiaceae Coriandrum sativum folha e semente chá infecção na garganta e calmante 

Copaíba da Horta Não identificada Não identificada latex garrafada cancer

Erva de Bicho Polygonaceae Polygonum hidropiperoides folha banho hemorróida

Erva de Lagarto Rubiaceae Diodia alata folha banho infecção no útero e promemas genitais

Erva Doce Umbelliferae Pimpinella anisum folha e semente chá bronquite, gripe e problemas intestinais

Erva Tostão Rubiaceae sp folha chá e chimarrão rim

Feu da Terra Gentinaceae Centaurium erythraea folha e caule chá estomago

Folha de Gavirovera Zingiberácea Zingiber officinale roscoe folha banho dor reunática

Folha de Mimosa Rutaceae Citrus reticulata folha chá calmante

Gengibre Zingiberaceae Zingiber officinale raiz chimarrão e pastilha resfriado e gripe

Guaco Asteraceae Mikania glomerata folha chá e chimarrão gripe e tosse

Hortelã Labiatae Mentha piperita folha chá vermes e diarréia

Hortelão Preto Labiatae Mentha arvensis folha chá vermes e tosse

Ipe Roxo Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla casca chá cancer

Laranjeira Rutaceae Citrus sinensis folha ou casca chá gripe e resfriado

Loro Lauraceae Laurus nobilis folha chá e chimarrão calmante

Losma Asteraceae Artemísia absinthium folha chá e macerada estomago e enjoo

Maçania/Camomila Asteraceae Matricaria chamomilla flor chá e chimarrão calmante, coração e bom para tudo

Manjerona Lamiaceae Origanum majorana folha chá e xarope resfriado e gripe

Marcela Asteraceae Achyrocline satureioides flor chá gripe dor no peito e estomago

Milome Aristolochiaceae Cymbifera sp folha e cipó cha e banho estômago, resfriado e dor nas articulações (banho)

Pata de Cavalo Cyperaceae Cyperus rotundus toda planta (jovem) chá regulariza ciclo mestrual

Pau de Andrade Persea Pyrifolia nees casca banho ferimentos na pele e problemas de pele

Pau de Quina Simarubáceas Quassia amara folha chá diarréia e infecção

Pau de Raposa Lauraceae Cinnamomum tenophyllum casca chá cancer, diabete e ferimentos

Picão Asteraceae Bidens pilosa L. folha banho infecção e resfriados

Pitangueira  Myrtaceae Eugenia uniflora casca chá cancer

Poejo Labiadas Mentha pulegium folha chá e xarope gripe e tosse

Quebra Pedra Euphorbiaceae Phyllanthus niruri folha chá infecção urinária

Raiz de urtiga Brava Urticaceae Urtica dioica raiz chá, chimarrão e banho estomago, hemorróida e dor na coluna

Sete Sangrias Lythraceae Cuphea calophylla raiz ou toda planta chá infecção do trato urinário

Sordinha/ Chorão Cactaceae Rhipsalis sp toda planta (jovem) emplasto machucaduras e quebraduras

Tansagem Plantaginaceae Plantago sp folha chá infecções diversas

Unha de Gato Rubiaceae Uncaria tomentosa cipo chá dor na coluna e visicula

Vassorinha Asteraceae Baccharis sp toda planta (jovem) chá regulariza ciclo mestrual

Vicke Labiatae Mentha arvensis var folha chá tosse
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mata e segundo os faxinalenses é necessário percorrer vários quilômetros para coletar. As plantas mais citadas são as mais 

utilizadas ou as que curam as enfermidades mais recorrentes.  

Além de serem encontradas em horta-quintais as espécies medicinais também podem ser encontradas em pomares 

(criadouro comunitário), na área de roça (terra de plantar) e no mato (áreas em estágios sucessionais variados), sendo que as 

ervas são mais encontradas em horta-quintais e as árvores e lianas nas roças e no mato. 

Embora a comunidade faça uso de alguns fármacos químicos junto com as plantas, o uso de fitoterápicos para o 

tratamento de enfermidades mostra-se eficaz na comunidade, pois permanece no cotidiano das famílias sendo repassado de 

geração em geração e, portanto, ressignificado em práticas medicinais híbridas. Foram citados 26 problemas mais tratados 

com o uso de medicinais, dentre os quais se destacam: gripes, infecções diversas, sistema digestório, sistema nervoso, 

combate a vermes e trato genital-urinário. 

 Além das plantas medicinais serem utilizadas para tratar os problemas de saúde físicos, algumas apresentam valor 

cultural para a comunidade como o alecrim (Rosmarinus officinalis), a arruda (Ruta graveolens) e o rosário, que são 

utilizadas para benzer. O ato de benzer (benzimento/benzedura) é costume da comunidade, uma forma de trazer proteção 

para a casa, bens e pessoas, uma forma de curar doenças, afastar ou curar males em geral, enfim, tendo diversos fins.  

Dentre as espécies de plantas medicinais citadas se destacam como mais lembradas pelos moradores às ervas, 

encontradas nas áreas mais próximas da casa. Já as espécies arbóreas, são pouco encontradas nas hortas-quintais, estando em 

áreas mais distantes, fato que colabora para terem sido menos lembradas na hora da entrevista, além do predomínio de 

mulheres. 

Percebe-se que a localização das espécies citadas evidência uma divisão de conhecimentos e práticas dentro da 

comunidade estudada, onde as mulheres são as responsáveis pelas atividades diárias inerentes a casa, incluindo aqui o 

preparo de medicamentos. Neste sentido, são elas que carregam e reproduzem a cultura medicinal, socializando as práticas e 

espécies de plantas medicinais. Aos homens cabe o serviço pesado como o conserto das cercas do criadouro, agricultura e 

atividades que requerem deslocamento, como a busca de espécies medicinais mais distantes.  

 

Considerações finais 

 

 A comunidade faxinalense de Sete Saltos de Baixo, Ponta Grossa - PR mostrou que conhece e utiliza as plantas 

medicinais, cujo saber é transmitido para as pessoas que buscam ou necessitam de auxílio. As plantas apresentam não 

somente um valor curativo das enfermidades do corpo, como também “sagrado-simbólico”, para curar os males da alma e 

buscar proteção espiritual através dos benzimentos. Assim, perpetua-se na comunidade o hábito da socialização de 

fitoterápicos, o que colabora para a manutenção de espécies que possuem propriedades medicinais. As plantas, assim, 

simbolizam e reforçam os laços de solidariedade entre os habitantes do faxinal, que além de tudo demonstra respeito para 

com a natureza.  

 É de grande importância a manutenção dos conhecimentos sobre a medicina tradicional, para que não seja perdida 

essa “herança cultural adquirida através de métodos de ensaio-e-erro”, que hoje ainda em muitos lugares se constitui como 

uma das únicas formas, e entre as de menor custo, para tratamento das enfermidades e que vem atendendo as necessidades da 

comunidade de forma sustentável, sem causar danos ambientais. (PRATA, 2007, p. 4). Deste modo, a relevância dos estudos 

etnobotânicos, aqui apresentada, pauta-se na valorização do conhecimento local, bem como a possibilidade de colocar duas 

formas de saber distintas (científica e tradicional) em possibilidade de diálogo. 
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Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo destacar as múltiplas experiências vividas e praticadas pelos indivíduos 

comunitários, tendo em vista, uma abordagem que supere a noção clássica de comunidades vinculadas à homogeneidade 

aparente dos discursos.  A categoria comunidade sempre foi alvo dos discursos nacionalista, do próprio conhecimento 

científico como na Sociologia e Antropologia, além dos discursos globalizantes e regionalistas. Apesar das conquistas 

obtidas pelos povos tradicionais principalmente referentes à questão fundiária, os estudos que vem sendo realizados nas mais 

diversas áreas das humanas, tendem mesmo que indiretamente, a projetar o caráter limitante da fixidez imposta pelo Estado a 

partir destas políticas. Na contramão deste contexto, é preciso voltar-se mais atentamente às realidades dos sujeitos que 

constituem estes espaços demonstrando por meio de suas ações que a comunidade é na verdade um espaço heterogêneo, 

múltiplo e contínuo. Para ilustrar a proposta, citam-se alguns levantamentos preliminares já realizados na comunidade rural 

quilombola de Santa Cruz, localizada na área rural de Ponta Grossa. Foi possível perceber através de entrevistas coletivas e 

individuais realizadas com os moradores, como as distintas visões e ações indicam esta multiplicidade, descaracterizando o 

discurso predominante da homogeneidade. 

Palavras-chave: Comunidade, tradicional, múltiplo 

Introdução 

As primeiras contribuições acerca do tema comunidade já demonstram a partir das concepções de sociólogos e 

antropólogos precursores destes estudos, o direcionamento das questões voltadas ao discurso modernizador de sociedade em 

detrimento das comunidades tradicionais pré-modernas. Destacam-se neste período os sociólogos Emile Durkheim (1978), 

Ferdinand Tönnies (1995) e Georg Simmel (1987), além dos antropólogos Henry Maine (1861), Lewis H. Morgan (1980), 

Tylor (1970) e Frazer (2005). A mesma tendência é verificada na análise dos community studies da Escola de Chicago no 

início do século XX através de representantes como Wacquant (2004) , Wirth (1928), Thomas (1996), Robert Park (1904), 

Robert Lynd e Helen Lynd (1956), Robert Redfield (1989), Melville Herskovits (1930), Oscar Lewis (1960) e Eric Wolf 

(1957).   Este contexto que marca os últimos anos do século XIX e início do século XX denota um período de formação-

consolidação dos Estados-Nações, sendo o discurso homogeneizante nacionalista fundamental na realização de tal intento. 

