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A TERRA E O HOMEM – Paisagem: “O pinheiro do Paraná, a 
Araucária angustifólia, dá caráter à paisagem. Porém, os campos 
nativos ocupam duas terças partes da área: mais frequentes ao sul e 
a oeste, onde se estendem pelas coxilhas atravessadas de canhadas 
bruscas, não desaparecem totalmente ao norte e a leste – 
encontram-se aí vastas clareiras naturais no meio das matas, nos 
lugares planos e menos altos. Por toda parte há campos limpos e 
campos sujos, estes reconhecidos de longe pela quantidade de 
arbúsculos; há macegas que são manchas de vegetação rasteira e 
intrincada, e há faxinais, nome que se empresta a uma espécie de 
cerrado” (Maurício Vinhas de Queiróz, Messianismo e Conflito Social, 
1977, p. 18). 
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar as influências de fatores 

desenvolvimentistas - social, econômico, ambiental e cultural fundamentados na 

história de formação e construção do desenvolvimento territorial nos faxinais do 

município de Prudentópolis – PR. Para isso, buscou-se entender a partir dos atores 

que vivem nos faxinais a sua forma de vida, a relação com a cultura, história, meio 

ambiente e com a economia. Além disso, como os fatores desenvolvimentistas 

influenciam a sustentabilidade e o desenvolvimento territorial. Assim sendo, os 

faxinais constituem uma forma de viver e da organização territorial reconhecida no 

estado do Paraná. São comunidades tradicionais e, em particular, no município de 

Prudentópolis - PR, o qual foi ocupado e formado, principalmente, por descendentes 

ucranianos. Possuem como principais características o uso de áreas em comum, 

chamadas de criadouros comunitários e nesses espaços (os faxinais), as pessoas, 

as famílias, criam os animais soltos, preservam grande parte da vegetação nativa, 

constroem suas residências e mantêm a ideia de organização comunitária. No 

decorrer do tempo esses espaços (os faxinais) tiveram intensas interferências e 

pressões humanas externas às comunidades tradicionais guiadas pelo modelo de 

desenvolvimento econômico, bem como pelo tipo de agricultura adotada, permissão 

do poder público para invadir esses espaços (territórios), destroem a natureza, 

geram conflitos e fecham as áreas de uso comum. Para compreender esses fatores, 

a pesquisa é de caráter exploratório-descritiva e teve como procedimento a coleta de 

dados por meio da aplicação de um questionário para 76 atores que vivem nos 

faxinais. As entrevistas foram obtidas em campo, com o objetivo de verificar os 

fatores desenvolvimentistas e suas influências sobre os atores que vivem nos 

faxinais. A conclusão foi que no viés social, econômico, cultural e ambiental 

baseados na história de formação e construção de desenvolvimento territorial 

desses faxinais, afirma-se que esses fatores estão presentes e ainda contribuem 

para a existência e resistência dos sujeitos que sobrevivem naqueles territórios 

comuns (faxinais) no município de Prudentópolis - PR. 

 

Palavras-Chave : Faxinal. Desenvolvimento Territorial. Meio Ambiente. Economia. 
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ABSRACT  

 

This dissertation aims to analyze the influences of developmental factors - social, 

economic, environmental and cultural based on the history of formation and 

construction of territorial development, in faxinals in the city of Prudentópolis (PR). 

For this, we sought to understand from the actors who live in the faxinals their way of 

life, the relationship with culture, history, occupation, environment and economy as 

factors that influence sustainability and territorial development. Thus, the faxinals 

constitute a way of participating in the territorial organization recognized in the state 

of Paraná as traditional communities and, in particular, in the municipality of 

Prudentópolis, formed mainly by descendants of Ukrainians. They have as main 

characteristics the use of common areas, called community breeding and in these 

spaces (the faxinals), people, families raise the animals, preserve much of the native 

vegetation, build houses and maintain the idea of community organization. Over time, 

these spaces (the faxinal), had intense interference and human pressures guided by 

the economic development model, as well as, by the type of agriculture adopted, 

permission of the government to invade these spaces (territories), destroy nature, 

generate conflicts and close areas of common use. To understand these factors, the 

research is exploratory and descriptive and had as a procedure the data collection by 

applying a questionnaire to 76 actors who live in the faxinals. The interviews were 

obtained in the field, aiming to verify the developmental factors and their influences 

on the actors who live in the faxinals. The conclusion was that in the social, 

economic, cultural and environmental bias based on the history of formation and 

construction of territorial development of these faxinals, it is stated that these factors 

are present and still contribute to the existence and resistance of these subjects who 

survive in those territories (faxinals). ) common in the municipality of Prudentópolis 

(PR). 

Keywords: Faxinal. Territorial Development. Environment. Economy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como tema e objetivo identificar, apreciar e analisar 

alguns fatores desenvolvimentistas territoriais, sejam sociais, econômicos e 

ambientais nos faxinais1 do município de Prudentópolis - PR. Além disso, verificar 

quais são as influências e contribuições para o desenvolvimento local, territorial e 

regional.  

A população humana do município de Prudentópolis é de 48.799 habitantes, 

dos quais, 26.329 vivem na área rural e 22.463 na área urbana IBGE (2010).  

A maioria da população do referido município é composta por descendentes 

ucranianos - os quais se organizaram em colônias - sobretudo em faxinais, a partir 

do início do século passado. Suas principais atividades econômicas eram e são a 

agricultura e criação de animais soltos, dentre os quais bovinos, suínos, equinos, 

galináceos e outros. Na atualidade, muitos desses descendentes ainda mantêm e 

preservam com certa originalidade a cultura herdada dos antepassados. 

Assim, a dissertação também analisa o processo de desenvolvimento social, 

econômico, ambiental e cultural no município de Prudentópolis, em destaque nos 

faxinais do referido município. 

Alguns aspectos sociais, culturais e econômicos foram alterados ao longo do 

tempo. No entanto, muitos desses aspectos ainda são preservados e se reproduzem 

cotidianamente sob o ponto de vista social, político e econômico. Ainda, foram 

identificadas algumas características sociais, econômicas, culturais e ambientais 

locais mais relevantes que podem ser apresentadas e potencializadas, sobretudo, 

na perspectiva de estratégias que contribuam para o desenvolvimento territorial, 

regional e municipal. 

Sabe-se que é dever do Estado desenvolver e facilitar a implantação de 

Políticas Públicas que propiciem alternativas para a melhoria do habitat das 

pessoas, especialmente dos que vivem em áreas de faxinais. 

                                                           
1 Os Faxinais são sistemas de produção agrícola. Normalmente, as pessoas são donas dos animais, 
ferramentas e plantações. No entanto, as terras são coletivas. Nos faxinais existem criadouros 
comunitários onde habitam também famílias que não possuem terras e nem propriedade privada. 
Estas famílias são, geralmente, compostas por descendentes de colonizadores ucranianos e de 
caboclos. Ainda nesta condição, as famílias têm o direito de criar seus animais no criadouro, 
dependendo do consentimento do proprietário da terra na qual elas residem ou das comunidades 
(CHANG, 1988). 
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Para isso, a dissertação se fundamenta numa pesquisa exploratória 

descritiva, tendo como procedimento a coleta de dados por entrevistas com atores 

residentes nos faxinais, conforme o quadro nº 1, o qual apresenta o nome dos 

faxinais e o número de entrevistados:  

 
Quadro nº 1 - Faxinais e entrevistados 
FAXINAIS NÚMERO DE ENTREVISTADOS 

FAXINAL  ANTA GORDA 15 

FAXINAL  BARRA BONITA 10 

FAXINAL  ESPERANÇA 06 

FAXINAL  MARCONDES 06 

FAXINAL  PAPANDUVA 10 

FAXINAL  SANTO ANTÔNIO 06 

FAXINAL  TABÂOZINHO 13 

FAXINAL TIJUCO PRETO 10 

TOTAL  76 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Para o desenvolvimento desta dissertação buscou-se identificar os fatores 

desenvolvimentistas e analisar suas influências sobre o desenvolvimento territorial. 

Para isso, o trabalho fundamentou-se na história de formação e construção do 

município de Prudentópolis, sobretudo, nos faxinais. Dentro dessa problemática 

supracitada, levanta-se a seguinte questão-problema: como são percebidas as 

influências de fatores desenvolvimentistas no viés social, econômico, cultural 

e ambiental amparados na história de formação e con strução de 

desenvolvimento territorial, sobretudo, no ponto de  vista dos atores residentes 

nos faxinais do município de Prudentópolis - PR?  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo se justifica sobre duas relevâncias: uma teórica e a outra prática. 

Na relevância prática, justifica-se pela importância de melhor conhecer e reconhecer 

os limites e os avanços sociais, culturais, econômicos e ambientais dos atores que 

vivem nos faxinais e suas relações com o desenvolvimento territorial.  

Muitos atores que vivem nos faxinais têm suas crenças sociais, políticas e 

econômicas que se reproduzem há décadas. Outros, porém, as desconstruíram e 

almejam outras condições e possibilidades de vida. Portanto, analisar a contribuição 

dos aspectos ou fatores sociais, econômicos e ambientais da população dos faxinais 

do município de Prudentópolis, vinculadas à história e à economia é um desafio! 

Afinal, a pesquisa pretende analisar o ponto de vista de atores que vivem nos 

faxinais, como vivem, quais as perspectivas, os limites e possibilidades de viver e 

conviver em tal contexto, bem como sua cultura e seus cuidados com o meio 

ambiente nos faxinais do referido município onde vivem.  

Considera-se que, de maneira geral, os atores faxinalenses com suas 

crenças, conhecimentos e práticas ainda preservam a cultura e a economia do seu 

habitat. Além disso, como os mesmos também desejam poder qualificar a sua vida e 

o ambiente onde vivem.  

Com a pesquisa compilada, prima-se por registrar as ações ou sugestões 

que podem contribuir para a melhoria da relação entre atividades usadas nas 

comunidades rurais nos faxinais do município. Sabe-se que existem pesquisas sobre 

o tema supracitado, porém, observa-se que existem lacunas a serem consideradas. 

Por isso, a necessidade de investigar e aprofundar o debate sobre aspectos sociais, 

históricos, culturais, econômicos e ambientais ligados à terra, especialmente aos 

faxinais.  

Aprofundou-se, também, um pouco da história da gastronomia, dos 

bordados, das instituições religiosas. Descreveu-se sobre os artistas, poetas, líderes 

ou “ídolos” locais, bem como a cultura dos descendentes ucranianos do município 

de Prudentópolis. O desenvolvimento territorial e regional pode ser vinculado ao 

contexto dos faxinais. Neste sentido, a pesquisa analisou aspectos do êxodo rural, 
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das condições e condicionantes da população humana que vivem nos faxinais do 

referido município. 

Na relevância teórica e científica, a justificativa pautou-se no avanço da 

ciência do desenvolvimento territorial, regional e municipal (local). Além disso, a 

ciência do desenvolvimento pode avançar no sentido de entender as relações que 

se estabelecem no espaço local e possibilitar o turismo rural e ecológico, por 

exemplo, e, consequentemente, contribuir com o desenvolvimento econômico, social 

e local. Além disso, podem alavancar e facilitar a divulgação da paisagem local, 

considerada uma riqueza natural na ótica sócio-histórico-cultural. Paralelamente, 

resgatou e mostrou os talentos mais expressivos, como por exemplo o poeta Taras 

Chevchenko, considerado pelos ucranianos um ícone da área. Esse poeta 

disseminou cerca de 1200 estátuas pelo mundo, e uma delas encontra-se na praça 

do município de Prudentópolis, em frente à Igreja São Josafat do Rito Ucraniano, 

conforme a figura nº 01. 

 
Em 1989 foi erguida a primeira capela dedicada a São Basílio Magno e, 
Prudentópolis, na quadra da atual rodoviária. Em 1904 foi construída uma 
igreja maior, na quadra do Colégio Imaculada Virgem Maria; esse templo 
perdurara até a construção da Igreja Matriz São Josafat, sob a direção do 
sacerdote Marciano Skirpan e Eustacio Turkovyd. A construção iniciou-se 
em 1922, concluída em 1933. Foi consagrada em 27 de agosto de 1939 em 
memória dos 300 anos do martírio de São Josafat, mártir da Igreja Católica. 
Sua historia se passa no século 16 e 4117. Ele nasceu na cidade de 
Volodymir, Ucrânia, em 1580. Trabalhou como superior nos mosteiros 
basilianos de Bytybi e Jerovysti; também foi arcebispo de Polotsk. Morreu 
degolado no palácio do arcebispo Vitebstki, tendo seu corpo atirado ao rio 
Dwina. Foi proclamado santo pelo Papa Pio IX, em julho de 1867. É 
considerado mártir da união das igrejas Católicas do Ocidente e do Oriente 
(KNOREK, NOGAS, 2013, p. 363). 

 

A justificativa, a seleção do tema e a realização da pesquisa foram 

provenientes, também, da necessidade de compreender, juntamente com a 

fundamentação teórica como os descendentes de imigrantes ucranianos contribuem 

de modo sistêmico com o desenvolvimento do município de Prudentópolis.  

Além disso, como esses atores buscam aprofundamento técnico e tecnológico 

para melhor gerir seus recursos naturais, mantê-los e preservá-los. Mais: de que 

forma ocorre a organização em relação à preservação da terra e dos bens culturais 

e naturais. 
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Segundo Seyferth (2002, p. 91): “Sem a valorização da terra, o povoador 

estará sempre disposto a desfazer-se dela, comprometendo essa mobilidade e o 

sucesso de uma colônia”. 

Figura nº4: Estátua na Praça da Igreja Ucraniana em  Prudentópolis (PR) 

 
Fonte: Acervo de Odalvia Vaurek, (2018) 

 

Conforme Wachowicz (1975), com a vinda dos imigrantes europeus, altera-

se a dinâmica desenvolvida pelos caboclos que viviam na região; primeiramente, 

porque a terra passou a ser adquirida por meio de compras. Além disso, desde os 

tempos coloniais do século XVIII, a legislação brasileira sempre permitiu a posse. 

“Desde 1822 até 1850, quando foi aprovada a Lei de Terras, o único meio de se 

apropriar da terra era a sua posse”. 

Esta pesquisa justifica-se, também, pela pretensão da autora de ouvir e 

registrar sugestões, proposições e/ou avaliações das famílias residentes nos 

faxinais. Afinal, a autora nasceu, viveu parte da sua vida nos faxinais. Neste sentido, 

este trabalho pode se constituir em um novo olhar sobre o território no qual a autora 

nasceu e viveu parte da sua vida. Pode, também, se constituir como um tributo, uma 
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contribuição acadêmica, científica e social ao território, mas, principalmente, aos 

atores que vivem nos faxinais.  

 

 

1.4 HIPÓTESES E OBJETIVOS 

 

 As hipóteses são respostas possíveis e provisórias em relação às questões 

de pesquisa, e tornam-se, também, instrumentos importantes como guias na tarefa 

do processo de investigação. A hipótese é uma forma de nortear ou conduzir os 

resultados possíveis de uma pesquisa em qualquer área de conhecimento. Por isso, 

para que os resultados deste trabalho alcancem a ciência do desenvolvimento 

regional e sejam de forma confiável, levanta-se a seguinte hipótese: 

“Se existem fatores que contribuem para o desenvolvimento territorial no viés social, 

econômico, cultural e ambiental, então eles são identificáveis nos faxinais no 

município de Prudentópolis”. 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as influências dos fatores 

desenvolvimentistas - social, econômico, ambiental e cultural, fundamentados na 

história de formação e construção do desenvolvimento territorial nos faxinais do 

município de Prudentópolis. 