Neste cenário, a comunidade passa a ser um artifício, uma estratégia, pois como em Anderson (2008) e Hobsbawm (2012), é 

possível notar como uma imagem de comunidade torna-se imaginada para atingir os propósitos de unificação nacional em 

sociedade. Hobsbawm (2012) demonstra como o próprio termo tradicional torna-se questionável a partir de então.  

Nas reflexões atuais sobre o caminho percorrido nos debates sobre globalização e regionalização, Robertson (1992), 

Werlen (2000) e Haesbaert (2010), apontam como a comunidade também foi alvo dos discursos homogeneizantes e afirmam 

que as descontinuidades presentes nestes espaços representam um espaço para além da única via proposta em tais discursos. 

Neste sentido é que refletimos sobre a multiplicidade e às linhas de fuga dos espaços comunitário, aliás, termos extraídos das 

concepções de Deleuze e Guattari (1995), como espaços de múltiplas ações e dinâmicas coexistentes em relação ao 

tempo/espaço que pode demonstrar figurativamente, várias comunidades em uma só.  

Alguns breves relatos dos primeiros levantamentos empíricos realizados na comunidade rural quilombolas de Santa 

Cruz em Ponta Grossa, alicerçam a proposta em estudo. 

Comunidade: debate precursor e os discursos homogeneizantes 

O debate sociológico clássico baseia-se fundamentalmente nas relações sociais no âmbito das mudanças provocadas 

pela modernidade. Estas mudanças descaracterizaram os espaços comunais, sendo que as demarcações dos limites da 

comunidade já não eram mais os mesmos, tornando-se confundíveis com os novos espaços do início de uma era global onde 

a malha urbana crescia aceleradamente e a forma de organização da vida social se configurava como a sociedade moderna. 

A partir deste contexto é que os sociólogos inicialmente representados por Durkheim (1978) e Tonnies (1995), e 

seguidamente, Simmel (1987), difundiram a as primeiras ideias embasadas numa dicotomia entre comunidade e sociedade, 

abrangendo várias dimensões, das relações sociais à questão espacial. 

Preocupações relativamente próximas às sociológicas e quando a fronteira entre a comunidade e sociedade também 

se destaca nos estudos antropológicos, marcam o início da antropologia social fortemente influenciada pelo darwinismo. 
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A primeira das correntes de pensamento desta fase que compreende o século XIX é o evolucionismo social onde as 

comunidades são consideradas enquanto povos primitivos em plena evolução rumo às sociedades civilizadas. 

Juristas etnólogos foram os pioneiros dos estudos de comunidades consideradas como culturas primitivas 

representados na primeira geração por Henry Maine (1861) e Lewis H. Morgan (1980), que tinham como fundamentos dos 

seus estudos a questão matrimonial e família, além da propriedade privada e a situação do Estado. Outros dois importantes 

antropólogos contemporâneos, Tylor (1970) e Frazer (2005), ficaram conhecidos pelas discussões acirradas sobre as 

explicações mais contundentes a respeito das formas originais das primeiras sociedades humanas. 

Na virada do século XIX para o século XX, os estudos sobre comunidade e sociedade propagaram-se e a herança 

sociológica e antropológica anteriores, fundamentou as novas abordagens que consolidaram a Escola de Chicago nos Estados 

Unidos, local dos maiores desdobramentos referentes a tais questões e que marcaram decisivamente o debate no início do 

século XX. Wacquant (2004) e Wirth (1928) são dois importantes sociólogos representantes da sociologia urbana nesta fase 

inicial na Escola de Chicago que debatem sobre a concepção de formações de gueto. Outros expoentes dos estudos sobre 

sociedades tribais e comunidades tradicionais foram Willian Thomas (1996) e Robert Park (1904), sendo que, ambos 

pesquisavam as diferenças socioculturais na ascensão do espaço urbano com argumentos de que tais estudos eram 

fundamentais no aprofundamento das investigações sobre os povos diferentes, distantes ou exóticos, como já era uma 

tradição em certas abordagens na Escola. Um segundo momento marcante desta primeira fase da Escola de Chicago que 

compreendeu o período da década de 1920 a década de 1950, foi caracterizada pela pesquisa sobre comunidades a partir dos 

métodos denominados community studies iniciados pelo casal de sociólogos Robert Lynd e Helen Lynd (1956) que 

investigaram em 1929 uma pequena comunidade rural do Missouri, ao qual passaram a denominar de Midletown. A partir das 

produções realizadas pelo casal, a aplicação de métodos da antropologia cultural foi inserida na sistematização de pesquisas 

sobre comunidades consolidando assim os community studies (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA ONLINE, 2010, s.p.). 

O antropólogo Robert Redfield (1989) concentra-se na definição de comunidades a partir de uma noção oposta ao de 

seus contemporâneos colegas da sociologia urbana, pois ele parte das comunidades nos espaços rurais como critérios 

principais e tem como fundamento de sua designação de “little community”, a distinção territorial marcada pela auto-

suficiência, homegeneidade e tamanho. 

Outros importantes antropólogos que realizaram relevantes pesquisas etnográficas e merecem destaque foram 

Melville Herskovits (1930) e Oscar Lewis (1960). O primeiro aprofundou-se nas questões raciais voltadas principalmente a 

vida cultural dos negros americanos, além de investigar posteriormente, comunidades tribais e de natureza campesina que são 

retratadas em “Life in Haitian Valley” (1937) e “Trinidad Village” (1947) (WILLENS, 1947, s.p.). 

Metade do século XX e as pesquisas nos community studies destacam a figura de Eric Wolf (1957), antropólogo 

influenciado pela esquerda, renova o debate pautado nas reflexões sobre cultura e campesinato numa abordagem marxista e 

historicista, onde trás a tona, a concepção de sociedades complexas. Nos anos que seguem, surge a Sociologia Rural que 

segue adiante com as abordagens marxistas, até os anos 1990, quando novos estudos retomam a pesquisa idiográfica, 

renovando o debate.  

Comunidade imaginada é a definição de nação para Anderson (2008, p.32), portanto, uma comunidade neste sentido 

é “uma comunidade política imaginada e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana”. 

Desta forma, a comunidade-essência utilizada enquanto um artifício no processo de criação de Estados-nação foi um triunfo. 

Conforme Anderson (2008, p.32), nem na menor das nações jamais todos se conhecerão, embora tenham a imagem da 

comunhão entre eles, assim “[...] qualquer comunidade maior que a aldeia primordial do contato face a face (e talvez mesmo 

ela) é imaginada” pressupondo a ideia de laços imaginários. 

Hobsbawm (2012) faz uma análise apurada de como a tradição inventada (artifício da essência comunitária) é 

estratégica em criar rituais voltados à política de massas. Tradição inventada para Hobsbawm (2012, p.08) está baseada numa 

“continuidade artificial” efetivada a partir de um conjunto de práticas, normas ou regras que visam inculcar valores e normas 

de comportamento - ritual ou simbólico - por meio da imposição da repetição e que implicam numa continuidade histórica 

construída e mantida. 

 

Comunidade global e descontinuidade regional 

 

Até o momento, evidenciamos como a categoria comunidade esteve diretamente presente no discurso de legitimação 

nacionalista, sendo que a Ciências Humanas representada pelos estudos sociológicos e antropológicos, contribuíram 

decisivamente para tal intento. Porém, partindo das concepções de Robertson (1992), Haesbaert e Werlen, perceberemos 

como este contexto está relacionado com a questão global, ou melhor, com o debate em torno da globalização e 

regionalização. 

Robertson (1992) faz um levantamento analítico de percurso histórico das teorias sobre globalização e afirma que 

este conceito tido predominantemente como uma consciência do mundo como um todo, sempre esteve atrelado as ideias 

surgidas a partir da era moderna em diante, o que leva a recorrente noção de que vivemos em uma comunidade global, ou 

aldeia global. Desta forma, Robertson (1992) afirma que a ideia atual sobre globalização e também, aldeia global, são muito 

vagas, ou superficiais por se reduzir as análises do discurso nacionalista. Robertson (1992) aponta que a globalização se 

caracteriza como um processo autônomo e não como consequência de todas as premissas anteriormente apontadas, mas 

defende uma visão da complementaridade entre universalismo e particularidade. Deste modo, ele sugere uma concepção 

diferenciada de apreensão desta realidade no que denomina de Campo Global onde inclui tanto o global quanto o local como 

formas simultâneas e interpenetradas, e não na ideia da dialética. Para Robertson (1992) o tema global-local é 



119 
 

frequentemente discutido como uma antinomia, como se fossem lados diferentes da mesma moeda, o que ele chama de uma 

falsa consciência. 