Além disso, guiou-se pelos seguintes objetivos específicos: 

a) Caracterizar os faxinais no município de Prudentópolis; 

b) Identificar as percepções dos atores que vivem nos faxinais no município 

de Prudentópolis sobre os fatores de desenvolvimento; 

c) Analisar as contribuições desenvolvimentistas - social, econômica, 

ambiental e cultural - nos delimites dos faxinais no município de 

Prudentópolis. 

 

 Para sustentar teoricamente os objetivos da pesquisa buscou-se amparo 
no referencial teórico, conforme abordado na sequência. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - BREVE CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

O estado do Paraná, de maneira geral, apresenta peculiaridades políticas, 

econômicas e sociais, inclusive nas comunidades tradicionais. Segundo Hauresko 

(2012), a constituição das comunidades que vivem nos faxinais nasceu a partir da 

emancipação política da Província, no ano 1853. O autor disserta sobre o processo 

de povoamento da província paranaense e relata que, no passado, após a 

emancipação política, o estado do Paraná necessitava de habitantes para ocupar e 

povoar o seu interior, principalmente. Primeiramente, o Paraná foi ocupado por 

povos indígenas, e, posteriormente, pelos caboclos. Estas duas categorias humanas 

foram e são poucas vezes referência nas literaturas sobre o tema.  

Conforme Hauresko (2012), a ideia de espaço é anterior à chegada dos 

imigrantes. No entanto, escolheu-se especificamente para esta pesquisa um 

território do estado do Paraná que possui faxinais e por apresentar características 

atípicas em seu povoamento. Afinal, em sua maioria, o município de Prudentópolis 

foi composto por imigrantes e descendentes ucranianos. Assim, isso pode permitir 

compreender melhor o funcionamento do sistema faxinal na atualidade. Sabe-se que 

o estado do Paraná teve a participação dos jesuítas no início da colonização, os 

quais encontraram indígenas habitando o referido território e procuraram doutriná-

los, criando as reduções jesuíticas.  

Nas proximidades das Reduções alargavam suas atividades de povoamento 

dos vales dos rios. Os jesuítas, além da religião, apresentavam novas técnicas 

agrícolas, tais como o uso do arado. Paralelamente, intensificaram a criação de 

animais (equinos, bovinos, ovinos e suínos) e incentivavam a produção de erva-

mate aos índios (SAHR; 2005, p.92-93).  

Com o modelo das Reduções implantadas pelos jesuítas no estado do 

Paraná, foi quando se constituíram os faxinais paranaenses, conforme relata Nerone 

(2000, p.53 - 54). 

Observa-se que o modelo da Redução – 1º) A Redução tinha funções 
nitidamente comunitárias, e incluía, assim, índios da família linguística tupi-
guarani e algumas práticas comunitárias; - 2º) As terras, na Redução, eram 
também de uso comunal; - 3º) A criação de gado era feita sob o regime de 
compáscuo; - 4) As atividades econômicas, além da agricultura de 
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subsistência, de forma geral, estavam conectadas à coleta e produção da 
erva-mate; - 5º) A autoridade, na Redução, era exercida nas funções de 
alcaide, incumbido dos assuntos administrativos, e corregedor, encarregado 
dos assuntos judiciários, cargos esses auxiliares e subordinados ao Padre 
Diretor. 

 

No estado do Paraná, um dos atrativos econômicos foi e é o cultivo e 

comércio da erva-mate. Essa atividade econômica é considerada muito importante 

para o complemento financeiro das famílias rurais, principalmente. Historicamente, a 

erva-mate foi um produto que agregou poder financeiro às famílias rurais, 

principalmente, e contribuiu na criação das condições da emancipação política do 

estado do Paraná (ibid, p.49).  

Conforme Walchowicz (1977), o estado do Paraná, em 1876, era livre de 

latifúndios cafeeiros e açucareiros, os quais individualizavam as regiões 

setentrionais. Basicamente, a economia da época fundamentava-se na extração da 

erva-mate e da madeira, estando a agricultura pouco considerada e atribuía-se sua 

prática aos sujeitos de posses limitadas.  

O estado do Paraná carecia de mão de obra. Para isso, uma das alternativas 

foi trazer europeus, afinal, na Europa havia população sobrante ou excedentes 

populacionais. Assim, no final do século XIX e início do século XX, os imigrantes 

europeus se instalaram nas terras que foram vendidas pelo governo ou companhias 

colonizadoras, cujas medidas variavam entre 25 a 30 hectares. Deste modo, a 

paisagem foi sendo alterada significativamente. A extensa área de mata ou floresta 

era composta por espécies, tais como: araucária, cedro, peroba, canela, imbuia e 

outras.  

 

2.2 - BREVE CONTEXTO HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS GE RAIS DO 

MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS - PR 

 

O município de Prudentópolis (figura nº 2) situa-se a 202 quilômetros da 

capital Curitiba. Possui cerca de 38 mil descendentes ucranianos, maior população 

desta etnia. E, de certo modo, os mesmos procuram preservar a sua cultura no 

decorrer do tempo naquele espaço. O município é conhecido como um dos maiores 

produtores de erva-mate do estado paranaense. 

 



19 
 

Figura 5: Localização do Município de Prudentópolis , Estado do Paraná, Brasil 

 

Fonte: WASKIEWICK, (2018) 
 

O município de Prudentópolis é o maior produtor de feijão preto do território 

nacional. Devido a isso, todo ano, no mês de agosto, ocorre a Festa Nacional do 

Feijão Preto (FENAFEP). 

O município é conhecido, também, pelo grande número de cachoeiras, das 

quais 50 estão catalogadas. Algumas dessas cachoeiras possuem mais de cem 

metros de altura. É, também, grande produtor de mel e derivados de excelente 

qualidade. Produz, também, leite, carne bovina e suína. Além disso, desenvolve 

atividades na área da ovinocultura. 

Um produto de destaque e que se tornou tradicional e famosa cultural e 

economicamente é a cracóvia. É uma linguiça cozida, defumada e apreciada pelo 

seu sabor único ou específico. 

 

O município de Prudentópolis está incluso na rota turística do Paraná e do 
Brasil devido à divulgação do turismo religioso ucraniano, não somente 
nessa comunidade, mas também em comunidades pertencentes a este 
município. O artesanato da Ucrânia pode ser considerado como um dos 
mais ricos da Europa, desenvolvendo-se nas mais diversas formas e 
materiais, desde os tecidos caseiros, bordados típicos em ponto cruz, 
tapeçaria e os celebres ovos de Páscoa, chamados Pessanka (KNOREK, 
NOGAS, 2013, p. 260). 
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 Dentre as características do referido município, destaca-se a religiosidade que 

se expressa em muitas igrejas distribuídas ao longo do seu território - comunidades 

urbanas e rurais, conforme mostra a figura nº 3, abaixo.  

 

Figura 6: Mapa das Igrejas Ucranianas 

 

Fonte: GUIL, 2006 apud (KNOREK, NOGAS, 2013, p.362) 
 

Este trabalho possibilitou, por meio das referências bibliográficas, conhecer as 

culturas tradicionais e dos atores residentes nos faxinais. Além disso, melhor 

conhecer a herança cultural e preservada com a ênfase em manter a originalidade e 

que pode ser repassada para as próximas gerações.  

Inicialmente, o atual município de Prudentópolis era Distrito e foi criado com a 

denominação de São João de Capanema, pela Lei Municipal de 21/12/1892. Foi 

elevado à categoria de vila com a denominação de Prudentópolis, pela Lei Estadual 

nº. 615, de 05/03/1906; foi desmembrado do município de Guarapuava, passando a 

ter sua Sede no atual distrito de Prudentópolis/PR (IBGE, 2016).  
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Constituído Distrito, sua sede foi instalada em 12/08/1906, em divisão 

administrativa referente ao ano de 1911 (IBGE, 2016). Foi elevado à condição de 

município com a denominação de Prudentópolis, pela Lei Estadual nº. 2.614, de 

14/03/1929. Atualmente, o município possui 2 distritos: Jaciara e Patos Velhos.  

Na figura nº 4, mostra-se o Portal principal de entrada da cidade de 

Prudentópolis (PR). 

 

Figura 4: Portal de entrada da cidade de Prudentópo lis (PR) 

 
Fonte: Acervo de Odalvia Vaurek (2018) 
 

Segundo o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada 

em 2016 era de 51.849 pessoas, com área de 2.236.579 km². A densidade 

demográfica é de aproximadamente 21,14 hab./km². A população urbana do 

município é de 22.463 habitantes; a rural é de 26.329 habitantes.  

No município de Prudentópolis nasce o maior rio em extensão do estado do 

Paraná - o Rio Ivaí. O mesmo nasce no encontro do Rio dos Patos e do Rio São 

João. Prudentópolis destaca-se no estado do Paraná pelas belezas naturais, como 

por exemplo as cachoeiras, mas também se destacam as paisagens vegetais rurais. 
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A figura a seguir, nº 05, apresenta uma paisagem típica de uma área rural, de 

conformação como um faxinal, no município de Prudentópolis (PR). 

Figura 5: Paisagem Faxinalense de Prudentópolis (PR ) 

  
Fonte: Acervo de Odalvia Vaurek (2018) 
 

Essa paisagem se destaca em todos os faxinais do município, pois os 

faxinais são geralmente apresentados como sistemas agroflorestais e pastoris, com 

destaque primordial no manejo de áreas comuns para criação dos animais 

domésticos. 

Também há locais organizados para receberem os turistas que participam 

de festividades, visitam as igrejas, as cachoeiras e outros pontos turísticos.  

A figura nº 6 é um cartão postal de divulgação do município de 

Prudentópolis. Nela constam algumas cachoeiras e igrejas do rito ucraniano, 

localizadas em alguns faxinais, tendo como objetivo divulgar e incentivar o turismo 

no município.  
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Figura n 6 – Folder do Hotel Palace Prudentópolis ( PR) 

 

Fonte: Fôlder do Prudentópolis Palace Hotel (2019) 
 

Estas e outras características fazem do município de Prudentópolis um bom 

local para se visitar, em especial os faxinais que possuem pontos turísticos como 

igrejas do rito ucraniano e cachoeiras, consideradas por muitos turistas entre as 

mais belas do estado do Paraná e do Brasil. 

Para compreender o desenvolvimento territorial, em especial os faxinais, 

pode-se iniciar pela palavra “faxinal”, que, na etimologia, significa “floresta rala com 

vegetação variada e faixas de campo penetrando nas florestas, no entanto, 

popularmente, tem o significado de mata densa” (ALBUQUERQUE, 2005). 

Segundo (Chang,1988), nessas áreas de mata mais densa, formaram-se os 

criadouros comunitários, os quais são habitualmente considerados pelas pessoas 

residentes no local como faxinais. Portanto, faxinal refere-se à vegetação, enquanto 

criadouro comunitário, e o uso dessa vegetação para criação extensiva dos animais 

e extração vegetal. No que se refere a nível de ”grupo social”, os atores que vivem 

nos faxinais desenvolvem táticas para proteger seus territórios, sua permanência na 

terra e atrelando-se a um movimento geral de emergência e de afirmação de 

identidades que envolvem outros povos e comunidades tradicionais no Brasil, como 
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por exemplo os Quilombolas, Quebradeiras de Coco, Ribeirinhos, Caiçaras e outros 

(BARRETO, 2015, p. 25).  

A nível de grupo social, a aliança entre a construção da identidade política e 

outra simbólica, prevalece o sentimento de pertencimento que se constrói a partir da 

auto-afirmação coletiva. Essa é orientada pelos “saberes específicos” que são 

procedentes das relações vivenciadas entre seus membros ao longo dos anos e que 

se fazem presentes nas comunidades de faxinais até a atualidade. 

Entende-se que a afirmação como povo tradicional representa uma 

estratégia política de autoafirmação desses sujeitos sociais, oriunda de uma 

situação de defesa contra a supressão do seu território (ALMEIDA, 2004). 

Para incentivá-los a permanecerem nos faxinais, são diversos projetos de 

governo, sejam municipais, estaduais ou federais que buscam promover 

oportunidades de diversificação e de renda. Assim, o município de Prudentópolis, 

com suas características típicas ucranianas, conserva muito da sua tradição para 

estar entre os municípios de destaque na formação histórica do estado do Paraná. 

 

2. 3 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL 

 

O padrão de desenvolvimento econômico adotado pela sociedade humana a 

partir da modernidade, principalmente, é destruidor ambientalmente e origina 

crescentes desigualdades sociais e econômicas.  

De acordo com KNOREK (2019, p. 304), o qual cita as ideias de 

desenvolvimento sustentável vinculados ao nosso senso comum: 

 
[...] é o desenvolvimento apropriado para suprir as necessidades da geração 
atual sem comprometer a envergadura de atender às necessidades das 
futuras gerações. É o desenvolvimento que mantém os recursos para a 
população vindoura. 
 

Conforme MILLER; SPOOLMAN (2012), nos ecossistemas e as inter-relações 

ocorrem de forma cíclica, por isso, tem-se um equilíbrio; o homem afetou esse 

equilíbrio ao empregar novas tecnologias e técnicas em busca do crescimento 

econômico e acumulação. Consequentemente, tais ações revertem em prejuízos 

diretos para todos e aos ecossistemas. 

Ao longo dos tempos o aperfeiçoamento das técnicas da tecnologia, as 

pesquisas no campo social, cultural, educacional, as inovações, permitiram inúmeros 
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avanços. No entanto, de maneira geral, não melhoraram o ambiente ou aspectos de 

proteção dos bens naturais. 

A Legislação vernácula expõe, na Constituição Federal de 1988, artigos que 

amparam a garantia da aplicabilidade da sustentabilidade do meio ambiente, 

garantindo que as gerações vindouras possam usufruir dos recursos naturais, 

conforme os Artigos: Art. 23 - define a competência comum da União, Estados e 

Municípios para proteção ambiental; Artigo 24 - define a competência legislativa 

adversária à União, Estados e Município; Artigo 184 - trata da desapropriação por 

interesse social; Artigo 186 - considera a preservação ambiental como função social 

da propriedade; Artigo 188 - estabelece critérios para a propriedade rural cumprir 

com a função social.  

Na Constituição Federal do Brasil, destaca-se, no Capítulo VI, Do Meio 

Ambiente, o ART. 225, assim destacam os direitos de todos: 

Art. 225. 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. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade 
e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em 
todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV -  
exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - 
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. § 2º Aquele que explorar 
recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais. § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou 
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arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à 
proteção dos ecossistemas naturais. § 6º As usinas que operem com reator 
nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não 
poderão ser instaladas. § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII 
do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que 
utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º 
do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza 
imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser 
regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais 
envolvidos. 

 

Todavia, faz-se necessário salientar, também, que o novo uso de qualquer 

solo, território ou região precisa ser constantemente observado, avaliado e, em 

muitos casos, ajustado para serem sustentáveis para as gerações futuras.  

Assim sendo, observa-se nas figuras nº 7 e 8, em pontos turísticos duas 

cachoeiras em Prudentópolis: preservar e explorar de forma consciente, racional e 

respeitável ambientalmente. Tais bens naturais, são e ainda podem significar para 

esse território, grande potencial turístico e ecológico, sobretudo, se forem  

preservados. Assim, tem-se ambiente de todos e para todos. 

 

Figuras nº 7 e 8 – Pontos turísticos ecológicos em Prudentópolis (PR) 

 

Fonte: Acervo de Odalvia Vaurek (2018) 
 

O desenvolvimento sustentável é um conceito que corresponde ao 

desenvolvimento ambiental das sociedades, aliado aos desenvolvimentos 
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econômico e social. Atualmente, as informações e indicadores encontram-se 

disponíveis tanto para gestores quanto para os cidadãos em geral, os quais 

procedem de órgãos oficiais, redes sociais e numa velocidade acelerada para se 

analisar mais precisamente sua contribuição benéfica à melhoria de vida e ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

2.4 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL E O TURISMO 

 

O patrimônio cultural, seja arqueológico, histórico, industrial, ferroviário etc., 

constitui recurso econômico passível de ser utilizado pelo turismo como ferramenta 

para o desenvolvimento socioeconômico. Esse novo enfoque em relação aos bens 

culturais implica numa mudança de atitude que tem relação direta com a concepção 

histórica de patrimônio e com seu papel na constituição das nações. 

 

Nos últimos quatro anos, o turismo brasileiro vem respondendo aos desafios 
representados pelas metas do Plano Nacional do Turismo. Governo 
Federal, empresários, terceiro setor, estados e municípios trabalharam 
juntos para colocar em prática uma nova política para o turismo. Pela 
primeira vez na história, o turismo tornou-se prioridade de Governo, com 
resultados positivos para a economia e o desenvolvimento social do País. O 
Ministério do Turismo contabiliza muitas vitórias conquistadas: a ampliação 
da oferta de roteiros turísticos de qualidade; aumento dos desembarques 
nacionais; incremento no número de estrangeiros visitando o País; aumento 
dos investimentos diretos; elevação na entrada de divisas e geração de 
renda e empregos para os brasileiros (KUTIENSKI, 2000. p. 3). 

 

Entende-se que o patrimônio cultural requer atenção e planejamento para 

aquisição de recursos necessários à manutenção, recuperação e conservação, seja 

de edificações ou organismos fundamentais na atração do patrimônio cultural de 

uma localidade. 

Uma característica do município de Prudentópolis são as pessankas. As 

primeiras técnicas usadas eram improvisadas com as chamadas kistkas, composta 

por penas de aves, arames, palitos, talos de trigo e tintas naturais como; tinta de 

beterraba, casca de cebola, casca de araucária, erva-mate e outras plantas.  

A famosa Pessanka vem do verbo ucraniano PYSSAT, que, traduzido para o 

português significa escrever. É uma arte milenar trazida da Europa, mais 

precisamente pelo povo ucraniano ao Brasil, especialmente à Prudentópolis e 

demais municípios para onde seus descendentes fixaram residência. Sua origem 

vincula-se às celebrações do início da primavera em agradecimento a Dajobóh 
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(DEUS DO SOL), ou seja, agradecimento ao regresso da estação da primavera, 

após o tempo frio. Logo, na figura nº 9, os desenhos são escritos em ovos e 

simbolizam a concretização do que se quer representar. 

 

Figura 9: Pessankas, uma tradição ucraniana transmi tida de geração a geração 

 
Fonte: Acervo Odalvia Vaurek (2018) 
 

A princípio, os desenhos representavam apenas os raios de sol nos ovos, 

simbolizando o regresso à vida naquela ocasião. Com o decorrer do tempo, os 

ucranianos foram aperfeiçoando as técnicas e os desenhos se tornaram insígnias 

alusivas ao anseio dos ancestrais ucranianos. Os ucranianos enterravam as 

Pessankas no campo em agradecimento à fartura dos alimentos colhidos. Neste 

contexto, a troca de Pessankas, um gesto de valorizar sua criatividade e mostrar sua 

nobre consideração pelo seu semelhante. Com a chegada da religião cristã 

agregaram-se símbolos religiosos. Essa simbologia é observada em seus 

significados nos desenhos nas Pessankas. Todavia, manteve-se o cuidado para 

preservar suas estirpes e sua particularidade.  Segundo a cultura ucraniana, só deve 

receber como presente a pessoa que seja bastante admirada e especial. Assim, ela 

receberá a Pessanka por mérito e é considerado um presente de estimação. Para a 

cultura ucraniana é considerado um talismã que protege a família e geralmente fica 

exposto num lugar alto e privilegiado da residência. 

Os desenhos e os objetos que dão o significado, guardam ou possuem como 

símbolos de riqueza, fertilidades, entre outros, conforme a figura nº 10, logo abaixo. 
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Figura 10: Simbologia e significados dos desenhos n as Pessankas  

 
Fonte: KOTVISKI, (2017) 

 

Atualmente, a Pessanka ocupa uma das partes importantes e constantes da 

cultura ucraniana, pois o que é verdadeiro nunca perece. Como referência de 

símbolos encontra-se publicada no ano de 1982 pelos artesãos Jeroslau  

Volochetchuk e Waldomiro Romero (KOTVISKI, 2014).  

 

Outra forma de apresentação cultural é a cerâmica pintada, que assume as 
mais diversas formas, como utensílios domésticos, objetos de arte, 
esculturas de um amplo sentido bastante artístico. Essas cerâmicas 
descobertas em pesquisas arqueológicas que foram marco decisivo da pré-
história da Ucrânia, denominada pelos cientistas de Treolhshka-Kulhtura, a 
cultura da cerâmica pintada (KNOREK, NOGA, 2013, p. 360-361). 

 
Conforme LÓWEN SAR (2008, p.214), “tais comunidades, de um lado 

mantêm frações das tradições do seu passado de séculos e que de outro apontam 

modificações ligeiramente flexíveis e adaptadas a um sistema externo aprimorado”. 

Em relação à cultura de arte, dança, música, cânticos, bordados, gastronomia 

e outras culturas territoriais, regionais ou locais, requer o apoio de instituições, da 

rádio difusão, da mídia e o empenho constante da comunidade. 

 

A Ceia de Natal, com suas deliciosas comidas, tem um significado religioso, 
mesmo as famílias não pertencentes a essa cultura acabam seguindo esse 
ritual. Sendo assim, percebe-se que segundo as famílias entrevistadas, que 
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a maioria, mesmo não pertencendo a origem ucraniana, mantêm a tradição 
- Ceia de Natal -, pois nessa ceia há uma fartura de comidas, as quais são 
servidas no jantar; é uma forma de unir a família (KNOREK, NOGAS, 2013, 
p. 358). 

 

A diversidade de eventos típicos realizados pela cultura ucraniana tem como 

destaque o Grupo Folclórico Vesselka, que abrilhanta a Noite ucraniana, além de 

outros; também os bordados e a religiosidade são destaques no município. Observa-

se na figura nº 11 e 12 os detalhes dos bordados desenvolvidos por grupos na 

cidade e nos faxinais. 

Figura 11 e 12: Arte no bordados da cultura ucrania na em Prudentópolis (PR) 

 

Fonte: Acervo Odalvia Vaurek (2018) 
 

O município, embora tenha a atividade apícola como secundária, é conhecido 

como a “Capital do Mel”. Devido à quantidade de flores, gera mel de qualidade e 

sabor diferenciado. Assim, o mel do município de Prudentópolis é muito procurado 

para o consumo humano.  

Outro fator de destaque é a festa junina que acontece em Prudentópolis. Por 

isso, resultou em uma das maiores festas do estado do Paraná, a qual tem a 

duração de 10 dias, com inúmeros e diversificados shows artísticos e pirotécnicos. 

Um dos atrativos da festa e do turismo é a Cracóvia. 

Outro evento é a Festa Nacional do Feijão Preto (FENAFEP) 2,, de 9 a 11 de 

agosto de 2019,  cujo principal objetivo é divulgar o potencial turístico e agrícola de 

Prudentópolis, por destacar-se como maior produtor de cracóvia e feijão preto do 

Brasil. 

                                                           
2 Disponível em: http://infoturprudentopolis.blogspot.com/p/eventos-tradicionais.html. Acesso em 07/08/2019 
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Uma das grandes festividades em Prudentópolis é a realização da décima 

edição da Festa Nacional do Feijão Preto (FENAFEP), com a expectativa de receber 

mais de 60 mil visitantes, dispostos a provar a maior feijoada do mundo - de acordo 

com o livro Guinness Book. É uma oportunidade também para os turistas 

conhecerem os encantos que o município oferece: cachoeiras gigantes, faxinais, 

povo acolhedor e uma vasta cultura ucraniana mantida através de gerações.  

Criada em 2010, a FENAFEP faz parte das comemorações de aniversário do 

município - 12 de agosto, e tem como objetivo promover e valorizar a agricultura 

familiar, a agroindústria, a cultura local, a gastronomia e impulsionar o turismo local. 

O município é responsável pela produção de 40 das 350 mil toneladas de feijão 

preto produzidas no Brasil, e, de acordo com a Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento (SEAB), isso representa 12% do feijão preto que vai para a mesa dos 

brasileiros, fazendo de Prudentópolis o maior produtor do País. A grande atração da 

FENAFEP é sua feijoada, sendo apontada pelo livro dos recordes Guinness Book, 

como a maior feijoada do mundo. O prato é preparado em uma panela de 12 

toneladas, na qual é utilizada mais de meia tonelada de feijão, mil litros de água e 

800 quilos de ingredientes, como o lombinho e a costelinha suína defumada e a 

linguiça. 

A particularidade de seu preparo está na inserção e movimentação dos 

ingredientes dentro da panela. A cozedura é realizada em uma grande panela e 

adaptada uma pá de uma escavadeira hidráulica. O preparo da feijoada já se tornou 

um grande acontecimento na região, atraindo meios de comunicação que pautam o 

evento, dando visibilidade nacional à FENAFEP. 

Participam do evento desde o produtor rural e sua família, empresários e 

autoridades nacionais e internacionais vinculados ao agronegócio, assim como o 

turista que busca desfrutar os atrativos que o município lhes oferece.  

A FENAFEP, nas figuras n 13 e 14, representa o que acontece no Centro de 

Eventos “Terra das Cachoeiras”, localizado na BR-373, km 262. Ver figuras 7 e 8 da 

X FENAFEP – 2019. 
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Figuras nº 13 e 14 - X FENAFEP – Prudentópolis, 201 9 

 

Fonte: Jornal Centro Sul (http://hojecentrosul.com. br/?id=3968) (2019) 
 

Na apresentação da festa, destaca-se Prudentópolis que está localizada ao 

lado da BR-373, entre Ponta Grossa e Guarapuava (com acesso também pela BR- 

277, ao Sul do município). O município de Prudentópolis é a segunda maior cidade 

da região Centro Sul e Centro Oeste do Estado do Paraná. 

O município apresenta arquitetura com construções que revelam as 

características da imigração ucraniana. Situa-se a 202 km de Curitiba, capital do 

Estado do Paraná. O município de Prudentópolis faz parte da região Sul do Paraná, 

limita-se com Guarapuava, Turvo, Cândido de Abreu, Ivaí, Guamiranga, Imbituva, 

Irati e Inácio Martins.  

Sua altitude é de 730m acima do nível do mar. Situa-se entre o Segundo 

Planalto do Paraná (Planalto de Ponta Grossa) e o Terceiro Planalto do Paraná 

(Planalto de Guarapuava).  

O município ostenta distintas serras, dentre as quais se destacam: a Serra da 

Esperança, a Serra da Rita e a Serra da Barra Grande. Apresenta também diversos 

morros acima de 1.200 metros, dentre eles o Morro Morungava (ou Chapéu), Morro 

Trombudo e o Trombudinho, Cerro Preto e o Cerro Azul. 

Em Prudentópolis, situa-se o campus avançado da Universidade Estadual 

Centro Oeste (UNICENTRO). A Universidade é uma instituição pública de ensino 

superior, mantida pelo Governo do Estado do Paraná, com sede na cidade de 

Guarapuava, onde funcionam dois campi, Santa Cruz e Cedeteg; Campus na cidade 

de Irati e Campus avançado em Chopinzinho, Laranjeiras do Sul e Pitanga. 
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 A seguir, descreve-se o conceito de faxinais, muito presentes no município de 

Prudentópolis (PR) e suas relações com o desenvolvimento territorial.  

 

2.5 - O CONCEITO DE FAXINAIS E O DESENVOLVIMENTO TE RRITORIAL 

 

Segundo Chang (1998 apud Tavares 2008), “Faxinais são uma forma de 

organização camponesa em desagregação no centro-sul do Paraná”, sendo que 

uma das principais características que os ‘Faxinais’ apresentam está principalmente 

relacionada à coletividade no uso da terra.  

 

[...] no Sistema Faxinal há uma coletivização do uso das terras de criação. 
Este espírito de coletivização é antagônico à racionalidade da produção 
capitalista, onde o privado é tido com pressuposto inviolável e 
inquestionável. É devido a este antagonismo que o avanço das forças 
capitalistas no campo tem significado um constante deslocamento do 
espaço produtivo ocupado pelos faxinais. A nível concreto isto se evidencia 
em forma de desagregação do sistema, da qual não nos faltam provas hoje. 
(...) Dentre o elenco dos fatores que de alguma forma contribuem para a 
desagregação dos Faxinais, pode-se dizer que quatro deles praticamente 
explicam a síntese do processo: a tecnologia, a valorização da terra, o 
esgotamento dos recursos naturais e o papel do Estado (CHANG, p. 107 
1998 apud TAVARES, 2008). 

 

Ressalta-se aqui a definição de faxinais no que tange o território de 

Prudentópolis/PR, onde se buscam informações nas comunidades que 

historicamente foram povoadas por imigrantes ucranianos, poloneses, cafuzos e 

índios. 

    

[...] os camponeses ucranianos, poloneses imigrantes e uma pequena 
minoria de camponeses brasileiros - caboclos, cafuzos, mamelucos e outros 
- ao criarem frações do território comunitário faxinalense nas terras coloniais 
de Prudentópolis, criaram também a possibilidade de se encaminharem 
para uma transformação estrutural e de manterem viva a concepção da 
realidade que informara a experiência de seus ancestrais, uma vez que a 
consolidação e manutenção da fração território comunitário do faxinal na 
contemporaneidade pelos seus descendentes significa estabelecer a 
condição de mapear seu presente com marcos de referência do passado 
(TAVARES, 2008 p. 215). 

 

Segundo a Resolução N° 73/97- Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 

Regional (SEMA), a mesma define a superfície total das Áreas Especiais de Uso 

Regulamentado (ARESUR) do Faxinal denominado Ivaí Segunda Secção/Anta-
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Gorda, objeto deste estudo, e do seu criadouro comunitário ativo, situado no 

município de Prudentópolis, e dá outras providências.  