De tal modo, Robertson (1992) considera a posição do indivíduo no processo de globalização e a partir das 

concepções de cultura defende uma visão mais baseada nos significados e na ação. O referido autor enfoca o cultural e 

aborda descontinuidades e diferenças, ao contrário da visão integradora apontada. Para ele, diferentes respostas à 

globalização (descontinuidades) é o que configuram o campo global.  

Nesta perspectiva se aproximam as reflexões de Haesbaert (2010) e Werlen (2000) referentes ao local ou regional. 

Para Haesbert (2010) pensar a região é antes de tudo, refletir em regionalização na sua relação com os indivíduos. Este autor 

considera o caráter econômico-político do conceito predominante de região limitante, pois afirma que o reconhecimento da 

região ou da condição regional não se dá como um simples artifício criado pelo pesquisador, mas efetivamente pela 

construção das práticas sociais específicas. Haesbert (2010, p.70) se baseia em Albuquerque Júnior para tratar dos discursos 

regionalistas: 

 

A região se institui, paulatinamente, por meio de práticas e discursos, imagens e textos que 

podem ter, ou não, relação entre si, um não representa o outro. A verdade sobre a região é 

constituída a partir dessa batalha entre o visível e o divisível. (...) Nem sempre o enunciável se 

torna prática e nem toda prática é transformada em discurso. Os discursos fazem ver, embora 

possam fazer ver algo diferente do que dizem (ALBUQUERQUE JR., 1999, p.46 citado por 

HAESBAERT). 

 

Assim, Haesbaert (2010) analisa que a região a partir de discursos regionalistas é produto de uma operação 

homogeneizante, uma produção regional que não mascara a região, mas a institui, a constrói. Neste sentido, temos o exemplo 

evidente do discurso regionalista baseado na questão identitária como principal característica destes recortes: 
 

“Tipificação social, categorias espaciais e regionais são utilizadas para produzir estereótipos e 

qualificações totalizadoras de pessoas na forma de, por exemplo, “Sicilianos são criminosos”, 

“Corsos são astutos” etc. Características sociais ou pessoais – positivas ou negativas – são 

transmitidas para todas as pessoas que vivem numa determinada área.” (WERLEN, 2000, p.19) 

 

Desta forma, Werlen (2000) observa que aquilo que é racista, xenofobista no uso das tipificações sociais, torna-se 

regionalista pelo uso das categorias espaciais. 

Haesbert (2010) enfatiza que é possível ultrapassar a concepção regional no sentido dos regionalismos reacionários 

ou anacrônicos e por meio de sua desconstrução chegar às realidades regionais. Ele também difere a visão tradicional de 

perfil zonal vinculado a movimentos regionalistas ligados ao Estado-nação, e trata de uma visão inovadora que admite a 

construção de regiões descontínuas quando a coesão é desmistificada, ou seja, quando existem descontinuidades que não 

caracterizam a região pela definição da coesão. Nesta perspectiva, também se reconhece a articulação e desarticulação de 

espaços, visualizando-se então, múltiplas dimensões do mesmo. 

Diante deste contexto, podemos confirmar a noção de Robertson(1992) de que o local está no global e vice-versa e 

que ambos fazem parte do campo global de forma simultânea, a partir de variações a partir de múltiplos processos em suas 

constituições, sendo assim, possível compreender a conjuntura ampliada que ultrapassa a lógica sistêmica global versus local 

consequentes dos discursos dominantes.  

O objetivo presente em tais concepções apontadas considera as reais manifestações locais ou globais vivenciadas e 

praticadas pelos indivíduos.  Isso é importante para repensar o caso das comunidades tradicionais no Brasil, que buscam um 

auto-reconhecimento e a garantia de sua heterogeneidade cultural, mas estão presas ao discurso legitimador do território fixo 

imposto como condicionantes pelo Estado. 

 

 

Comunidade tradicional, espaço de vários mundos: O caso do quilombo Santa Cruz-PR 

 

 

A comunidade rural quilombola Santa Cruz, localizada na extensão rural do município de Ponta Grossa é o local 

onde foram realizados os primeiros levantamentos empíricos desta pesquisa. Como estamos considerando processos 

múltiplos de espacialidades onde verificamos as articulações e desarticulações que configuram as dimensões locais e globais, 

o recorte escolhido para a pesquisa a ser desenvolvida compreende uma porção que abrange algumas comunidades adjacentes 

à Santa Cruz. Trata-se de um espaço historicamente formado por comunidades étnicas diversas e que hoje ainda se fazem 

presentes, sendo que duas, incluindo Santa Cruz, foram formadas por descendentes de escravos surgidas por meio de doações 

de terras, além de comunidades formadas por russos, alemães, poloneses, entre outros. 

As onze famílias que atualmente constituem a comunidade Santa Cruz, mantêm diversas relações com as 

comunidades vizinhas e também com familiares ou outros elementos dispostas nas cidades de Ponta Grossa e Palmeira. 

Embora tais relações sejam de extrema relevância para a justificativa de nossa investigação, os elementos de análise serão 

apenas citados para ser apresentada no espaço destinado à proposta deste trabalho. Optou-se pela análise do conteúdo de 
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entrevista semi-estruturada realizada em momentos distintos, ou seja, individuais e coletivamente e a partir da observação 

direta. 

Pode-se destacar como concepção de heterogeneidade e multiplicidade, a interação social que ocorre entre a referida 

comunidade e adjacentes. Um exemplo que bem ilustra esta interação são as festas religiosas católicas anuais que ocorrem 

em Santa Cruz, onde desmistificamos a fixidez identitária da comunidade a partir do que foi observado, pois na ocasião, os 

moradores das comunidades dos russos, portugueses, poloneses e alemães do entorno, participam dos festejos todos os anos 

conforme relatos dos quilombolas de Santa Cruz e conforme observado em uma destas ocasiões.  

Outra questão referente a esta heterogeneidade, apresenta-se nos laços familiares constituídos entre os moradores do 

quilombo e as comunidades dos imigrantes, sendo que, existem registros sobre o comportamento de fechamento das 

comunidades imigrantes perante as demais em décadas anteriores. Atualmente, se vê casamentos, relações de trabalho, 

amizade e até mesmo a inserção dos descendentes negros na cultura e religião dos imigrantes e vice-versa. Neste sentido, 

denota-se o fato de alguns moradores da comunidade de Santa Cruz praticarem a umbanda e, desta forma, os que são casados 

com imigrantes, em sua maioria russa, levam-nos a frequentar tal espaço. 

Outros exemplos que também demonstram um caráter de linha de fuga como proferem Deleuze e Guattari (1995), 

ou ainda, nas descontinuidades presentes no espaço como destacam Robertson (1992) e Haesbaert (2010); estão presentes nas 

ações descontínuas que desmistificam o elemento coesão em termos tradicionais referentes à comunidades. O que 

percebemos na verdade, é a coexistência de ações pensadas e praticadas em diferentes níveis, mas coexistindo num espaço 

múltiplo. Nas observações em Santa Cruz, verificaram-se idéias variadas a respeito de um assunto colocado 

determinantemente para esta comunidade como um fato a ser recebido como comum a todos. Este fato diz respeito ao 

processo de regularização fundiária. O assunto foi levantado devido ao momento vivenciado quando da realização destas 

entrevistas no ano de 2011 e 2012. A referida comunidade havia sido certificada como quilombola pela Fundação Cultural 

Palmares no ano de 2005 e a partir de 2011, discutiu-se o início do processo de regularização fundiária das terras 

quilombolas sob responsabilidade o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA/PR. No período em que 

as entrevistas foram realizadas, ocorriam as decisões referentes ao início deste processo a partir da realização de alguns 

trâmites necessários, como a confecção do Relatório Antropológico, o qual configura de fato o início do processo. 

No encontro coletivo com os moradores da comunidade, já pudemos perceber a dissonância entre as decisões que 

precisavam ser tomadas pelo grupo a respeito da questão fundiária, sendo que a presença de um integrante considerado líder 

da comunidade e também, de um funcionário do INCRA, foram cruciais nas decisões finais no sentido de influenciar mesmo 

que indiretamente, a partir de suas colocações, as posturas individuais que cederam ao grupo como um todo. Cabe ressaltar 

que nestes processos de regularização de terras das comunidades tradicionais, somente as aprovações com a decisão unânime 

do grupo determinam as conseqüências de tal procedimento, pois uma vez regularizadas, as terras passarão a ser um bem 

coletivo e jamais poderão ser vendidas ou utilizadas para outros fins que não os estabelecidos pela lei desta política. 

Apesar das circunstâncias observadas na reunião, onde as decisões foram favoráveis ao processo de regularização, 

nas entrevistas individuais realizadas com todas as famílias, muitas divergências foram marcantes em relação ao que estava 

sendo posto. As opiniões particulares ora mostravam-se indecisas, ora relutantes. Uma parte das famílias que são inclusive 

parentes dos demais, percebeu que precisava analisar melhor o caso, visto que muitos destes investigavam outros meios de 

regularização, como a usucapião das terras. Desta forma, puderam-se perceber distintas percepções e interesses decorrentes 

deste contexto desarticulado no seio da comunidade. Como as decisões coletivamente tomadas foram a favor da 

regularização, o processo foi aberto, mas atualmente encontra-se parado devido a burocracias políticas, porém podemos 

concluir com esta situação, como a ação individual torna-se relevante no contexto.  