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Estadual n° 10.066, de 27 de 

julho de 1992, e Decreto Estadual 1.502, de 04 de agosto de 1992, em cumprimento 

ao parágrafo 3°, do artigo 1°, do Decreto Estadual n° 3.446 / 97, assentou: 

 

Art.1° - Definir como superfície Territorial total da área de Uso 
Regulamentado - ARESUR denominada de faxinais, citando-se três 
primeiros faxinais, Ivaí segunda Sessão, Anta Gorda e Linha Barra Bonita, 
situados no município de Prudentópolis, distante 15 quilômetros da sede do 
município, com 1.289 (um mil duzentos e oitenta e nove) hectares.  
Art 2° – Definir que o criadouro comunitário ativo contido dentro dos 
referidos faxinais corresponderá a 726 (setecentos e vinte seis) hectares.  
Art 3° - Estabelecer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
publicação desta, para elaboração do diagnóstico, mapa e memorial 
descritivo da ARESUR, bem como plano de apoio interinstitucional aos 
faxinais, com a participação efetiva da comunidade residente (IAP, 1997).  

 

A implantação de projetos que propiciem a participação das comunidades, o 

engajamento político, facilite aos atores melhorar, renovar, aperfeiçoar o manejo e a 

preservação do ecossistema, utilizando-se de técnicas mais efetivas e tecnologias 

melhoradas, aperfeiçoadas e adaptadas a cada realidade, sem descaracterizar o 

ambiente natural dos faxinais no município de Prudentópolis - PR. O projeto atingiu 8 

faxinais no município, conforme IAP (2017). 

 

Faxinal Linha Ivaí Anta Gorda - Município de Prudentópolis - PR 
Faxinal Linha Paraná Anta Gorda - Município de Prudentópolis - PR 
Faxinal Tijuco Preto - Município de Prudentópolis - PR 
Faxinal Taboãozinho - Município de Prudentópolis - PR 
Faxinal do Marcondes - Município de Prudentópolis - PR 
Faxinal Guanabara - Município de Prudentópolis - PR 
Faxinal Papanduva de Baixo - Município de Prudentópolis - PR 
Faxinal Barra Bonita - Município de Prudentópolis – PR  
(IAP atualizado em: 11/01/2017) 
 

Assim, os Faxinais dispõem de vários projetos subsidiados pelo ICMS 

Ecológico implantado e em funcionamento, promovendo uma alternativa de 

diversificação para os atores, os quais serão pesquisados e analisados neste 

trabalho. Partindo-se deste pressuposto, pretende-se, ao estudar os faxinais e 

estabelecer parâmetros entre o passado e o presente, na perspectiva de levantar 

hipóteses quanto à contribuição para Desenvolvimento Territorial, Regional, 

Municipal e com o Manejo Ambiental Sustentável. 
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2.5.1 CARACTERIZAÇÃO DE FAXINAIS 

 

Os faxinais são denominados criadouros comunitários onde habitam também 

famílias que não possuem terras próprias. Estas famílias são geralmente compostas 

por atores do mesmo lugar ou derivadas de outros locais, onde, no passado, tiveram 

que deixar suas terras por razões diversas.  Ainda nesta condição, as famílias têm o 

direito de criar seus animais no criadouro, dependendo do consentimento do 

proprietário da terra na qual elas residem e da comunidade como um todo (CHANG, 

1988). 

 
As comunidades de faxinais apresentam no seu interior propriedades que, 
embora sejam particulares, não são cercadas, e os animais, tanto os de 
grande porte (bovinos e equinos) quanto os de pequeno porte (suínos, 
caprinos e aves) são criados soltos nos criadouros comunitários. As casas 
também ficam dispersas no interior dos criadouros, ao longo dos caminhos. 
Cada uma delas possui cerca e portão, pois, junto a elas, encontram-se 
quintais e pomares individuais, além do paiol e do curral, que ficam 
protegidos da invasão desses animais. Os animais se alimentam de 
gramíneas, folhas e alguns pinhões que caem das araucárias (Araucária 
angustifólia) no período do inverno. Soma-se a estes, o milho, em forma de 
ração, que é fornecido aos animais diariamente, pela manhã e no final da 
tarde. Os animais são criados, conforme o caso, ora para o consumo 
próprio de cada família, ora para o comércio local. A criação de animais 
para venda, principalmente a do suíno, é uma atividade que sempre esteve 
presente, não só nos faxinais, mas no Centro-Sul do Paraná como um todo, 
principalmente no final do século XIX e início do século XX (BARRETO, 
2015, p. 46). 

 

Quanto às edificações do entorno das casas e demais edificações, são 

construídas de madeiras. Percebe-se que a área urbana prevalece, mantendo a 

maior parte da população na zona rural, a qual mantém vasta vegetação e 

diversidade. 

As terras são de uso comum nos faxinais, não estando associadas a uma 

racionalidade que se pauta no desenvolvimento capitalista, sustentando-se no 

consentimento coletivo dos vários sujeitos que praticam esse uso comum.  

Nos criadouros comunitários se criam e/ou recriam animais e plantas em um 

movimento a partir de conjunturas que são constantemente renovadas diante da 

redefinição de relações que se projetam na escala global. 

A coesão do grupo de atores depende tão somente do consentimento das 

partes envolvidas, sendo que nenhuma detém o poder propriamente dito, mas 

também provém do acordo mútuo, da sua identidade, da objetividade desse grupo 

na assimilação desse discurso e da disposição dos recursos. 
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Pode-se destacar ainda, que, com a intenção de formar uma consciência 
ambiental por meio da educação ambiental e com ela a sustentabilidade, a 
Lei Federal n.º9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá suas 
providências, e a Lei Federal n.º 9,985–00, que, nos artigos terceiro a 
quinto, regulamenta o art. 225,§ 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e das outras providências: Art.3º O Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza - SNUC é constituído pelo conjunto das 
unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o 
disposto nesta Lei. 
Art. 4º O SNUC tem os seguintes objetivos:  
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 
estudos e monitoramento ambiental;  
Xll - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, 
a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 
populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua 
cultura e promovendo-as social e economicamente; 
Art. 5º O SNUC será regido por diretrizes que:  
II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao 
envolvimento da sociedade no estabelecimento na revisão da política 
nacional de unidades de conservação;  
III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 
implantação e gestão das unidades de conservação; 
IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não governamentais 
de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de 
estudos, pesquisa científica, práticas de educação ambiental, atividades de 
lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras 
atividades de gestão das unidades de conservação;  
V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a 
estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema 
nacional (GAVAZZONI, 2014, pp.76-77). 

 

NERONE (2000) destaca que o faxinal é uma forma de organização 

camponesa baseada na produção animal desenvolvida em espaço coletivo, 

chamado de criadouro comum ou criadouro comunitário. Essa organização está 

alicerçada na distinção entre terras de plantar e terras de criar, que se diferenciam 

pelo uso, sendo parte delas de uso comum. Assim sendo, uma reflexão construída 

em sua Tese de doutoramento em História, diz que se compreende o Sistema 

Faxinal como: “[...] uma forma de organização rural que apresenta os componentes 

produtivos: produção animal (no espaço coletivo, criadouro comum), produção 

agrícola e extração da erva-mate” (NERONE, 2000, p. 62). Tal entendimento baseia-

se inicialmente nas proposições de Chang (1988), entretanto, apresenta outros 

elementos que auxiliam na definição do Sistema. Ainda Nerone (2000) acrescenta 

que: a comunidade habita a área do criadouro comum, a qual é indivisa e que 

oferece uma paisagem peculiar. As moradas possuem, na sua maioria, uma cerca 

ao redor, a qual delimita cada residência e seus espaços contíguos, como o quintal, 
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o jardim, o pátio. Essa cerca separa esse conjunto de outros espaços que também 

integram a morada, denominados de mangueiras ou mangueirões, locais de engorda 

de porcos ou cativeiro para animais daninhos.  

Muito embora o espaço físico seja organizado coletivamente para a criação 

de animais, há que se respeitar a propriedade particular, dessa forma, apenas o 

proprietário da terra pode extrair a erva-mate, a lenha ou qualquer arbusto de sua 

terra (p. 65). Na sequência, a autora salienta elementos que diferenciam os faxinais 

de outros espaços rurais (socioespaciais): a distinção entre as terras de plantar e as 

terras de criar; a diferenciação entre propriedade e uso das terras; e os sistemas de 

cercas, porteiras e mata-burros. Salienta ainda os elementos socioculturais: o uso 

coletivo da terra, as relações de compadrio e mutirão, a medicina e a religiosidade 

popular. 

Marques (2004), no Relatório Final de Consultoria Técnica, elaborado para o 

Instituto Ambiental do Paraná, destaca que “Considerou-se, para a execução das 

atividades, a definição apresentada no texto do Decreto Estadual nº 3.446/97, tendo 

em vista que o mesmo é a referência oficial que foi considerada para os objetivos 

desse levantamento”, portanto, o IAP compreende o Sistema Faxinal a partir dos 

elementos destacados no Decreto Estadual que os reconheceu no estado do 

Paraná. Pela Portaria nº 34, de 25 de fevereiro de 2011, o IAP complementa: Artigo 

1º: Para efeito desta portaria e com base no Decreto Estadual n°. 3.446, de 

14/08/97, também são considerados faxinalenses aqueles que vivem em criadouros. 

O ICMS Ecológico é um instrumento de política pública, criado pioneiramente no 

Paraná, que trata do repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam 

em seus territórios Unidades de Conservação ou áreas protegidas, ou ainda 

mananciais para abastecimento de municípios vizinhos. As unidades de 

conservação são as áreas de preservação ambiental, estações ecológicas, parques, 

reservas florestais, florestas, hortos florestais, áreas de reservas indígenas, área de 

relevante interesse de leis ou decretos federais, estaduais ou municipais, de 

propriedade pública ou privada (redação dada pela Lei Complementar nº 67, de 08 

de janeiro de 1993).  

A Lei do ICMS Ecológico ou Lei dos Royalties Ecológicos é o nome que se 

dá à Lei Complementar nº 59, de 1º de outubro de 1991, aprovada pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná, segundo as mesmas características do Sistema 

Faxinal, ainda que o criadouro não seja historicamente denominado Faxinal. 
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Entende-se por: I) FAXINAL: território tradicional onde é praticado o sistema de 

produção camponês tradicional, estratégico para reprodução social de grupos 

culturalmente distintos dotados de identidade própria e reconhecidos como 

comunidades tradicionais faxinalenses. É um sistema típico da região da Floresta 

Ombrófila Mista (Floresta da Araucária), que tem como traço marcante o manejo 

coletivo da terra e de seus recursos naturais, de modo interdependente à 

conservação ambiental. Fundamenta-se em: a) cultura própria, laços de 

solidariedade comunitária e preservação de suas tradições e práticas sociais, 

incluindo o controle social exercido por meio de acordos comunitários; b) criação 

animal extensivo (à solta) em terra comunal (criadouro ou criador comunitário); c) 

extrativismo florestal de baixo impacto - manejo de erva-mate, araucária e outras 

espécies nativas; d) produção de subsistência em quintais agroflorestais individuais 

(internos ao criador - faxinal propriamente dito); e) produção agrícola - policultura 

alimentar de subsistência para consumo e comercialização em áreas individuais 

externas ao criador.  

Por criadouro comunitário, um dos principais elementos do Sistema, o autor 

compreende o espaço físico construído tendo por base uma relação social cuja 

finalidade é a organização comunitária. O mesmo autor, alguns anos após analisar a 

construção da identidade faxinalense, apresenta um significado mais analítico para 

os faxinais: [...] terras tradicionalmente ocupadas que designam situações em que a 

produção familiar, de acordo com suas possibilidades, variavelmente combina 

apropriação privada e comum dos recursos naturais, sendo o controle e uso dos 

recursos considerados comuns à existência física e social - especialmente 

pastagens naturais, cursos d’água, subprodutos florestais - exercidos de maneira 

livre e abertos de acordo com normas específicas consensualmente definidas pelo 

grupo social, circunstancialmente denominado por expressões locais, a saber: 

“criador comum aberto”; “criador comum cercado”; “criador criação alta” e 

“mangueirão” (SOUZA, 2009b, pp. 06-07). Essa significação mais analítica proposta 

por Souza (2009b) insere na discussão sobre o Sistema Faxinal a questão das 

terras tradicionalmente ocupadas, o que aproxima ainda mais a relação entre 

território e identidade. No parágrafo 1º do Art. 231 da Constituição Federal de 1988, 

definem-se: “São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios; as terras por eles 

habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades   produtivas, 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar 
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e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições”.  

Cunha (2003) ao discutir o desenvolvimento rural e o desenvolvimento 

territorial tendo como estudo de caso o Paraná Tradicional afirma que os Faxinais 

são estruturas territoriais existentes no estado e que não receberam atenção 

adequada por parte dos modelos/políticas desenvolvimentistas, pois permaneceu 

nestas um enfoque homogeneizador “que as faziam desconsiderar os diferentes 

processos endógenos do desenvolvimento rural constatados regionalmente” (p. 

122).  

Da mesma forma, Löwen Sahr e Cunha (2005), ao analisarem o significado 

social e ecológico dos Faxinais na região da Mata com Araucária no Paraná, 

definem esse Sistema como sendo “um sistema de uso integrado da terra que 

abrange além da atividade silvopastoril comunitária, a extração de madeira, a 

produção de erva-mate e também a agricultura de subsistência” (p. 90). Segundo os 

autores, o Sistema encontra-se dividido em dois espaços: “criadouro comum” e 

“terras de plantar”. O primeiro, é onde a comunidade faxinalense habita, cria seus 

animais e pratica o extrativismo da madeira e da erva-mate; no criadouro comum o 

uso da terra é coletivo, mas a propriedade da terra continua sendo privada. As terras 

de plantar, por sua vez, localizadas fora do criadouro comum (nas imediações), são 

usadas individualmente para o cultivo principalmente de milho, feijão, batata e 

mandioca, em geral, através da rotação de terra enquanto técnica de plantio.  

Trata-se de uma organização baseada em terras de criar e de plantar 

separadas por valos/cercas que também pertenciam ao passado nos estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas que ainda são presentes no território 

paranaense. Tais considerações enfatizam a presença do ator social que 

inicialmente deu origem ao Sistema, ou seja, os caboclos, e destaca a presença 

dessa particular forma de relação com o território em toda a região Sul do Brasil, 

entretanto, segundo a autora, tendo desaparecido em dois dos estados da região.  

Além dos elementos e espaços apresentados, Löwen Sahr (2005) apresenta 

outras características do Sistema Faxinal, os enquadrando enquanto populações 

tradicionais e territórios sociais: a) A associação da pecuária, da agricultura e do 

extrativismo em um Sistema singular; b) A partilha do chão com as terras de criar 

sendo de uso comum; c) A prática de uma agricultura de subsistência com 

instrumentos tradicionais; d) A forte convivência e integração com o meio ambiente, 
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através da conservação da biodiversidade e de culturas de extrativismo; e) A 

existência de uma história e uma cultura própria; f) A preservação e o respeito às 

suas tradições e aos seus costumes; g) Apresentam uma vida comunitária, solidária 

e de união. A mesma autora, em 2008, ao analisar a forma com que estas 

populações tradicionais se inserem no espaço social brasileiro, discute a forma com 

que estas mantêm fragmentos das tradições do passado, ao mesmo tempo em que 

revelam adaptações flexíveis a processos externos e modernizadores. 

Segundo STRUWKCA, S. (pp. 29-30) apresenta na figura nº 15 o que 

corresponde um perfil esquemático do Sistema Faxinal, auxiliando no entendimento 

visual do mesmo.  

Figura 15 – Perfil esquemático das terras de faxina is 

 

Fonte: EGGER (2009, p. 22) apud. LÖWEN SAHR (2005a,  p. 58)  
 

Destaca-se na figura nº 1 supracitada o perfil esquemático das terras de 

Faxinal. Legenda: 1 - Espaço do criadouro de uso comum (residências, pastagens, 

Mata com Araucária e criações); 2 - Limites entre o criadouro de uso comum e as 

terras de plantar (cercas e valos); 3 - Estradas que atravessam o criadouro (porteiras 

e mata-burros); 4 - Terras de plantar (milho e feijão).  Além da figura, pode-se dizer 

que estão representados somente os criadouros comunitários e as terras de plantar. 

Destaca que na figura ocorre ausência de maior número de casas construídas umas 

próximas às outras e a menor presença de vegetação nativa (araucárias, erva-mate, 

pitangueiras, araçás, guabirobas etc.). Segundo a autora, tais elementos não 

aparecem claramente na representação, mas fazem parte da comunidade 
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faxinalense. Quanto a estes processos externos a que foram submetidos, Löwen 

Sahr (2008) destaca: a) O sobre uso dos recursos naturais; b) A integração à 

agroindústria fumageira e ervateira; c) O acolhimento a atividades turísticas e 

educativas; d) A conversão à agricultura orgânica; e) A criação de Unidades de 

Conservação.  

FÖETSCH (2014, pp. 76-79), na sua tese de doutoramento, destaca as 

publicações, na década de 1980. A pesquisa de Man Yu Chang sobre o Sistema 

Faxinal surgiu ligada ao Programa de Desenvolvimento Rural Integrado 

(PRORURAL), evidenciado entre 1982 e 1984, o qual objetivava abordar os 

problemas econômicos e sociais das formas de organização camponesa do Paraná.  

Para a autora, o que torna o Sistema Faxinal atípico, segundo CHANG, 

sendo uma forma de organização camponesa em desagregação no Centro-Sul do 

Paraná. Sua forma de organização, que “se distingue das demais formas 

camponesas de produção no Brasil, pelo caráter coletivo no uso da terra para a 

produção animal” (p. 14). Esta instância comunal é consubstanciada na forma de 

criadouro comum, que é o espaço onde os animais são criados à solta. Importante 

destacar que: Os termos Faxinal e Sistema Faxinal são a rigor diferentes. Faxinal é a 

terminologia dada a um tipo de vegetação. Já o Sistema Faxinal, é uma forma 

particular de organização econômica onde há um aproveitamento econômico 

integrado desta mata às áreas circunvizinhas. Entretanto, o costume regional 

estendeu o significado da palavra Faxinal tanto para o criadouro - o uso desta mata, 

como para o Sistema Faxinal - a forma de organização particular (CHANG, 1988, p. 

13). A autora tem como preocupação central, no decorrer do texto, responder a 

questões básicas, como: o que é o Sistema Faxinal? Qual sua origem e 

racionalidade? Quais são os mecanismos internos de funcionamento? Quais os 

motivos da desagregação e quais as forças econômicas e sociais em jogo nesse 

processo?  

Ao analisar “A gênese dos Faxinais na formação econômica e social do 

Paraná Velho”, Chang (1988) ateve-se a compreender seu significado econômico e 

social, bem como seus mecanismos internos de funcionamento recorrendo à 

metodologia da investigação histórica. Para tanto, analisou os ciclos econômicos do 

estado do Paraná (auges e declínios), as condições físico-naturais do espaço, as 

bases produtivas e a economia ervateira. As análises vão desde o processo de 

preação dos índios, das influências do tropeirismo e da imigração, até a definição de 
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uma nova identidade para o Sistema, considerando “O modelo de desenvolvimento 

econômico dos anos 60 e suas implicações no campo”. 

Chang (1988) trata de um novo modelo e do papel que cada segmento 

social desempenhou neste processo a partir de uma análise sob a perspectiva 

histórica e do enfoque das classes sociais. O privilégio ficou por conta da “análise 

teórica das transformações da produção camponesa dentro do contexto da 

modernização agrícola” (p. 16). A autora aborda ainda as determinantes da 

modernização agrícola nos anos 1960, a diferenciação dos pequenos produtores na 

política dessa modernização e as transformações da produção camponesa nesse 

quadro. O terceiro e último capítulo do livro de Chang (1988) apresenta as 

especificidades do processo de desagregação do Sistema Faxinal, sustentando a 

análise a partir da questão da técnica, do papel do Estado, da relação entre o 

aumento da produção agrícola e do esgotamento dos recursos naturais, da questão 

da terra, das leis federais e municipais, dos conflitos e das dificuldades.  

Ao tratar do processo de dissolução desse Sistema no Centro-Sul do estado 

do Paraná, a autora aponta o capitalismo e a modernidade como principais causas, 

sustentando a hipótese de que o Sistema Faxinal estaria em desagregação, o que 

para a autora ocorreria através de um processo gradual de duas vias: abandono da 

criação à solta e a venda de terrenos dentro dos criadouros para empresas rurais do 

agronegócio. Especificamente sobre a gênese dos Faxinais, Chang (1988) coloca 

que a formação destes se deu devido à combinação de dois fatores: um quadro 

favorável de condicionantes físico-naturais (Matas Mistas) e um conjunto de fatores 

econômicos favoráveis do fim do século XIX (produção ervateira). Assim sendo, o 

Sistema assenta-se em três elementos principais: produção animal para consumo, 

produção agrícola para comercialização e consumo, e extração da erva-mate (renda 

complementar): À semelhança dos demais sistemas de produção familiares, o 

Sistema Faxinal apresenta também os seguintes componentes: produção animal - 

criação e animais domésticos para tração e consumo, com destaque às espécies 

equina, suína, caprina, bovina e aves; produção agrícola - policultura alimentar de 

subsistência para abastecimento familiar e comercialização da parcela excedente, 

destacando as culturas de milho, feijão, arroz, batata e cebola; coleta de erva-mate - 

ervais nativos desenvolvidos dentro do criadouro e coletados durante a entressafra 

das culturas, desempenhando papel de renda familiar (CHANG, 1988, p. 13 - grifos 

da autora). A produção animal se dava dentro do criadouro comunitário, nas “terras 
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de criar”, definido por cercas coletivas, sendo que ao seu redor ficavam as “terras de 

plantar”.  

Esse criadouro, de uso comum, era composto de propriedades privadas e as 

cercas eram construídas de maneira coletiva, prevalecendo o princípio da 

solidariedade e dos interesses mútuos. O espaço do criadouro se sustentava sobre 

três pontos: a propriedade da terra (patrimônio), a construção da cerca (mão de obra 

e material) e o zelo da mesma (cuidado e mão de obra).  

Acerca da exploração dos ervais nativos dentro do criadouro, Chang (1988) 

acrescenta que esta atividade, associada à agricultura, trouxe prosperidade a vários 

municípios ervateiros que tiveram também a colaboração de imigrantes poloneses, 

ucranianos, alemães e italianos no processo. Dessa forma, sustenta a tese de que 

“o mate foi o principal fator de colonização e povoamento da região das matas 

mistas, da segunda metade do século passado [século XIX] às três primeiras 

décadas deste [século XX]” (p. 33). Nessa região encontravam-se os mais densos 

ervais nativos, que, explorados, fizeram ressurgir o comércio, introduziram novas 

tecnologias e contribuíram para transformar as relações de produção. Chang (1988) 

destaca “O curto período (de março a agosto) requerido para a coleta da erva, e a 

não existência de outras atividades rendosas que mantivessem ocupada a força de 

trabalho nos meses restantes, conduziram ao assalariamento temporário da força de 

trabalho, reforçando a implantação do modo capitalista de produção” (CHANG, 

1988, p. 33). Ainda que os “municípios de maior concentração do mate coincidem 

exatamente com os municípios onde apresentam o Sistema Faxinal” (p. 49).  

No Sistema Faxinal, quando se finda a colheita do mate, a população volta-

se para a agricultura de subsistência através do preparo das roças. Essa agricultura 

de subsistência consiste “numa policultura alimentar na qual destacavam-se as 

culturas de feijão, milho, arroz, batata, mandioca e cevada” (CHANG, 1988, p. 64), 

cujas práticas envolviam o pousio geralmente associado ao uso do fogo e a rotação 

de terras.  

Assim sendo, Chang (1988) acredita que as condicionantes físicas e naturais 

da região contribuíram decisivamente para a expansão do Sistema. Trata-se da 

região que a autora define como sendo o Paraná Velho, mais especificamente a 

região Centro-Sul do estado, onde se verifica as áreas de Matas Mistas com 

campos, na qual se tem a presença notável das Araucárias e dos ervais nativos. 
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Para FÖETSCH (2014, p. 85), a EMATER realizou no ano de 1994 o 

primeiro levantamento38 numérico sobre o Sistema Faxinal no Estado do Paraná, 

contemplando um total de 25 (sic) 39 municípios. De acordo como o estudo, foram 

contabilizados 118 Faxinais, um total de 38.224 pessoas que ocupavam uma área 

de 43.620,35 hectares descontínuos (SOARES, 2012). Souza (2009) destaca que 

existem poucas informações que descrevem o modo como se processou essa 

metodologia empregada: Toma como base dois conceitos “Faxinal e criadouro 

comum”, apontam, sobretudo, características físico-espaciais.  

Segundo a EMATER (1994, s/p.), “criadouro comum é o espaço de uso 

comum (terras de criar), com cercas coletivas, onde animais circulam livremente e 

onde se localizam as moradias”. E “Faxinal é um tipo de vegetação própria da região 

Centro-Sul, composta por: pinheiro, erva-mate, imbuia, canela, murta e outros. Local 

historicamente utilizado como criadouro comunitário”. Foram aplicados questionários 

nas 116 comunidades, os quais objetivavam perceber a existência do Faxinal. 

Levantaram-se, inicialmente, aspectos quanto aos conceitos; em seguida, aspectos 

quanto à identificação do Faxinal (número de famílias, propriedades, área do 

criadouro, plantações, criações, extrativismo e infraestrutura).   

No texto de Soares (2012) são mencionados 25 municípios, entretanto, no 

quadro organizado por este autor aparecem apenas 24. Acredita-se que o município 

faltante seja Boa Ventura de São Roque, o qual reaparece mais tarde no 

levantamento da EMATER (2004).  

O levantamento sugere que a pesquisa “tinha como propósito o 

‘cadastramento’ dos Faxinais, buscando avaliar sua situação fundiária, aspectos 

produtivos e sociais” (p. 24).  

Os dados foram sistematizados por Soares (2012) e organizados a 

DISTRIBUIÇÃO DOS FAXINAIS POR MUNICÍPIO – EMATER (1994)  

QUADRO 02: Municípios paranaenses e respectivos núm eros de Faxinais 
1 - Município de Agudos do Sul: (05);  

2 - Município de Antônio Olinto: (04);  

3- Município de Fazendinha: (01);  

4- Município de Guaraniaçu: (01);  

5- Município de Imbituva: (03);  

6- Município de Inácio Martins: (08);  

13- Município do Piên: (03);  

14- Município de Pinhão: (03);  

15- Município de Pitanga: (01);  

16- Município de Ponta Grossa: (07);  

17- Município de Prudentópolis: (13);  

18- Município de Quitandinha: (06);  
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7- Município de Irati: (01); 8-  

Município da Lapa: (02);  

9- Município de Mallet: (02);  

10- Município de Mandirituba: (13);  

11- Município de Mato Rico: (08);  

12- Município de Palmeira: (06); 

19- Município de Rebouças: (06);  

20- Município de Rio Azul: (06);  

21- Município de São João do Triunfo: (04);  

22- Município de São Mateus do Sul: (03);  

23- Município de Teixeira Soares: (03);  

24- Município de Turvo: (03) 

Fonte: Sistematizado por SOARES (2012), EMATER, 199 4 
 

Este levantamento tinha por objetivo identificar os Faxinais que possuíam 

criadouro comum e apontar os Faxinais em que o criadouro comum já havia se 

extinto, porém, mantendo a paisagem de Faxinal. Para tanto, o autor classificou os 

Faxinais em: a) Comunidades que permanecem com o “Sistema Faxinal coletivo 

original” (criadouro comunitário, cercas coletivas e uso coletivo das terras); b) 

Faxinais que permanecem somente com a paisagem de “Mata de Araucária” (sem 

sistema coletivo, propriedades com cercas individuais, criações isoladas etc.); c) 

Faxinais que existiam e hoje são considerados apenas comunidades de agricultores 

individuais (comparando com o levantamento estadual da EMATER, 1994). De 

acordo com Marques (2004): “atualmente, existem no Estado do Paraná, no mínimo, 

“44 Faxinais‟, que ainda mantêm o ‘sistema de criadouro comunitário e/ou uso 

coletivo das terras’ com alguma atividade produtiva - como as pastagens - (p. 10). 

Ainda de acordo com o autor, a área total destes Faxinais é 26.189 hectares, com 

uma área total mínima de criadouro de 15.914,86 hectares, com cerca de 3.409 

famílias. 

Ao compreender a diferença entre conceitos e teorias, encontraram-se 

conceitos mais esclarecedores e profundos, os quais visam manter seu foco voltado 

ao desenvolvimento local e regional. Assim o desenvolvimento local tem o dever de 

ressaltar um dos aspectos mais importantes, o aspecto humano. Todo 

desenvolvimento só se consolida ao considerar-se o ser humano como fator 

fundamental. O desenvolvimento local proporcional à escala humana de ser 

entendido como a satisfação das necessidades humanas fundamentais por meio do 

protagonismo legítimo. 

Nessa linha de pensamento, percebe-se que, desenvolvimento territorial vai 

muito além de meras comparações, deduções ou visa apenas o fator econômico, 

mas que desenvolvimento visa muito mais qualidade de vida do ser humano de 
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forma sistêmica englobando todo o ecossistema. Seria incorreto e ingênuo pensar 

desenvolvimento de forma desconexa. Diante do exposto, considera-se ponto 

fundamental analisar como os projetos implantados com os recursos do ICMS 

Ecológico nas comunidades vêm contribuindo com o Desenvolvimento Territorial, 

Regional, Municipal e no Manejo Ambiental Sustentável, e que tais projetos podem 

tornar-se atrativos para a permanência dos atores na sua comunidade, 

considerando-os como agentes transformadores de realidades e possuindo papel de 

destaque na responsabilidade social e no Desenvolvimento Regional. 

 

2.5.2 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

  

Nas últimas décadas, principalmente, a expressão, concepção de 

desenvolvimento territorial é no Brasil uma forma de atuação do Estado e dos 

sujeitos locais na elevação de políticas de desenvolvimento e de ações profiláticas 

com intuito de minimizar a pobreza no País.  