 

Conclusões 

 

É possível pensar as espacialidades comunitárias para além das teorias totalizantes sendo que, o principal foco desta 

investigação torna-se o próprio indivíduo em suas manifestações auto-expressivas que podem demonstrar um processo 

distinto da lógica sistêmica. Portanto, os estudos sobre comunidade nas Ciências Sociais, dentre elas a Geografia, deve se 

voltar a esta forma de perceber o mundo, desvencilhando-se das amarras teóricas limitadoras e condicionadas aos discursos 

hierarquizantes da modernidade. Visualizar os elementos em sua forma múltipla e na interconexão dos aspectos envolventes, 

não empobrece esta leitura, pois não nega a presença e influência dos referidos sistemas, porém, existem mundos além deste 

arranjo, e cabe a nós pesquisadores, acusar esta situação e seguir na contramão dos discursos dominantes. 
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POPULAÇÕES INDÍGENAS NO MATO GROSSO DO SUL: UM ESTUDO SOBRE A 

COOFICIALIZAÇÃO DA LÍNGUA GUARANI EM TACURU/MS 

 

Lilian Cristina do Amaral MARTINES, mestranda (UEPG) 

E-mail: lcdamrodrigues@hotmail.com 

 

Essa pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo analisar a iniciativa de cooficialização da língua Guarani, na cidade 

de Tacuru, no estado do Mato Grosso do Sul, tentando destacar, a partir do ponto de vista da comunidade escolar, quais as 

repercussões dessa iniciativa. Como perspectivas teóricas a pesquisa está fundamentada em autores como Altenhofen (2004), 

Calvet (2007, 2002), Oliveira (2003, 2005, 2009), Tobias (2008), Maher (2010), Seki (1993); D’Angelis; Veiga (1993, 

1997); Cavalcanti (1999); D’Angelis (2000, 2001); Veiga (2001, 2005), dentre outros. Quanto à metodologia, esta pesquisa 

será desenvolvida através dos princípios metodológicos da perspectiva qualitativa, por entender que estamos lidando com 

questões delicadas, que envolvem juízo de valor. Como primeiros resultados encontrados até o momento, podemos afirmar 

que, teoricamente, a cooficialização do guarani na localidade pesquisada pode ser considerada um avanço em termos de 

políticas e planificação linguísticas. No entanto, cabe observar que, na prática, observa-se que professores e comunidade 

escolar enfrentam algumas dificuldades em executar a lei, dificuldades essas que se devem, principalmente, à falta de 

formação dos professores e falta de material didático destinados ao ensino da língua. 

Palavras-chave: Políticas Linguísticas, povos indígenas, Educação bi/multilíngue, Cooficialização da língua guarani. 

1. Introdução 

 Atualmente no Brasil são falados cerca de 215 idiomas, dos quais aproximadamente 185 são línguas autóctones 

(línguas indígenas) e outras 30, línguas alóctones (línguas de imigrantes). Acrescentando a estas, também “as línguas de 

sinais, com destaque para LIBRAS, língua brasileira de sinais, e para línguas afro-brasileiras ainda usadas nos quase mil 

quilombos oficialmente reconhecidos no Brasil” (OLIVEIRA, 2009, p.20), além das “comunidades de brasileiros 

descendentes de imigrantes e de brasileiros não-descendentes de imigrantes em regiões de fronteira, em sua grande maioria, 

com países hispano-falantes” (CAVALCANTI, 1999, p. 388), o que configura o Brasil,  tal como a maioria dos demais 

países do mundo, um país “de muitas línguas” e, portanto, “plurilíngue” (OLIVEIRA, 2009). 

Segundo Rodrigues (2005), quanto as línguas indígenas, esse número corresponde a  15%  das 1200 línguas 

indígenas, o que representa a perda de “85% das línguas existentes no território brasileiro no século XVI” (RODRIGUES, 

2005), sendo esse um dos resultados “de um processo colonizador extremamente violento e continuado” (RODRIGUES, 

2005), no qual os povos indígenas foram submetidos a modelos de aprendizagem bastante radicais, que, em sua maioria, 

visavam o ensino unicamente em língua portuguesa. Esta, desde o Diretório dos Índios, vem sendo implantada como a língua 

de maior prestígio em todo território nacional.  

 Nesse sentido, diante do cenário atual das políticas linguísticas do Brasil, esse estudo tem por objetivo discutir o 

processo da política de cooficialização do guarani, na cidade de Tacuru, cidade situada no estado de Mato Grosso do Sul, 

analisando as repercussões, tanto no âmbito social como no escolar, do cumprimento da lei. A escolha da comunidade se 

deve ao  fato de ela já possuir uma política linguística que, teoricamente, corresponde às suas necessidades linguísticas, 

partindo do pressuposto de que essa pesquisa trará muitas contribuições no campo das políticas linguísticas em contextos 

multilíngues, bem como possibilitará “uma jurisprudência para outros casos no Brasil [...] contribuindo para superar as 

discriminações a que a população indígena [e não indígena também] está sujeita” (OLIVEIRA, 2007). 

A coleta de dados para essa pesquisa foi realizada em uma escola municipal do município, escolha essa realizada 

pelo motivo de que a escola é única, na região urbana do município, a incorporar a língua guarani em sua grade escolar, além 

de a escola conter um perfil bastante variado de alunos, o que, na verdade, reflete nitidamente o contexto da diversidade 

étnica e cultural do município.  

2. Os Guarani no Brasil e no Mato Grosso do Sul 
 

Compreendendo que “cada comunidade linguística tem sua própria forma de organização e seus métodos de tradições 

políticas” (OLIVEIRA, 2005, p. 89), faz-se necessário apresentar   alguns aspectos históricos, culturais e linguísticos dos 

povos indígenas no Brasil e a presença e status dos povos Guarani no Mato Grosso do Sul. Grande parte da população 

tacuruense pertence ao grupo étnico Guarani (mais especificamente Kayowá) e há também os paraguaios e seus 

descendentes, que igualmente falam a língua guarani. 

Assim, a população Guarani, conforme Mota e De Assis (2008), segue distribuída entre a costa sul do Brasil e a bacia do 

Rio da Prata.  O nome Guarani corresponde “ao mesmo tempo, a população e o nome da língua por eles falada”, sendo esta, 

“em termos arqueológicos, históricos, antropológicos e linguísticos”, a população indígena mais conhecida. Mota e De Assis 

(2008) afirmam que um número considerável de estudos empreendidos no Leste da América do Sul permite apontar que a 

população guarani procede da região das “bacias dos rios Madeira e Guaporé. De forma que, 
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[...] a partir daí, ocuparam continuamente diversos territórios ao longo das bacias dos rios Paraguai e 

Paraná, até alcançar Buenos Aires, distante aproximadamente 3.000km do seu centro de origem.Também 

se expandiram para a margem esquerda do Pantanal, nos atuais estados de São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul [...] (MOTA; DE ASSIS, 2008, p. 26-27). 

  

Quanto aos aspectos culturais dos Guarani, segundo Shaden (1960), correspondem, todavia, à unidade linguística desse 

mesmo povo. O que, consequentemente, proporciona “a existência de diferentes denominações para os subgrupos regionais” 

que, somados a intensa variabilidade de lugares por eles habitados [,] fez com que se produzisse uma grande dispersão desse 

povo, fatores esses “responsáveis pela opinião, bastante comum, de que se trata de outras tantas tribos distintas 

(SHADEN,1960, p. 9). 

Entretanto, Shaden (1960) ressalta que, apesar da variada diferença cultural entre o povo Guarani, nos últimos séculos, 

se tratando das diversidades originais, muito se dissipou. Os efeitos da colonização, seguida das missões jesuíticas, 

contribuíram para que houvesse uma desintegração das organizações primitivas desse povo, além de conduzir a um grande 

crescimento de uma equiparidade entre os distintos grupos culturais.  

O que não garantiu, na contemporaneidade, que os guarani procurassem e acentuassem suas diferenças existentes 

(SHADEN, 1960), “o que concede a esse grupo “uma unidade apenas no sentido de tribo nação e, não como tribo estado” 

(SHADEN, 1960, p.12, grifos nossos). Desse modo, ainda segundo o mesmo autor, o povo guarani, no Brasil
51

, se divide em 

três grandes grupos, que caracterizam também a sua diversidade linguística e cultural: os Ñandéva, cuja nomenclatura 

corresponde a os que somos nós, os que são dos nossos; os Mbyá, que significa gente, nome mais comumente utilizado pelos 

guarani; os Kayowá, conhecidos também como Teüi e Tembekuá (SHADEN, 1960). 

No estado hoje conhecido como Mato Grosso do Sul
52

 a ocupação pelos índios guarani ocorreu juntamente com a 

expulsão dos jesuítas do Paraguai, na metade do século XVIII (AYLWIN, 2009). Isso resultou, aos guarani, duas esferas de 

“mudanças espaciais, supondo-se que parte de sua população incorporou-se à sociedade paraguaia, e a outra parte, em menor 

número, à sociedade regional brasileira” (AYLWIN, 2009, p. 31).  