Ao implantar-se o Programa de Território da Cidadania no Brasil, planejou-se 

cuidadosamente uma estratégia que viabiliza o direcionamento de recursos 

procedentes de vários Ministérios governamentais para os territórios selecionados, o 

que se priorizava os mais necessitados econômica, socialmente e direcionava-se 

recursos para os mesmos.  

A exigência da institucionalidade (Estado), requer que cada território constitua 

Conselhos Municipais ou Intermunicipais. Tais Conselhos deveriam ser eficazes 

para os membros das comunidades locais e representantes do poder público, 

elaborar projetos de acordo com a realidade de cada local a partir dos recursos 

disponibilizados de vários Ministérios e diferentes programas. A expectativa é a de 

que as atuações desenvolvidas articulem propostas de políticas top down (de cima 

para baixo), sugeridas pelas próprias comunidades que os recebem Button up (de 

baixo para cima), apontando a um movimento de descentralização de deliberações 

de transversalidade de políticas e permanente acompanhamento da aplicação dos 

recursos (CORREIA, 2009). 

Até os anos de 1990 os países capitalistas desenvolvidos culminaram como 

fatores de referência por atingirem o mais alto patamar desejável de produção 

material compatível com uma condição favorável de desenvolvimento.  Mesmo que 

se considere que o viés da temática era essencialmente econômico, sendo o 
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desenvolvimento circunscrito a ideia de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 

e da renda per capita, percebe-se que, mesmo esse enfoque exibia alterações 

quanto aos feitios que conduziriam os países ou as regiões a alcançarem uma 

posição de progresso.  

Nota-se uma dualidade de interpretação: por um viés aparece aquele voltado 

a padrões econômicos “ortodoxos”, que defendem a não intervenção do Estado e o 

Liberalismo como forma de se alcançar o desenvolvimento. Por outro lado, o viés 

ligado a padrões “heterodoxos”, os quais apontavam que a intervenção do Estado e 

se tornava necessária, uma vez que a característica da economia capitalista é a de 

ser intrinsicamente incerta, sendo que o “livre mercado” não define os enigmas de 

“alocação”. 

Nos anos 1970 institui-se um debate em relação ao modelo das políticas a 

serem implantadas para o desenvolvimento de um determinado lugar, e, 

consideravam-se as experiências europeias e norte-americanas, assim enraizou-se 

a ideia de que o desenvolvimento de um lugar depende parcialmente do nível de 

organização de sua sociedade aos objetivos que lhe são comuns. A partir dali abriu-

se espaço para o que ficou versado como “abordagem territorialista” (CORREIA, 

2009). 

Quando nos atemos à Cidadania, logo se encontra em Mascarenhas (2008); 

no seu livro Manual do direito Constitucional, a Cidadania: é atributo ou qualidade do 

indivíduo que possui direitos políticos e civis. Cidadania ativa incide vivência de 

direitos civis e políticos ativos, referentes à capacidade de ser eleitor; a Cidadania 

passiva consubstancia-se na capacidade que tem o cidadão de ser votado, de ser 

eleito. Num argumento subjetivo, pode-se arriscar a proferir que de maneira geral os 

cidadãos brasileiros ainda desconhecem o verdadeiro sentido de Cidadania.  

 

2.5.3 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE PRUD ENTÓPOLIS – PR  

 

Assim como se sabe do Brasil, as diferenças econômicas e sociais também 

são evidentes no município de Prudentópolis - PR. De tal forma, justificam-se as 

necessidades dos Programas Sociais que auxiliam a amenizar tais diferenças de 
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milhares de famílias brasileiras. Nessa pesquisa, no município de Prudentópolis, 

busca-se identificar como o CadÚnico contribui com o desenvolvimento local. 

 

É o instrumento que identifica e caracteriza o nível social-econômico familiar 
brasileiro de baixa renda. Contudo, o referencial seguido é o CADÚNICO 
estabelecido no Decreto nº 6135, de 26 de junho de 2007. Conforme o 
Decreto prioriza, beneficiar-se do Programa famílias com renda de até meio 
salário mínimo ou famílias que recebem como rendas até três salários 
mínimos, podem ocorrer casos de famílias a serem cadastrados e terem 
renda de um e meio salário mínimo; nesses casos, podem receber esse 
benefício enquanto estiverem cadastradas em um dos três entes da 
federação (União, Estados ou Municípios).  
 

Por meio do CadÚnico em Prudentópolis - PR permite aos cidadãos em 

estado e vulnerabilidade obterem benefícios sociais e serem introduzidos nos 

seguintes programas: 

● Programa Bolsa Família (PBF); 
● Tarifa Social de Energia Elétrica; 
● Brasil Alfabetizado; 
● Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); 
● Carteira do Idoso; 
● Cisternas; 
● Pro-Jovem Adolescente; 
● Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais (Ministério das 
Cidades); 
● Isenção de taxa para concursos públicos;  
● Programa Passe Livre (Ministério dos Transportes); 
● Telefone Popular (Acesso Individual Classe Especial – AICE); 
● Aposentadoria para pessoa de baixa renda; 
● Programa Bolsa Verde; 
● Programa Mais Educação; 
● Ação Brasil Carinhoso; 
● Água Para Todos; 
● Programa Bolsa Estiagem (Auxílio Emergencial Financeiro); 
● Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; 
● Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC); e 
● Carta Social.  

Fonte: (BRASIL,2015) 

 

Ressalta-se que somente via CadÚnico3 os cidadãos podem ter acesso aos 

benefícios. Entende-se que a inclusão dos cidadãos no Cadastro é o caminho de 

entrada para receber os benefícios. Para manter o controle dos benefícios, realiza-

se acompanhamento via CadÚnico.  

Conforme a responsabilidade legal, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, conferem os dados constantemente, auditoria via cruzamento de 

                                                           
3Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico. Acesso em julho 2019 
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dados, garantindo-se o fiel andamento e o número de familiares cadastrados ao 

vínculo de trabalho e à renda declarada.  

Define-se família como a unidade nuclear formada por uma ou mais pessoas; 

incluem-se as pessoas que contribuem com a renda ou suas necessidades básicas. 

Recebem atendimento pela unidade familiar dessa composição.  

A responsabilidade de gerenciar o cadastro único e tirar as famílias do estado 

de extrema pobreza é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS). Esses cadastros têm o registro das famílias atendidas no município de 

Prudentópolis - PR, e no Brasil.  

Em Prudentópolis, as famílias realizam seus cadastros no CRAS. Após 

avaliar, analisar e concluir que tais famílias realmente necessitam, seguem os 

trâmites legais até usufruir dos benefícios e para o desenvolvimento regional. 

Segundo (KNOREK, p.160, 2016), ao pensar Desenvolvimento Regional, 

pode-se imaginar e confundir o mesmo com crescimento econômico, mas ele não é 

só isso. Aparentemente, essa discussão não é nova. Historicamente, o 

desenvolvimento não é apenas crescimento econômico, pode facilitar a autonomia 

da região, pois pode facilitar sua inserção a outros territórios e propiciar-lhe potencial 

competitivo. 

Segundo SCHERY (2016, p. 348), o desenvolvimento territorial é voltado às 

pessoas que habitam um determinado local, tornando-as corresponsáveis pelos 

resultados obtidos pelas políticas públicas nele inseridas, seja território, seja região. 

Essas políticas estão inclusas em áreas como infraestrutura, educação, saúde, 

capital social - importantes para o desenvolvimento regional. Os principais serviços 

que compõem a infraestrutura são o transporte, a energia, as telecomunicações e o 

saneamento ambiental. Esses quatro itens estão umbilicalmente ligados e 

influenciam diretamente no processo produtivo e no fluxo de mercadorias e pessoas, 

portanto, produz riqueza, o que proporciona os elementos constitutivos para o 

crescimento econômico e para o desenvolvimento social, em ultima análise. 

Os faxinais são compostos por comunidades com infraestruturas distintas que 

atuam de forma comum no uso das terras, as quais são denominadas de criadouros 

comunitários e são elementos constitutivos para o crescimento. Contudo, essas 

terras são legadas e seus usos são para extração de alimentação que é grupal. A 

política de vida dos atores quanto às pastagens naturais é de concordância 

comunitária. A vida e prática desse povo já ultrapassam aos 200 anos na Região Sul 
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e Sudeste do estado do Paraná. Muitas comunidades enfrentam desafios diante do 

crescente plantio de soja, pínus, eucalipto e a infiltração de imigrantes de outros 

estados que adquirem áreas de terras para destoca e plantio de lavouras ou para 

transformar os faxinais em chácaras de lazer. 

Essa prática está causando desconforto e gerando situações conflitantes 

entre os atores residentes nos faxinais e “estranhos” que alteram a tradição dos 

nativos moradores dos faxinais. Neste contexto, percebe-se que o sistema 

capitalista vem se apropriando indiscriminadamente da terra e dos recursos naturais 

como reserva de capital, visando obter vantagens econômicas. 

 

2.5.4 - VIDA DOS ATORES RESIDENTES NOS FAXINAIS EM PRUDENTÓPOLIS 

 

A vida dos atores se faz representar por comunidades distintas, localizadas 

no centro sul e sudeste do Paraná, os quais exercitam o uso comum de suas terras 

que são denominadas de criadouros comunitários. Ali permanece a dualidade que 

consiste nas terras e animais pertencentes a cada família.  

Contudo, essas terras são legadas e o seu uso para que os animais que ali 

vivem ofereçam sua alimentação. São terras coletivas. A política de vida dos atores 

quanto às pastagens naturais é de concordância comunitária.  

Percebe-se que a vida tranquila e tradicional dos atores se tornou uma 

preocupação e que para manter-se nessa organização ou nesse modo de vida, os 

atores perpassam por situações preocupantes e desconfortáveis, pois os entraves 

que indivíduos estranhos causam preocupa os moradores tradicionais, os quais 

necessitam unir forças na eminência de manter de seu território preservado e o 

manejo ambiental sustentável sem que haja prejuízos futuros e até irreparáveis. 

Os atores buscam via efetivação do movimento social de autoafirmação 

coletiva manter e reforçar a união e avivar a articulação. Os atores construíram, via 

movimento social, a sua marca, a sua identidade própria, o seu registro, visto que ali 

vivem e passam de geração a geração a tradição há mais de 200 anos. 

O desafio enfrentado pelos atores não permanece apenas no seu local, ganha 

campo nas esferas estadual e federal com a participação ativa dos moradores que 

lutam para manter sua identidade valorizada e especialmente preservada.  

Percebe-se a contradição entre o que se diz e o que se pratica, ao mesmo 

tempo buscam-se estratégias contra as forças supressórias do capital como grupo 
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social organizado, a necessidade de se obterem ganhos no âmbito do núcleo 

familiar. 

Encontram-se registros no Instituto Ambiental do Paraná, (IAP) desde que as 

terras faxinalenses foram reconhecidas pelo Governo do Estado do Paraná como 

Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR); o objetivo é proteger e 

desenvolver essas localidades conhecidas desde mais de 200 anos pelo uso comum 

da terra e, concomitante, a proteção do meio ambiente.  

A partir do reconhecimento, os atores passaram a ter direitos de receber e 

aplicar os recursos do ICMS Ecológico repassado pelo Palácio Iguaçu para as 

prefeituras. 

A característica dos faxinais paranaenses demanda um sistema alternativo de 

produção. Os faxinalenses têm a posse de animais das plantações, entretanto, a 

terra é de uso universal. A política migratória, conforme (Burkos-d), em 1890, foi 

regular a entrada de imigrantes e a eles distribuir lotes de terras. 

Nos anos de 1896 e 1897 os imigrantes chegaram ao Paraná com 

aproximadamente 20 mil pessoas, e distribuíram-se. Em Curitiba, ficou o maior 

número e os demais seguiram a Prudentópolis e Marechal Mallet. Em 1995, a 

comunidade ucraniana de Prudentópolis era de 75% da população; encontram-se 

também descendentes de ucranianos em Curitiba, Irati, Ivaí, Apucarana, 

Guarapuava, Dorizon, além de Pato Branco (BOLETIM DO ROMÁRIO MARTINS, 

1995, p.12). 

No estado do Paraná, o desmembramento e a disposição das terras foram 

realizados por companhias colonizadoras que ativavam seus negócios às 

pretensões do governo. Como relata Andreazza (1999), no Brasil, tanto os governos 

estaduais como os federais possibilitavam as empresas particulares a realizarem o 

transporte dos imigrantes que, ao chegarem ao Rio de Janeiro, seguiriam para seus 

determinados destinos.  

“No estado do Paraná, ao nomearem-se Governantes para as Provinciais, são 

recorrentes os posicionamentos que denotam as pretensões governamentais por 

força de trabalho visando povoamento e desenvolvimento econômico do território” 

(ANDREAZZA, 1999, p. 44). 

Segundo LUPEPSA, pode-se dizer que a imigração veio ao encontro desse 

planejamento político das autoridades, para substituir a composição agrária cabocla 

pela europeia. As autoridades paranaenses viam na imigração ucraniana a 
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possiblidade de renovar a composição agrária. [“...] os colonos europeus teriam a 

missão de compensar o atraso e as técnicas elementares utilizados pelo elemento 

local, ou seja, o caboclo” (CHANG,1985, p. 34)”. 

Nessa conjuntura, no município de Prudentópolis, as terras foram divididas 

em linhas, cada uma recebeu um nome, algumas em homenagem a certas regiões 

principais da Europa, meses do ano e “importantes nomes brasileiros”. Sobre as 

divisões de terras, as chamadas colônias, (ZAROSKI, 2011, p.11), afirma que: Ao 

longo dessas linhas mediam-se chácaras de 10 a 12 alqueires, as quais eram 

entregues aos imigrantes para desbravamento e plantio; apenas a linha Cândido de 

Abreu foi dividida em lotes de 5 alqueires. 

 Atualmente, há um esforço para a conservação das memórias do passado. As 

pessoas sentem a necessidade de manter um contato vivo com as raízes da sua 

própria identidade religiosa e cultural, conservando as tradições e costumes. A 

religiosidade e a cultura local são bastante valorizadas. As tradições, festas, modo 

de vida e, principalmente, a religiosidade são marcas muito fortes desse povo. A 

religiosidade dos ucranianos de Prudentópolis pode ser observada através das 

construções das igrejas e capelas, e na valorização da fé, atitude essa que os 

imigrantes trouxeram consigo, de suas terras de origem (KNOREK,;VAUREK, 2018, 

p.421). 

 Por fim, as discussões sobre esses territórios (faxinais) centenários no Estado 

do Paraná, são, sobretudo, um espaço de cultura, produção, religião, modo de vida, 

que, designadamente precisam ser defendidas e mantidas na sua ocupação coletiva 

e sustentável. 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 - CRITÉRIOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia tem como finalidade contribuir para a atividade científica, isto 

é, a obtenção da verdade por meio da comprovação de hipóteses e objetivos em 

resposta à questão problema. Por sua vez, são pontes entre a observação da 

realidade e a teoria científica que pode explicar por meio de números e percepções 

de atores a realidade investigada.  