Atualmente, “apesar do processo de demarcação ter sido lento e aborrecido, iniciando-se em 1903, antes da criação 

do SPI, sendo concluído pela FUNAI somente  em  1984,  e  dos  problemas  que  tiveram  com  invasores  não-indígenas” 

(AYLWIN, 2009, p. 33), atualmente,  de acordo com dados obtidos pela FUNASA, as populações Mbyá,  Kayowá e 

Ñandeva no estado contabilizam em torno de 37.317 pessoas, das quais 19.638 ainda estão reunidas nas antigas demarcação 

do SPI, em uma extensão de terras que corresponde a 9.498 ha, distribuídas nas regiões das cidades de Dourados, Amambaí e 

Caarapó. De modo que, “a população guarani restante habita nas 11 novas terras, que no conjunto somam 22.450 ha, 

demarcadas a partir de 1980 até esta data, assim como nas 10 terras indígenas que continuam em processo de recuperação” 

(AYLWIN, 2009, p.34), ao mesmo tempo que uma terceira parte de grupo está espalhada entre a capital, Campo Grande e 

áreas urbanas de Dourados. 

  A língua falada pelos povos guarani, conforme Lima (2011, p.88), corresponde à língua guarani, “idioma falado na 

América, desde antes da era dos descobrimentos”.  Este tem um número estimado de 80 mil falantes no Brasil, por volta dos 

10 milhões na América Latina, dentre os quais estão entre 40 e 50 mil falantes no estado do Mato Grosso do Sul (LIMA, 

2011, p. 88). 

  A língua Guarani, assim como a etnia, subdivide-se em três grupos: o Guarani Ñandeva, o Guarani Mbyá e o 

Guarani Kayowá (LIMA, 2011). Observe-se, segundo o autor, que no Estado do Mato Grosso do Sul, encontram-se apenas 

“as variantes Guarani dos Nhandeva e dos Kaiowá, uma vez que não se tem registros de Mbyá residentes neste estado”, 

assim como é importante destacar que “a variante Kaiowá, por seu turno, apenas é utilizada por indígenas presentes em Mato 

Grosso do Sul”.  

 Entre os Guarani Kayowá, a magnitude da língua Guarani “se toma patente pela constatação da ligação cosmológica 

que estes índios tem com sua fala” (LIMA, 2011, p. 90). Como destaca Lima (2011), muitos estudos apontam para uma forte 

relação entre “a alma Kaiowá e sua língua/fala”. Como acrescenta Shaden (1960, p.115, grifos do autor), 

 

Ayrú significa propriamente linguagem; às vezes também se ouve dizer ñee, fala. O ayvú – ou: os 

ayvú, conforme o caso -  é de origem divina, isto é, participa da natureza dos espíritos 

sobrenaturais. É responsável pelos desejos, sentimentos e manifestações mais nobres do indivíduo. 

A função primordial, básica, da alma é a de conferir ao homem o dom da linguagem; daí a 

designação. É fato interessante por mostrar que se coloca em primeiro lugar a ideia da 

comunicação inter-humana, em consonância, aliás, com a filosofia da vida, características das 

sociedades tribais, que encara o ser humano antes de tudo como animal social, como fragmento do 

grupo. O indivíduo vale socialmente na medida em que é parte da comunidade e em que se 

comunica com os companheiros [...] 

                                                           
51

 Considerando que em outros países existem outros subgrupos (SHADEN, 1960). 
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  Tal como relata o índio Kayowá Tonico Benites (FUHRMANN, 2012 apud LIMA, 2011, p. 92): “para nós guaranis, 

a conversa é um encontro entre almas. Se você fala muito alto, assusta a alma do outro”. Nesse sentido, “não por outro 

motivo, senão, que os Kayowá, via de regra, falam muito baixo, sem alterarem a voz” (LIMA, 2011). 

3. Primeiras reflexões 

 

Expostos os objetivos, pressupostos teórico-metodológicos e contextualização da pesquisa, dedicar-nos-emos, nesse 

espaço, a uma breve discussão dos resultados obtidos até o momento, posto que a pesquisa encontra-se em andamento. 

Como retrata Oliveira (2005, p.89, grifos do autor), compreende-se que planificar o Status de uma língua implica 

estabelecer medidas para que esta língua tenha um lugar determinado numa sociedade, em conformidade com aspirações da 

comunidade falante. Além disso, deve-se obedecer, segundo o mesmo autor, “a um cronograma envolvendo dois critérios a) 

relevância política e b) custos”. Nesse sentido, como primeiros dados, de acordo com o professor indígena (em 2010, 

vereador) que implantou a lei, ainda não se realizou um plano de implementação da lei, mesmo que, à época, já se tivesse a 

conscientização da implantação da necessidade da elaboração de livros didáticos e principalmente [de] uma forma de 

valorização da cultura indígena tanto no contexto da aldeia, como na área urbana de Tacuru. 

  Em um segundo momento, a implantação de uma língua, segundo Oliveira (2007), compreende também a 

implantação do ensino da(s) língua(s) indígena(s) no ensino fundamental público do município (já que, segundo a LDB, o 

ensino fundamental é prioridade/ responsabilidade do município) eventualmente como primeira ou segunda língua e, a 

seguir, como uma das línguas de instrução, ao lado do português. Nesse sentido, pode-se observar que, apesar de a prefeitura 

implantar o ensino de guarani na escola municipal em conformidades com a lei, percebem-se grandes dificuldades, 

principalmente dos professores, em se trabalhar a língua guarani, fato que, de comum acordo, é referenciado pela falta de 

preparo dos professores (não houve uma preparação ou uma formação dos professores para o trabalho com a disciplina), 

falta de material didático e pelo pouco tempo destinado à disciplina. Além do questionamento de que a língua deveria ser 

implantada desde as séries iniciais, pelo fato de que, na escola urbana, “os alunos têm que ser alfabetizados em guarani” 

(PGH).  

 

6. Algumas considerações 

Teoricamente, a cooficialização do guarani na localidade pesquisada a princípio parece ser um avanço em termos de 

políticas e planificação linguísticas, até porque há um comprometimento formal da prefeitura no sentido de apoiar o ensino 

da língua guarani nas escolas, incentivando a utilização do idioma nos meios de comunicação do município. 

Na prática, o guarani, na escola municipal urbana, caminha no sentido de língua estrangeira, diferentemente do que 

seria o “ideal” destacado por Oliveira (2007), que seria de o guarani ocupar um lugar como o do português, como “uma 

língua de instrução”, além do agravante da falta de material didático específico, dificuldade enfrentada cotidianamente pelos 

professores em sala de aula.  

Enfim, como afirma Silva (1994), podemos perceber que, “se na esfera jurídica, o quadro mudou significativamente nos 

últimos anos, na prática tudo parece continuar como antes” (SILVA, 1994, p.48), na medida em que as ações em relação aos 

programas de educação indígena no Brasil parecem simplesmente ignorar os avanços constitucionais citados, de forma que 

“a realidade linguística nacional não conseguiu se fazer ouvir a ponto de colocá-la como uma questão concreta sobre a mesa” 

(FARACO, 2001, p. 41). 
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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo verificar as semelhanças e divergências entre os métodos de análise de solos, de agricultores e 

cientistas. Para efetuar a pesquisa foram entrevistadas 20 famílias de agricultores, nos municípios de Antonina e Morretes 

(PR). Foi utilizada a metodologia de diagnóstico participativo. As classes de terras identificadas pelos agricultores também 

foram classificadas conforme as técnicas científicas formais, tendo sido abertos perfis complementares para cada classe. Para 

a classificação formal utilizou-se como referência o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) e as metodologias 

citadas em bibliografia empregadas por cientistas de solo. Para realizar a comparação, foram verificadas as similaridades e 

divergências entre as metodologias comumente utilizadas. Verificou-se que agricultores e cientistas apresentam similaridades 

na forma de analisar os atributos do solo, principalmente naqueles determinados a campo como cor e textura.  

 

Palavras chave: Etnopedologia. Litoral do Paraná. Agricultores familiares. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O solo é o objeto de trabalho e estudo de agricultores e cientistas, com objetivos diferentes, eles analisam este 

recurso de forma similar, mesmo não realizando esta tarefa em conjunto é possível perceber que existem similaridades na 

forma de analisar o solo, ou seja, na metodologia empregada.  

A etnopedologia estuda a percepção camponesa das características e processos do solo, incluindo nomenclatura e 

taxonomia, a relação com fatores ecológicos, assim como manejo agrícola e sua utilização em outras atividades produtivas. 

Analisa também as similaridades com o que se considera o saber científico (Barrera-Bassols 1988).  

Comparar as interpretações que os agricultores e cientistas possuem sobre o solo contribui para uma gestão 

sustentável das terras, pois tanto as análises locais como as científicas são incompletas, e estas podem ser complementares 

(Briggs et al. 1998, Ericksen e Ardón 2003). 

Em uma revisão de literatura comparativa entre o conhecimento sobre solos por agricultores e cientistas, Talawar e 

Rhoades (1998) apontam a necessidade de estudos que relacionem o conhecimento local com as demandas ambientais e 

agrícolas.  

Ao constatar a importância da aproximação dos conhecimentos locais com os científicos, buscou-se neste trabalho 

verificar as semelhanças e divergências entre os métodos de análise de solos, de agricultores e cientistas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS. 

 

A pesquisa foi realizada nos municípios de Antonina e Morretes, localizados no litoral do Estado do Paraná, 

possuem área de 876,5 e 687,5 km
2
 e população censitária de 18.891 e 15.718 habitantes, respectivamente. (IPARDES 2012). 

A planície litorânea é constituída por depósitos marinhos, continentais e mistos e por morros isolados. Os 

principais solos encontrados são Espodossolos, Gleissolos , Organossolos, Latossolos (com pequena expressão), Argissolos e 

Cambissolos (Bhering e Santos 2008). 

As propriedades agrícolas destes municípios possuem área média de 66 ha em Antonina e 25 ha em Morretes, as 

principais atividades agropecuárias são os cultivos de banana, maracujá, palmito, tangerina, arroz, cana-de-açúcar, feijão, 

mandioca, milho, tomate e a pequena criação de animais, como galinhas e bovinos (IPARDES 2012).  

mailto:andressa_kerecz@yahoo.com.br
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A seleção do grupo informante sucedeu conforme a disponibilidade dos agricultores em participar da pesquisa 

(Geifus 2002).  

Foram realizadas entrevistas com 20 famílias de agricultores (10 em cada município), as procedências dessas 

famílias são nativas, totalmente imigrantes e mistas.  

O método utilizado na pesquisa é o abdutivo o qual se destaca pela interpretação e experiência de mundo social por 

seus membros, assim a tarefa do cientista é descobrir e descrever essa visão “de dentro” sem impor uma visão “de fora” 

(Blaikie 2002).  

As informações sobre o conhecimento local de terras foram determinadas através da metodologia de Geilfus (2002) 

de diagnóstico participativo, com adaptações, a qual possibilitou o trabalho direto no campo e consistiu em quatro etapas: 1) 

Entrevistas narrativas, 2) Elaboração de mapas participativos, 3) Caminhamentos na unidade de produção e 4) Reunião geral 

com agricultores. 

As informações obtidas foram comparadas com outras fontes: entrevistas, resultados de exercícios (mapas 

participativos e caminhamentos), de modo a se fazer uma triangulação dos resultados (Geilfus 2002). 

As classes de terras identificadas pelos agricultores também foram classificadas conforme as técnicas científicas 

formais, utilizando a descrição de dois perfis complementares de solo para cada classe etnopedológica identificada pelos 

agricultores, sendo um em cada município. 

Para a descrição morfológica foi utilizada a metodologia de Santos et al. (2005) e coletadas amostras que foram 

analisadas em relação a parâmetros químicos (pH em CaCl2, P disponível, Ca, Mg, K e Al trocáveis, e acidez potencial) 

(Marques e Motta 2003) e granulométricos (areia, silte e argila total pelo método do densímetro) (Embrapa 2011). Para 

enquadramento na classificação formal de solos tomou-se como referência o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - 

SiBCS (Embrapa 2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os agricultores entrevistados e a ciência formal apresentam formas semelhantes de analisar o solo, e também 

apresentam algumas diferenças. Os agricultores observam características morfológicas do solo e do ambiente e as empregam 

para categorizar os solos e/ou terras, enquanto os cientistas, embora se baseiem na morfologia, empregam também as análises 

laboratoriais. 

Este aspecto foi verificado por Queiroz e Norton (1992) em uma pesquisa etnopedológica com agricultores 

cearenses do vale do rio Acaraú, os quais observaram que os agricultores frequentemente empregaram características 

morfológicas para descrever os solos, enquanto os cientistas utilizaram análises químicas, físicas e morfológicas. 

Bandeira (1996) realizou uma pesquisa etnopedológica com os indígenas Pankararé e verificou que os 

procedimentos analíticos e de identificação de solos não são os mesmos utilizados nas classificações etnopedológicas e 

científicas. A classificação indígena se baseia em caracteres morfológicos, físicos macros e indiretamente características 

químicas através de plantas indicadoras. 

Para Talawar e Rhoades (1998) em uma análise comparativa do conhecimento sobre solos de agricultores e 

cientistas, verificou que agricultores realizam classificações qualitativas baseadas em características morfológicas, enquanto 

os cientistas fundamentam-se na diferenciação quantitativa de atributos morfológicos, químicos e físicos.  

No presente estudo foram encontradas similaridades entre as duas formas de classificar, principalmente no que se 

refere ao método utilizado para identificar os atributos diagnósticos a campo. As características análogas entre as 

classificações se devem aos caracteres qualitativos e morfológicos facilmente perceptíveis tanto para agricultores quanto para 

os cientistas.  

Os agricultores percebem a cor, textura e fertilidade do solo através dos sentidos da visão e do tato, fato também 

observado em outras pesquisas etnopedológicas (Osunade 1988, Briggss 1998, Talawar e Rhoades 1998, Alves et al. 2005, 

Benassi et al. 2009). Da mesma forma os cientistas de solo nos trabalhos realizados a campo estimam a textura através de 

sensações táteis e a cor através da visualização (Santos et al. 2005). 

 

Cor 

A cor do solo foi reconhecida através do sentido da visão e em geral, os agricultores entrevistados definem as cores 

pelo matiz (espectro dominante da cor) e/ou pelo valor (tonalidade da cor). A “Terra de Argilosa”, por exemplo, é “vermelha 

ou avermelhada”, o “Sabão de Caboclo” apresenta com “branca ou esbranquiçada”, e a “Terra de Morro” possui cor “Preta”. 

As cores não foram relatadas pelos agricultores entrevistados com detalhes e ocorreram algumas variações nas descrições de 

cor de algumas terras.  
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Os cientistas também utilizam o sentido da visão para identificar a cor dos solos, porém seguem normas 

padronizadas para designá-la, e consideram o grau intensidade de três componentes da cor: matiz, valor e croma (Santos et al. 

2005). 

Resultado semelhante foi encontrado por Osunade (1988), que constatou que agricultores do sudoeste da Nigéria 

identificam e utilizam a cor na classificação de solos, porém ocorreram variações nas cores percebidas por diferentes 

agricultores, pois algumas pessoas podem apresentar variações ou deficiências visuais. Esses agricultores nigerianos também 

identificam somente as cores dominantes como preta, vermelha, cinza, ou esbranquiçada. 

 

Textura 

Este atributo foi determinado pelos agricultores entrevistados através do sentido do tato, ou durante o preparo do 

solo ao utilizar os implementos, e estes verificam se o solo é mais “arenoso” ou “argiloso” se é “leve” ou “pesado”. 

Para os agricultores entrevistados o conceito de textura é a quantidade de argila (ou barro) ou areia presente no solo, 

não sendo mencionada a presença de textura siltosa. Todavia estes citam, em seus relatos, a existência de texturas 

intermediárias entre argilosa e arenosa. Todavia este conceito, para os agricultores entrevistados, muitas vezes não se prende 

às frações granulométricas do solo, podendo se observar que é frequentemente derivado da consistência que o solo apresenta. 

Na ciência formal também se utiliza a proporção de frações granulométricas (areia, silte ou argila) para verificar a 

textura do solo (Santos et al. 2005). 

Agricultores nigerianos também determinam a textura através do tato, sendo esse atributo a proporção relativa de 

areia, argila, presença ou não de cascalhos e lateritas. Esta é uma propriedade importante para classificação e determinação 

do uso de solos (Osunade 1988). 

Agricultores faxinalenses da região dentro sul do Paraná também verificam a textura do solo através do uso de 

implementos durante o preparo do solo (Benassi et al. 2009). 

Para os agricultores entrevistados a textura desempenha um importante papel para os agricultores, pois ela determina 

a forma de uso e manejo do solo, resultado similar também foi determinado por Talawar e Rhoades (1998).  

 

Fertilidade 

Para verificar a fertilidade, os agricultores entrevistados associam determinadas variáveis como cor, textura e 

desenvolvimento de plantas. Resultados semelhantes foram encontrados em diversos trabalhos (Briggs et al. 1998, Siderius e 

Backer 2003, Floriani 2007, Mairura et al. 2007; Lima et al. 2010, Dawoe et al. 2012).  

Na ciência formal, determina-se a fertilidade do solo através de uma análise laboratorial que inclui parâmetros 

essencialmente químicos que são interpretados pelos profissionais habilitados e que, posteriormente, fazem recomendações 

conforme as necessidades apresentadas (Sociedade..., 2004). 

Talawar e Rhoades (1998), em uma revisão comparativa dos conhecimentos sobre solos de agricultores e cientistas, 

observaram que é raro haver uma relação entre a fertilidade mensurável e a verificada por agricultores, pois a fertilidade do 

solo por si só não pode garantir uma boa produção agrícola.  

 

A profundidade do solo analisada. 

Os agricultores entrevistados reconhecem e utilizam para suas avaliações a camada superficial denominada “terra”; 

observam aproximadamente até 20 cm de profundidade para descrevê-las. A maior parte das percepções destes agricultores 

ocorre durante o trabalho agrícola. Esta percepção superficial dos atributos dos solos para a classificação etnopedológica 

também é destacada por outros autores (Braimoh 2002, Ryder 2003, Alves et al. 2005, Pereira 2006; Souza Filho 2006, Vale 

Júnior et al. 2007, Floriani 2007 e Benassi et al. 2009). 