Para que isso ocorra de modo adequado, é preciso que se acrescente um 

método de trabalho, ou seja, um conjunto das atividades sistemáticas e racionais 

que, com maior segurança e economia, permita alcançar os objetivos definidos para 

responder à questão problema e às hipóteses levantadas - conhecimentos válidos e 

verdadeiros - traçando, assim, o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista. Para que essa pesquisa tenha êxito, propõe-se 

um caminho metodológico a ser percorrido. 

Quanto aos critérios da corrente filosófica, o método utilizado foi o positivismo. 

Esse método de investigação filosófica parte do empirismo, ou seja, da percepção 

da realidade por meio de experiências do contexto em análise. A objetividade do 

positivismo em respeito ao objeto de estudo implica uma descrição independente da 

influência do observador e uma experimentação que reduza radicalmente a 

intervenção do pesquisador a um único fator ou variável. A explicação não se 

concebe efeito sem a causa. Por isso, essa pesquisa se configura nesta corrente em 

explicar, por meio das causas e efeitos observados e expressados em números e 

dados dessa realidade.  

O uso de dados estatísticos para compreender o problema desta pesquisa 

será apresentado em números, ou seja, demonstrar o desenvolvimento dessa 

sociedade em números no viés de fatores desenvolvimentistas. Assim sendo, a 

corrente irá contribuir para delinear o tema do projeto de dissertação, do qual tem 

como tema e objetivo identificar e apreciar alguns fatores desenvolvimentistas, 

como: social, econômico, ambiental e cultural, se os mesmos exercem ou exerceram 

influências no desenvolvimento dos delimites territoriais dos faxinais no município de 

Prudentópolis. 
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Quanto ao critério de investigação foi adotado nesta pesquisa o método 

indutivo, pois parte do particular para o geral e coloca nessa generalização dos 

resultados obtidos na coleta de dados particulares, como é o caso das informações 

oriundas dos documentos e da percepção dos atores que vivem nos faxinais em 

Prudentópolis sobre os fatores de desenvolvimento e que os mesmos acontecem em 

todos os lugares com a mesma formação. Assim sendo, induz que os fatos que 

ocorrem nos faxinais em Prudentópolis estão acontecendo em todos os faxinais com 

características semelhantes pelo Brasil. 

 Quanto à relação da natureza da pesquisa, é aplicada. A Pesquisa Aplicada 

gera conhecimentos para aplicação prática, para ser dirigida à solução de problemas 

específicos; envolve verdades e interesses locais. Assim sendo, busca-se contribuir 

para fins práticos, com soluções para problemas concretos, além de transformar em 

ação concreta os resultados desse trabalho. Na prática, será observado o 

desenvolvimento dos faxinais em Prudentópolis por meio do viés de fatores 

desenvolvimentistas, como o social, ambiental, cultural e econômico. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa se trata de uma abordagem exploratório-

descritiva. Exploratório, pois, nesta fase preliminar serão exploradas as informações, 

como documentos, leis, entrevistas, questionário sobre o desenvolvimento dos 

faxinais em Prudentópolis. Na fase seguinte serão descritos todos os fatos 

observáveis após a coleta dos dados com os atores por meio de entrevistas e 

documentos históricos do município sobre os faxinais e a história de 

desenvolvimento no viés dos fatores desenvolvimentistas. 

Quanto à abordagem, a pesquisa foi quali-quanti. Logo, a Pesquisa 

Quantitativa - traduz em números opiniões e informações para classificá-los e 

organizá-los. Utiliza métodos estatísticos, e a Pesquisa Qualitativa - considera a 

existência de uma relação dinâmica entre mundo real e o sujeito. É descritiva e 

utiliza o método indutivo. O processo é o foco principal. Por conseguinte, a utilização 

das duas abordagens se dá na coleta de dados quantitativos, ou seja, números da 

realidade que serão interpretados, explicados, analisados para esclarecer a mesma. 

É também qualitativo, devido às falas sobre as concepções dos atores envolvidos na 

construção do desenvolvimento dos faxinais em Prudentópolis. 
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Quanto aos procedimentos, se fundamenta em três formas: bibliográfico, 

documental e survey. A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de websites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, a qual permite ao pesquisador conhecer o 

que já se estudou sobre o assunto. Assim, foram buscadas referências sobre 

desenvolvimento territorial e os fatores de desenvolvimentistas, como o econômico, 

social, cultural e ambiental.  

O segundo, pesquisa documental, que recorre a fontes mais diversificadas e 

dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 

relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, 

relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. Alguns documentos 

são de primeira mão, estão em arquivos públicos e privados e não foram analisados, 

tais como: cartas pessoais, diários, jornais, fotografias, ofícios, documentos 

cartoriais, epitáfios, etc. Logo, nesta pesquisa serão apresentados documentos de 

primeira mão sobre o desenvolvimento dos faxinais em Prudentópolis (PR). Existem 

também os documentos de segunda mão, que, de alguma forma, já foram 

analisados, como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas 

estatísticas, etc. Nesta pesquisa serão apresentados relatórios sobre o município e 

também sobre os faxinais e de Prudentópolis.  

E o terceiro procedimento é uma pesquisa survey, que pode ser referida como 

sendo a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões 

de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-

alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa, assim sendo será 

aplicado questionário com grupos homogêneos de atores, como os gestores, 

professores, agricultores. Assim sendo, o questionário aplicado em - Apêndice A - 

sobre os fatores desenvolvimentistas dos faxinais de Prudentópolis. 

Quanto à técnica de coleta de dados, a mesma foi em fontes primária e 

secundárias. Na fonte primária, foi aplicado um roteiro de um questionário 

semiestruturado, dividido em blocos, com os atores que vivem nos faxinais, 

(APÊNDICE A) - contendo questões que descrevem o problema dessa pesquisa. O 

questionário serviu de roteiro para unificar as questões entre os fatores de 
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desenvolvimento dos faxinais. Já, em relação aos dados secundários, foram 

explorados nas fontes do IBGE sites, documentos históricos, mapas sobre os 

faxinais de Prudentópolis. 

Quanto a amostragem, o número de atores se configura conforme o cálculo e 

fórmula. Foi feita uma amostragem com os atores: prefeitos, secretários, agentes de 

desenvolvimento e moradores dos faxinais em Prudentópolis. Com os cálculos da 

amostragem, assim foram definidos o número de entrevistados num total de 76 

atores que vivem no meio rural do município, distribuídos pelos oito faxinais. 

Quanto ao método estatístico, nesta pesquisa aplicou-se o probabilístico. 

Assim sendo, o mesmo coloca cada elemento da população na mesma chance de 

ser selecionado. Trata-se do método que garante, cientificamente, a aplicação de 

técnicas estatísticas. Somente com base em amostragens probabilísticas é que se 

pode realizar inferências ou induções sobre a população a partir do conhecimento de 

uma amostra. Logo, os atores desta pesquisa estão nas mesmas condições de 

serem entrevistados. 

Quanto à apreciação dos dados, o método utilizado foi de análise quantitativa 

e qualitativa. Toda análise tem como objetivo organizar os dados de forma que seja 

possível o fornecimento de respostas para o problema proposto. Assim sendo, o 

projeto ocorre nas duas análises. Na quantitativa, será empregada uma análise 

multivariada; também será realizada na forma quantitativa uma análise de 

mensuração e a análise do discurso dos entrevistados por meio de porcentagens 

dos entrevistados na pesquisa. 

Quanto ao local da pesquisa, foi realizado no município de Prudentópolis 

(PR), destacando-se os faxinais existentes no mesmo. 

Destaca-se que, antes de ser desenvolvida a pesquisa, o projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética da Universidade do Contestado, via Plataforma Brasil, 

que, por sua vez, analisou de acordo com a Lei N° 510/16 a Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CONEP). Após a aprovação e com o 

Parecer Consubstanciado sob o n°. 3.015.743, iniciou-se a pesquisa (Anexo 1); a 

mesma está definida na Resolução 466/2012 e Resolução 510/2016. 

 

 



57 
 

4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 - APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISES DA PESQUISA  

  Na apresentação dos dados da pesquisa, pretende-se responder à questão 

problema: como são percebidas as influências de fatores desenvolvimentistas no 

viés social, econômico, cultural e ambiental, baseados na história de formação e 

construção de desenvolvimento territorial, sobretudo nos faxinais do município de 

Prudentópolis (PR)? Assim, o questionário foi dividido em cinco blocos. Bloco nº 1 - 

dados dos entrevistados; Bloco nº. 2 - fatores históricos e culturais dos faxinais; 

Bloco nº. 3 - fatores ambientais dos faxinais; Bloco nº. 4 - fatores econômicos dos 

faxinais; Bloco nº. 5 - os conhecimentos sobre as políticas públicas de 

desenvolvimento nos faxinais. Essa distribuição metodológica contribuiu para a 

apresentação dos dados e as análises sobre o desenvolvimento territorial tendo 

como base os faxinais no município de Prudentópolis. 

 Apresentar os dados faz da ciência uma fonte de confirmações sobre o que 

se busca compreender ou até mesmo dar respostas aos questionamentos 

levantados para tal fim. Assim sendo, manter a fidelidade dos dados coletados 

fundamenta a pesquisa com a veracidade dos objetivos traçados de forma clara para 

que se possa apresentar conclusões e confirmar as hipóteses levantadas na 

pesquisa.  

 Os dados apresentados a seguir seguem a fidelidade do que foi perguntado 

no momento da aplicação do mesmo, em forma de entrevistas, e que teve, como já 

mencionado na metodologia, um roteiro para configurar a unificação e padrão da 

pesquisa em busca de resultados sobre a questão problema desta pesquisa.  

Assim, os atores foram localizados aletoriamente nos oito faxinais no 

momento em que se foi a campo para a coleta dos dados. A coleta dos dados 

ocorreu entre os dias 17 e 28 de janeiro e no mês de março entre os dias 14 e 22 de 

2019. Foram entrevistados 76 atores residentes nos faxinais do município de 

Prudentópolis. A seguir, apresentam-se os resultados da pesquisa e as análises por 

blocos. 
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4.1.2 - BLOCO 1 – DADOS DOS ENTREVISTADOS 

Para compreender o desenvolvimento territorial a partir dos faxinais em 

Prudentópolis, foram classificados oito faxinais existentes no município e divididos o 

número de entrevistados em cada localidade de forma homogênea. No gráfico nº 1 

apresenta-se, em porcentagens, o número de atores envolvidos em cada um dos 

oito faxinais existentes no município. Destaca-se que esses oito faxinais foram 

classificados e realizados por meio do levantamento da EMATER, e serviu de base 

para o levantamento encomendado pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP e, 

depois de identificar tais faxinais que possuíam criadouro comum e apontar os que 

mantêm a paisagem de faxinal. Resultaram assim em oito faxinais em Prudentópolis 

(PR). No gráfico nº 1, das questões do bloco 1, sobre os dados dos entrevistados, 

observa-se uma equivalência no número de forma equilibrada para as posteriores 

análises. Oberva-se no gráfico nº. 1 abaixo: apresentam-se os faxinais com maior 

número de moradores, os quais ficaram com a maior porcentagem de entrevistados. 

Destaca-se o faxinal de Anta Gorda, com 20% dos entrevistados; seguido do faxinal 

de Tabãozinho, com 17%; Barra Bonita e Tijuco Preto, com 13% dos entrevistados, 

entre os outros observados no grafico nº 1. 

Gráfico nº 1 – Dados dos entrevistados nos faxinais  - LOCALIDADES  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 O gráfico nº 2 demonstra a idade dos entrevistados. Constatou-se que a 

maioria dos entrevistados está com a idade entre 40 e 50 anos. 
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Gráfico nº 2 – Dados dos entrevistados nos faxinais  - IDADE 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 No gráfico nº 3 apresentam-se os entrevistados conforme o gênero, destaca-

se que o masculino foi a maioria dos entrevisados nos faxinais. 

Gráfico nº 3 – Dados dos entrevistados nos faxinais  – GÊNERO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 Quanto ao nível de formação escolar dos entrevistados nos faxinais, a 

pesquisa revelou que a maioria tem formação de Ensino Fundamental, com 45% e 

39% possuem o Ensino Médio completo. Obeserva-se no gráfico nº 4, abaixo. 
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Gráfico nº. 4 – Dados dos entrevistados nos faxinai s - FORMAÇÃO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 Quanto à propriedade das terras, a maioria dos entrevistados (66%) são 

proprietários de terras nos faxinais. No entanto, um percentual de 34%, de certa 

forma expressivo, são arrendatários ou empregados nos faxinais, conforme gráfico 

nº. 5. 

Gráfico nº. 5 – Dados dos entrevistados - PROPRIETÁ RIOS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 Destaca-se que os proprietários decidem a abertura ou o fechamento dos 

faxinais; muitos dos outros arrendatários e empregados não podem decidir muitas 

das ações de ocupação e uso dos faxinais. 
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4.1.3 – ANÁLISES DO BLOCO 1 – SOBRE OS DADOS DOS EN TREVISTADOS: 

Algumas ponderações e análises dos dados e resultados sobre os dados dos 

entrevistados podem ser avaliados para compreender o desenvolvimento territorial 

por meio da pesquisa feita nos faxinais do município de Prudentópolis (PR). 

Em síntese, sobre os dados dos entrevistados nos gráficos de nº 1 ao nº 5, 

observa-se uma equivalência do número dos mesmos nos faxinais. A idade média 

da maioria dos entrevistados está entre 30 a 50 anos. Diante disso, consta-se que 

ainda nos faxinais a população é considerada jovem e que os idosos não são a 

maioria, desfazendo uma tendência nacional do envelhecimento da população rural; 

também se pode afirmar que os homens que trabalham nos faxinais ainda são a 

maioria.  

Quanto à formação dos entrevistados, ainda estão em nível baixo-médio, pois 

a maioria conseguiu apenas concluir o Ensino Fundamental. Isto vale, 

evidentemente, para os faxinais estudados. Porém, são poucas as pessoas com 

formação superior nos faxinais. Isto representa um dado interessante sob o ponto de 

vista da formação humana.  

Quanto aos dados dos entrevistados sobre ser proprietário das terras nos 

faxinais: a maioria dos entrevistados são os proprietários, isso leva a crer que os 

mesmos têm poder de decisão, sobretudo para melhorar as suas atividades, e, 

assim, melhorar a sua vida nos faxinais. Destaca-se que, de maneira geral, os 

proprietários decidem a abertura ou o fechamento dos faxinais, produção e 

transformações. Muitos dos outros entrevistados são arrendatários e empregados. 

Por isso, normalmente, não podem decidir sobre algumas ações no que tange a 

ocupação e uso dos faxinais. 

 

4.1.4 - BLOCO 2 - FATORES HISTÓRICOS E CULTURAIS DO S FAXINAIS 

 Para compreender os fatores históricos e culturais dos atores que vivem nos 

faxinais de Prudentópolis, foram feitas perguntas aos entrevistados as quais 

abordam temas sobre a formação do município, religião, culinária, festividades nos 

faxinais, entre outros. Entende-se que o patrimônio cultural, requer atenção e 

planejamento para aquisição de recursos necessários à manutenção, recuperação e 
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conservação, seja de edificações ou organismos fundamentais na atração do 

patrimônio cultural de uma localidade. Uma das características do município de 

Prudentópolis são as festas, o artesanato, a culinária, entre tantos outros fatores da 

própria cultura do município.  