A percepção do solo em maiores profundidades ocorre eventualmente em ocasiões como obras de construção civil 

como fundação de casas, construção de tanques, estradas ou barrancos de rios. Em geral, essas observações não apresentam 

grande relevância na descrição do solo para os agricultores entrevistados.  

De maneira diferente na ciência formal a unidade básica de estudo do SiBCS é o pédon, sendo avaliado em três 

dimensões, e perfazendo um volume mínimo que permita estudar a variabilidade dos atributos, propriedades e características 

dos diferentes horizontes e/ou camadas de solo (Embrapa 2006). 

 

CONCLUSÕES 
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Agricultores e cientistas apresentam semelhanças na forma de analisar o solo a campo, através dos sentidos tato e 

visão sendo identificadas a textura, cor e fertilidade. Na determinação da fertilidade os agricultores associam diversas 

variáveis como textura, cor, desenvolvimento de plantas e posição na paisagem, enquanto os cientistas realizam análises 

laboratoriais. Na forma de avaliar o solo, os agricultores utilizam a camada superficial ao contrário dos cientistas que 

utilizam o perfil de solo. 

A integração das diferentes formas de conhecimento sobre solos pode permitir o surgimento de uma forma de 

conhecimento comum voltado às necessidades locais. 
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(CATEGORIA RESUMO SIMPLES) 

CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR: PROJETO PIBID 
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RIBEIRO, Caroline. 
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Instituição de Fomento: CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

 

Introdução: O movimento é a primeira forma de comunicação, e primordial na construção da identidade da criança 

em idade escolar. Não por acaso, defende-se a ideia de trabalhar a Educação Física por meio da Cultura Corporal de 

Movimento, que é o critério organizador do conhecimento em Educação Física Escolar. Da mesma maneira, é 

primordial que o acadêmico dessa área aprenda a reconhecer e trabalhar conhecimentos que apresentem relevância 

na vida dos integrantes da população escolar. Objetivo: Capacitar os futuros profissionais em Educação Física para 

que, ao final de sua graduação, estejam preparados para atuar com competência e conhecimento junto às instituições 

de ensino. Metodologia: Foram selecionados seis acadêmicos do curso de Educação Física do IFPR Câmpus Palmas, 

para atuar junto a alunos com idade entre 10 e 15 anos de ambos os sexos, de uma escola com baixo IDEB no 

município de Palmas – PR, sob a supervisão de um coordenador de área, um professor supervisor na escola e dois 

professores colaboradores. Estão sendo realizadas aplicações de testes para avaliação do desempenho psicomotor e 

aulas especificamente voltadas às habilidades e capacidades motoras, além de reuniões periódicas para avaliação das 

ações e revisão dos conceitos. Todas as atividades são acompanhadas por supervisor no âmbito escolar. Resultados 

Esperados: Valorização da Educação Física como elemento pedagógico. Integração do IFPR com a comunidade. 

Conscientização e crescimento profissional dos acadêmicos em relação às suas práticas e posturas no ambiente 

escolar. Melhoria dos aspectos psicomotores dos educandos. Auxiliar na melhoria e promoção do aprendizado. 

Considerações finais: O PIBID é uma ferramenta que deve ser utilizada como alavanca do processo formativo, 

juntamente com os estágios e conhecimentos disponibilizados nas disciplinas, já que propicia alicerces essenciais na 

preparação de qualquer profissional: experiência, conhecimento e vivência do docente que já atua no ensino 

fundamental aliada às discussões, leituras, planejamentos, experiências, reflexões e produções feitas pelos acadêmicos 

e discutidas em grupo, gerando suporte e amparo ao conhecimento partilhado nesses momentos. A oportunidade de 

inserção do acadêmico na escola mesmo antes de finalizar sua graduação pode ser uma excelente ferramenta tanto 

para despertar a vocação de ensinar, como permitir uma formação que, ao seu término, permita um maior nível de 

qualidade profissional. 

Palavras-chave: PIBID. Educação Física Escolar. Desenvolvimento motor. 
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REPRESENTAÇÕES SOBRE OS POVOS DO CAMPO: ALGUMAS REFLEXÕES 
 

 

Raimunda Santos Moreira de Oliveira,  

Mestranda UEPG, rayfilha@hotmail.com 

 
 RESUMO: A pergunta que norteia o presente trabalho é: como as representações de identidade e diferença, frente aos 

“modelos urbanos” são construídas ou negociadas em uma escola do campo multisseriada. O que se pretende é entender 

como o professor (a) busca, se apropria e constrói novos significados de letramentos/discursos no contexto especifico de 

multisserie do campo e de que forma essas ações refletem junto aos alunos. A escola sendo “o primeiro espaço ao qual a 

criança adentra com possibilidade de se expor a outras construções sociais sobre quem é ou pode ser” (Moita Lopes, 2012, 

p.9) e o professor sendo um instrumento de validação dessas possibilidades, é o que justifica observar a maneira como o 

professor trabalha/negocia com os modelos - “perfeito” – de identidades urbanas trazidas pelos alunos em sala de aula. O 

referencial teórico que discute identidade (HALL, 2003, 2011; SILVA, 2011; WOODWARD 2011; MOITA LOPES, 2002). 

A metodologia da pesquisa a ser realizada utilizará de observações, entrevistas, caderno de anotações e análise de 

documentos oficiais. Para tanto, o presente artigo caracteriza-se apenas como uma reflexão teórica de cunho bibliográfico, 

parte de um projeto de mestrado ainda em andamento. A pesquisa acontece em uma escola do campo e multisseriada na 

região metropolitana de Curitiba – PR. Neste trabalho não haverá apresentação de resultados por se tratar de uma proposta 

inicial de pesquisa de mestrado.  

 

Palavras-chave: identidades; formação de professor; educação do campo e classes multisseriadas. 

 

 1. INTRODUÇÃO  

Os sujeitos que habitam o campo quase sempre representaram uma visão estereotipada, é claro, - de atraso, de pessoas sem 

conhecimento, sem cultura, de que o campo não é bom para viver etc. – e se tratando de uma escola multisseriada então..., 

desde que me aproximei desse contexto, é comum ouvir pessoas dizerem “coitadinhos”; “porque que não fecha a escola?” 

“põe eles para estudarem na cidade”. Discursos como esses é que têm cada vez mais fomentado a ideia de que o campo 

representa “o atraso”. Contudo, os movimentos sociais têm se ocupado de pensar diferente
53

.  

Alguns autores como Cavalcanti (2011) chamam a atenção para o cuidado e a responsabilidade que se deve ter ao adentrar os 

contextos daqueles que nos são apresentados como “minorias”, na verdade são “majoritários”. Precisamos rever 

epistemologias e reconsiderar questões teóricas tracionais acerca da línguagem, pois segundo Bourdieu (2008) a linguagem 

enquanto instrumento de comunicação torna possível o consenso acerca do mundo social, logo contribui para a reprodução da 

ordem social, e não é de hoje que os que desejam o domínio e poder o fazem através da linguagem. 

Observamos que as representações se materializam através da e por meio da linguagem formando identidade (s). Rajagapolan 

(2003) vai pensar identidade sendo algo “em permanente estado de ebulição”, uma reconstrução permanente, que se adequa 

às novas circunstâncias dadas, muitas vezes por meio de luta e contestação política
54

. E essas novas circunstâncias dadas têm 

                                                           
53

 A Educação do Campo propõe, segundo Munarim (2010), muito mais que a luta por escola, o movimento enfatiza a 

necessidade do reconhecimento e emancipação dos povos do campo. Trata, portanto, de uma educação dos e não para os 

sujeitos do campo, uma educação que combine pedagogias de maneira a fazer uma educação que fomente e cultive 

identidades, autoestima, valores, memórias e saberes locais. Ou seja, o que se propõe é muito mais que a luta pela terra o que 

se espera: é o reconhecimento e a valorização da diversidade dos povos do campo; a formação diferenciada de professores; a 

possibilidade de diferentes formas de organização da escola; a adequação dos conteúdos às peculiaridades locais; o uso de 

práticas pedagógicas contextualizadas; gestão democrática; as considerações dos tempos pedagógicos diferenciados; e a 

promoção, por meio da escola, do desenvolvimento sustentável e do acesso aos bens económicos, sociais e culturais 

(MOLINA e FREITAS, 2011, p. 168).   
54

 Segundo Molina (2011, p. 109), a luta pelo protagonismo dos sujeitos coletivos, já estão inscritos em lei mas, muitas coisas 

ainda não estão materializadas. A relação da Educação do Campo com as políticas dá-se mediada pela luta dos sujeitos 

coletivos de direito. Foram eles os protagonistas desta bandeira; foram eles que, com sua luta e organização, conseguiram 

conquistar aliados em diversos setores da sociedades, como nas universidades; escolas técnicas; sérias organizações não 

governamentais. Percebe-se um movimento orquestrado por vários setores aliados dos projeto da elite agrária do pais de 
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regulado e organizado novas práticas sociais que têm influenciando a vida das pessoas. Na perspectiva da educação do 

campo, as lutas e contestações políticas2, físicas e ideologias não aconteceram (nem acontecem) pacificamente. Ou seja, a 

elaboração de políticas públicas entre o Estado e os Movimentos Sociais por vezes geraram (e geram) embates físicos e 

violentos contra as lutas dos povos do campo, um exemplo disso é o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra), que estamos acostumados a ver nas mídias (de forma negativa) os protestos e reivindicações desse movimento.  

Em face disso, é possível perceber que os modos desses povos que estão inseridas em um processo contínuo de produção e 

reafirmação de identidades. Hall (2011) assevera a importância de compreendermos que, o que nos rodeia nos constrói, 

significa dizer que as identidades não surgem naturalmente, mas são transformadas, impostas no interior das representações. 

Identidade é muito mais do que dizer “quem somos” ou “de onde viemos”, a identidade é construída nas relações sociais, 

dentro e não fora do discurso. (HALL, 2011; SILVA, 2011). E a partir das relações construídas no discurso que damos 

significados as coisas. Esmiuçando:  

Significamos as coisas pelas representações que construímos sobre elas. Tais representações constituem-se pelas 

palavras que usamos sobre determinadas coisa, as estórias que contamos sobre ela, as imagens que produzimos a 

respeito dela, as emoções que relacionamos a mesma, os mecanismos pelos quais classificamos e conceituamos essa 

coisa bem como os valores que associamos a ela[...] (NETO, 2012, p. 18).  

A partir disso, podemos dizer que as representações são arbitrárias e os que detêm o poder (linguagem) o fazem com 

autoridade. Para entendermos melhor o processo de representações que envolve a questão da produção das identidades dos 

povos do campo, é importante pensarmos nos discursos assentados na sociabilidade urbana que estabelece o tempo todo 

“padrões” e “modos” de vida “ideais”, que excluem todos os modos de representar o mundo e produzir vida. E são essas 

ideias que se materializam na e pela linguagem que vão sendo naturalizadas e ganham proporções enormes com o passar do 

tempo. 

Em face disso, o movimento da Educação do Campo entende que a escola é um espaço onde todo o discurso que propõe o 

movimento, pode ganhar força. Desta forma, isso vem ao encontro do que Bourdieu (2008) diz sobre: as palavras e os atos 

ganham proporção na medida em que servem para conquistar causas coletivas ou ideais de outros grupos sociais. Pois quanto 

maior a representatividade daquele que faz uso da palavra, maior poder e impacto terá seu discurso, a voz do sujeito que 

reivindica muitas vezes sozinho não terá tanta repercussão como se ele o fizesse coletivamente.  

2. REPRESENTAÇÕES SOBRE OS POVOS DO CAMPO 

De acordo com Freitas (2011, p.46), “a visão estereotipada do atraso [...] sempre impediram que se construíssem propostas de 

educação focadas no sujeito, nas suas necessidades educativas e nas suas realidades socioeconômica e cultural”. Essa 

intenção perversa é o que Bourdieu (2008) chama de poder simbólico que a linguagem tem. Os discursos negativos acerca 

dos que vivem no campo sempre estiveram “ai” e por estarem “ai” se estabelecem como verdade a isso, podemos fazer 

relação ao que Bourdie (2008) chama de habitus naturalizador cultural. Por isso, que “buscar na linguagem o princípio da 

lógica e da eficácia da linguagem institucional, é esquecer que a autoridade que se reveste a linguagem vem de fora 

(BOURDIEU, 2008 p.87).  

É bastante evidente que, no Brasil, há uma tendência dominante do urbano sobre o rural, marcada por sérias desigualdades 

sociais. As políticas implantadas pelos governos são mais do tipo compensatória, sem nenhuma perspectiva de 

desenvolvimento. É como se o homem do campo devesse aprender apenas o mínimo necessário, só aquilo que lhe venha 

garantir a sobrevivência. Não precisa modernizar-se, aprender a manejar as novas tecnologias, nada; somente o saber 

utilitário.  

Além disso, outra implicação são as representações construídas dos povos do campo nos livros didáticos. É notório que há 

um jogo de representações acerca dos que vivem no campo que são apontados como seres sem cultura, selvagens, matutos, 

de que o campo representa atraso e etc.  

Isso fica evidente no discurso construído nos livros didáticos orientações institucionalizadas como “verdade” e “modelos” 

culturais que pouco dialogam com a realidade destas crianças que vivem e constrói suas vidas no campo. O que temos visto é 

                                                                                                                                                                                                         
estrangulamento das ações dos movimento sociais do campo, seja pelo impedimento da realização de parcerias destes 

movimentos em projetos governamentais, seja pela criminalização direta de suas ações; ou por pior, pela disputa intensa do 

imaginário social acerca da suposta “ilegalidade e violência” da ação dos trabalhadores, com forte ação midiática[...].   



134 
 

uma adoção do urbano como modelo
55

 a ser seguido o que acaba em demarcar fronteiras/território e sobre esta questão, é 

interessante as colocações de Bourdieu: 

A fronteira nada mais é que o produto de uma divisão à qual se atribuirá maior ou menor fundamento na “realidade” 

conforme o grau e a intensidade de semelhanças entre os elementos aí envolvidos [...], a fronteira, este produto de 

ato jurídico de delimitação, tanto produz a diferença cultural quanto é por ela produzida (BOURDIEU, 2008, p. 

109).  

Essa diferença chega também à escola, quando esta não contribui para o desenvolvimento não só intelectual mais social dos 

alunos, sob a afirmação entendo que a escola assume a função de reprodutora das desigualdades sociais, admitindo essas 

desigualdades como naturais, de forma que causa a expulsão das crianças das classes menos favorecidas. Essa expulsão 

quase sempre acontece na escola do campo quando não considera relevante para o aprendizado as condições em que estes 

estudantes estão inseridos e constroem suas vidas. A base da educação, nas instituições educacionais do campo (lugar onde 

realizarei a pesquisa) segue um paradigma educacional urbanocêntrico
56

; isto é, não há uma política educacional voltada para 

escola do campo.  

Tudo isso, contribui para que se acredite que o modelo de escola seriada urbana seja referência de uma escola de qualidade 

isso porque, o espaço urbano é discursivamente apresentado como o lugar das possibilidades e modernidade, enquanto que o 

campo é apresentado como um lugar de miséria, pobreza, atraso e do não-desenvolvido. 

Os estudos feitos pelo grupo GEPERUAZ
57

, apontam que o discurso de que o urbano representa um lugar de possibilidades, 

modernização e desenvolvimento e o rural representa lugar de atraso e da não-modernidade,  

Assenta-se no paradigma de racionalidade e de sociabilidade urbanocêntrica, de forte inspiração eurocêntrica, 

que estabelece padrões exteriores como universais para o mundo, embora seja fundamentalmente particular e 

consequentemente excludente, posto que apresenta e impõe um padrão de pensar, de agir, de sentir, de sonhar [...], 

esse paradigma exerce muita influência sobre os sujeitos do campo, levando-os a estabelecer muitas comparações 

entre os modos de vida urbanos e rurais, entre as escolas da cidade e do campo; considerando que estas devem 

seguir os mesmos parâmetros das escolas da cidade se quiserem superar o fracasso escolar, tornando-se de boa 

qualidade (HAGE, 2011, p. 131) [grifos do autor].  

Como já disse antes, o movimento da Educação do Campo acredita que a escola é um importante espaço onde os discursos 

que o movimento propõe pode ganhar força. Moita Lopes (2012) ao argumentar sobre identidades sociais ressalta que a 

escola é um espaço de construções de identidades “é o primeiro espaço ao qual a criança adentra com a possibilidade de se 

expor à outras construções sociais sobre quem é ou pode ser” (MOITA LOPES, 2012, p. 9).  

Logo, isso nos impõe uma tarefa de refletir para o quão responsável tem que ser nosso trabalho como professores, pois 

entendermos que produzir linguagem significa produzir discursos, significa dizer alguma coisa para alguém, de uma 

determinada forma, num determinado contexto histórico. Isso significa que as escolhas feitas ao dizer, ao produzir um 

discurso, não são aleatórias — ainda que possam ser inconscientes —, mas decorrentes das condições em que esse discurso é 

realizado. 

 

 

 

                                                           
55

 “Professora o que é esgrima” – Atividade do dia no livro didático - fala de um aluno do campo diante de uma imagem – de 

uma família feliz sentada à mesa tomando café da manhã – a mãe falando da programação da semana. Na segunda feira era 

dia de ir para Esgrima. (Diário de campo) 
56

 Termo usado nos dados coletados pelo grupo GEPERUAZ (Grupo de Pesquisa em Educação do Campo na Amazônia) 

destacam que os currículos dessas escolas partem de uma visão homogeneizadora valorizando uma concepção mercadológica 

e urbanocêntrica, desvalorizando a cultura e os saberes do homem do campo (HAGE, 2011).   
57

 O grupo GEPERUAZ (Grupo de Pesquisa em Educação do Campo na Amazônia) é coordenado pelo professor Salomão 

Antonio Mufarrej Hage. Há sete anos realiza atividades no campo de pesquisa, ensino e extensão sobre a educação do campo, 

com destaque as escolas multisseriada. 
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