Com forte presença da tradição ucraniana, Prudentópolis é conhecida como a 

terra das cachoeiras gigantes. Além disso, trata-se, também, de um município 

histórico, com costumes, religiosidade, além das belezas naturais. Prudentópolis 

abriga mais de 100 cachoeiras e desenvolve o turismo ecológico aliado a práticas 

esportivas do estado do Paraná. Um dos destaques é o Monumento Natural Salto 

São João, um dos principais destinos do turismo de aventura do Paraná pela beleza 

e facilidade de acesso.  

O artesanato produzido em Prudentópolis reflete a cultura oriunda dos povos 

eslavos. O bordado ucraniano é um dos mais estimados e expressivos componentes 

dessa cultura. Revela o gosto pelo estético, o amor ao belo, o respeito à natureza. 

As Pessânkas se destacam e encantam os turistas pela sua beleza; têm valor 

simbólico e representam a ressureição de Jesus Cristo. Assim, neste bloco buscou-

se entender um pouco dessa cultura e desenvolvimento do município, em especial 

nos faxinais.  

Quando perguntados sobre a história do município de Prudentópolis, mais 

especificamente sobre a sua fundação, muitos dos entrevistados não souberam 

dizer a data. Neste sentido, constatou-se que, 66% dos entrevistados não sabiam 

dizer a data de comemoração da fundação do munícipio, e somente 34% souberam 

falar das datas comemorativas do município de Prudentópolis estudado. 

Dados observados no gráfico nº 6. 
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Gráfico nº 6 – Dados dos fatores históricos e cultu rais dos faxinais - FUNDAÇÃO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

No gráfico nº 7, perguntou-se sobre os descentes ucranianos, se são 

moradores dos faxinais. A pesquisa revelou que 34% dos atores se declaram 

descententes e 30% não são de famílias descendentes ucranianos. Não souberam, 

18% dos atores; sobretudo, destaca-se que esses atores que vivem nos faxinais não 

souberam dizer sobre a sua origem e suas relações culturais. Isso denota certa falta 

de conhecimento, reconhecimento e identidade cultural com a comunidade dos 

faxinais. Também destacaram que, nos faxianais, antes eram, a maioria 

descendentes ucranianos, e que, na atualidade, reduziram-se bastante esses 

descendentes de famílias ucranianas, assim observado no gráfico nº 7. 

Gráfico nº. 7 – Dados dos fatores históricos e cult urais dos faxinais - DESCENDENTES  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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 Quanto às famílias que vieram da Ucrania para morar no Brasil, em especial 

no município de Prudentópolis, destaca-se que 67% na atualidade não sabem dizer 

em qual ano chegaram, ou quais são os descendentes. Logo, 33% dizem que 

sabem quando seus familiares vieram para o Brasil e que vieram morar em 

Prudentópolis. De igual modo, observa-se, de certa forma, a falta de conhecimento 

histórico sobre sua própria família, cultura e seus ancestrais; maiores detalhes estão 

apresentados no gráfico nº 8 a seguir.  

Gráfico nº. 8 – Dados dos fatores históricos e cult urais – ANO DE CHEGADA - IMIGRANTES 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

No gráfico nº 9 foi perguntado se os faxinais existem há muito tempo em 

Prudentópolis. Perguntou-se se sabiam dizer os nomes das linhas ou colônias e 

faxinais, e se permanecem com os mesmos nomes; os dados apontam que 54% não 

sabem dizer o certo qual a origem do nome dos faxinais. Já 39%, souberam contar a 

história do nome dos faxinais, como por exemplo, que os tropeiros que deram o 

nome e conta a lenda que debaixo de árvores estavam “papando” - comendo uva do 

japão. Por isso, o nome de faxinal Papanduva. E 7% afirmaram que já mudaram o 

nome várias vezes. Ver dados no gráfico nº 9. 



65 
 

Gráfico nº. 9 – Dados dos fatores históricos e cult urais dos faxinais – NOME DOS FAXINAIS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 Quanto à língua falada nos faxinas, indagou-se se os atores que vivem nos 

faxinais sabem dizer se o povo mantém a língua ucraniana. As respostas ficaram 

divididas: muitos falaram que não - 26% -, e 21% disseram que a língua ucraniana é 

ainda falada nas igrejas, por exemplo. Destaque-se que, em 13% a lingua é falada 

em outros lugares. Se a língua é falada em casa, confirmaram 11% dos 

entrevistados,conforme dados explostos no gráfico nº 10.  

Gráfico nº. 10 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais – LÍNGUA FALADA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 Também foram questionados se a escrita em ucraniano é mantida como 

tradição nos faxianais. A maioria, com 50%, respondeu que não se escreve mais em 

ucraniano nos faxinais. Mas 26% dos entrevistados dizem que a escrita se mantém 
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nos faxinais com tradição, e 8% raramente a escrevem, conforme bservado no 

gráfico nº 11. 

Gráfico nº. 11 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais - ESCRITA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Os faxinalenses foram questionados se a religião incentiva na catequese, nos 

cantos, continuam sendo aprendidos e praticados nos faxinais. Destaca-se que 46% 

afirmaram que sim e que são mais praticados nos faxinais. E 29% afirmam que não 

há incentivos, e 18% afirmaraam que há cantos em outros lugares,  conforme dados 

no gráfico nº. 12. 

Gráfico nº. 12 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais - RELIGIÃO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Também foram questionados sobre alguma igreja do rito ucraniano no faxinal 

e qual o padroeiro. Os entrevistados, cerca de 92 %, afirmam que existem igrejas  

que praticam ritos ucranianos nos faxinais. E que os nomes das igrejas são 

selecionaod de acordo com os padroeiros da localidade. Por exemplo, no faxinal de 
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Anta Gorda é o Menino Jesus de Praga. No Faxinal de Santo Antonio, é a Santa 

Cruz. Dos entrevistados, 8% não souberam dizer o nome o padorerio da igreja, 

conforme dados no gráfico nº 13. 

Gráfico nº 13 – Dados dos fatores históricos e cult urais faxinais – IGREJA RITO UCRANIANO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Foram questionados sobre as tradições nos faxinais. Uma delas é, se no dia 

25 de dezembro (Natal), continuam as visitas nas famílias e mantêm os cânticos em 

ucraniano. Dos entrevistados, 68% afirmaram que sim. É tradição, no dia 25 de 

dezembro as festas e visitas das famílias e que costumam praticar os cantos nas 

visitas. Deles, 13% não participam ou não sabem dizer se isso ocorre. Dados  

apresentados no gráfico nº 14, abaixo. 

Gráfico nº. 14 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais – TRADIÇÃO NATAL 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Os entrevistados foram perguntados se costumam participar dos eventos que 

acontecem no município do rito ucraniano. A participação nas igrejas é de 53%. Nos 
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três eventos principais, Natal, Páscoa e Dia dos Santos, 26% participam e 18% não 

participam de qualquer evento,  de acordo com os  dados no gráfico nº 15. 

Gráfico nº. 15 – Dados dos fatores históricos e cul turais faxinais – EVENTOS UCRANIANOS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Quetionados sobre o Colégio Catequista chamado de “Instituto Secular das 

Catequistas do Sagrado Coração de Jesus”, que é um dos 4 existentes nas igrejas 

orientais e feminino, o Instituto oferece formação religiosa, intelectual e profissional. 

A família possui membros que estudaram. A maioria, 48%, não têm ninguém que 

passou por lá e 26% têm filhos formados no colegio tradicional de Prudentópolis.  

Dos entrevistados sobre o colégio, 19% já tiveram parentes estudando neles. Dos 

entrevistados, 4% não fazem parte do rito ucraniano e por isso não estudaram nesse 

tradicional colégio ucraniano no município. Dados no gráfico nº 15. 

Gráfico nº. 16 – Dados dos fatores históricos e cul turais – ESTUDO COLÉGIOS UCRANIANO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Foram também questionados sobre os corais de cantos tradicionais em 

Prudentópolis, se sabiam dizer se as pessoas dos faxinais participam de algum 

coral. Os entrevistados, com 53%, não participam dos corais, mas 16% deles 

participam, sim. Às vezes, participam nas festividades 9% dos entrevistados, por 

tradição. Ver dados no gráfico nº 17. 

Gráfico nº. 17 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais - PARTICIPAR CORAIS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Questões sobre onde é realizado o ritual da quaresma, Via Sacra, Missas, a 

programação da Semana Santa, Natal e outras datas religiosas comemorativas: 

Segundo os entrevistados, 26% participam nos faxinais; 29% na cidade e 19% não 

sabem, mas participam no mais próximo. Conferem-se os dados no gráfico nº 18. 

Gráfico nº. 18 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais - QUARESMA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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 Quando questionados sobre se sabem dizer se tem aulas de ucraniano e 

onde elas acontecem, dos entrevistados, 26% falaram que sim. As aulas ocorrem 

nas escolas dos faxinais e também nos lares se ensina ucraniano; dados no gráfico 

nº 19. 

Gráfico nº 19 – Dados dos fatores históricos e cult urais dos faxinais - AULAS DE UCRANIANO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Quanto ao ritual da religião ucraniana, são as festividades durante a 

quaresma, Via Sacra e Missas e a programação da Semana Santa, Natal e outras 

datas religiosas comemorativas em que as pessoas participam; deslocam-se para a 

cidade 39%, 40% ficam nas igrejas dos faxinais e 21% não participam de nada. 

Dados a serem conferidos no gráfico nº 20. 

Gráfico nº. 20 – Dados dos fatores históricos e cul turais - PARTICIPAR EVENTOS RELIGIÃO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Quanto aos pães chamados de Páscoa, bentos com outros alimentos na 

comemoração da Páscoa, os mesmos continuam sendo fabricados como sua origem 

e tradição ucraniana. 46% dizem que não são mais fabricados na originalidade dos 

faxinais e que 30% ainda mantêm a fabricação, mas, somente no período da 

Páscoa, conforme ilustra o gráfico nº 21. 

Gráfico nº. 21 - Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais - TRADIÇÃO PÃES 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 Quando perguntados se nos faxinais acontecem outros tipos de aulas e 

cursos, 21% informaram que têm música ucraniana, 33% aulas de bordados, 13% 

aulas de culinária. Ver os dados do gráfico nº 22. 

Gráfico nº. 22 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais - CURSOS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Sabem dizer se a dança ucraniana tem grupos tradicionalistas que incentivem 

a permanência da cultura ucraniana nos Faxinais, dos entrevistados, 66% dizem que 

não vai acontecer isso e 34 % ainda acreditam que isso ainda ocorrerá. Checar os 

dados no gráfico nº 23. 

Gráfico nº. 23 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais - GRUPOS TRADIÇÃO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
Quanto à culinária, se continuam a tradição na Santa Tarde, - a família 

prepara a mesa farta com o Kutia (trigo cozido e adoçado com mel) -, a maoiria, ou 

seja, 61% dizem que sim, a tradição continua a preparar a mesa na Santa Tarde. 

Destaca-se que muitos ainda incentivam essa tradição, conforme os dados no 

gráfico nº 24. 

Gráfico nº. 24 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais – KUTIA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Destaca-se que o incentivo da tradição está no grupo familiar com 64%, 19% 

por cursos e 12% a adminsitração pública incentiva. Isso se confirma nos dados do 

gráfico nº 25. 

Gráfico nº. 25 – Dados dos fatores históricos e cul turais – TRADIÇÃO É INCENTIVADA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Sabe-se que em 1989 foi criado na cidade de Prudnetópolis (PR) o Museu do 

Milênio, onde estão expostos objetos tradicionais, como artesanato típico, 

documentos, fotografias, livro sobre a etnia ucraniana, além  de material que informa 

sobre as igrejas e a arquitetura ucraniana. Destaca-se que 53% das pessoas já 

foram no museu da cidade; 24% ainda não foram visitar o museu; 13% nunca 

ouviram falar do museu e 10% nunca fooram ver e conhecer o museu. Os dados 

podem ser conferidos no gráfico nº 26. 

Gráfico nº. 26 – Dados dos fatores históricos e cul turais dos faxinais – VISITA MUSEU 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Contudo, neste bloco 2, sobre os fatores históricos e culturais no município de 

Prudentópolis, observou-se que as festividades, festas e tradições nos faxinais 

acontecem de forma simples e natural, sem destaques da tradição ucraniana. 

Também as participações das pessoas dos faxinais ocorrem mais nas atividades da 

cidade ao invés de nas comunidades ou nos faxinais. 

Contudo, a diversidade de eventos típicos realizados pela cultura ucraniana 

tem como destaque o Grupo Folclórico Vesselka, que abrilhanta a noite ucraniana, 

além de outros.  

O município, embora tenha a atividade apícola como secundária, é conhecido 

como a “Capital do Mel”, devido à quantidade e à qualidade das flores. Assim, 

devido ao sabor do mel, tornou-se muito procurado para consumo e para o 

comércio. Outro fator de destaque é a festa junina que acontece em Prudentópolis, 

uma das maiores do estado do Paraná, a qual tem a duração de 10 dias, com 

inúmeros e diversificados shows artísticos e pirotécnicos. Deste modo, tornou-se um 

grande atrativo turístico. Além disso, a cracóvia, um embutido feito de carne suína, 

com um sabor único, também é uma das características da cultura e da história do 

município de Prudentópolis (PR). 

 

4.1.5 - ANÁLISES DO BLOCO 2 SOBRE OS DADOS DOS FATO RES 

HISTÓRICOS E CULTURAIS DOS FAXINAIS: 

Algumas ponderações e análises dos dados e resultados sobre fatores 

históricos e culturais podem ser avaliados para compreender o desenvolvimento 

territorial por meio da pesquisa feita nos faxinais do município de Prudentópolis. 

Em síntese, os dados dos entrevistados nos gráficos nº 5 ao nº 26, observa-

se que da história cultural e de desenvolvimento do município muitos entrevistados 

não sabem dizer a data de fundação e de comemoração do dia do munícipio. Pode-

se entender que sabem das festas, mas não que isso tenha algum vínculo com a 

história e a cultura do município.  

Sobre ser descente de ucranianos, os moradores dos faxinais declaram que a 

maioria são de famílias de outras descendências. Pelos relatos, na atualidade, 
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reduziu-se bastante os descendentes de ucranianos nos faxinais. Pode-se dizer que 

isso demonstra uma alteração territorial de ocupação e que vários fatores 

influenciam essa mudança, como por exemplo os jovens indo em busca de trabalho 

na capital.  

Da mesma forma, saber quando as famílias vieram da Ucrania para morar no 

Brasil: constatou-se que não sabem dizer em que ano isso ocorreu, ou quais são os 

descendentes vindos.  

Quanto ao nome dos faxinais ou das colônias, dados apontam que não 

sabem dizer ao certo de onde vieram e o nome dos faxinais. Ou seja, pouco sabem. 

Por exemplo, dizem que foram os tropeiros que deram alguns dos nomes. 

Quanto à língua falada nos faxinas, ficaram divididas as respostas: muitos 

disseram que não se fala mais e que a língua ucraniana é ainda falada nas igrejas 

ou em casa. Perder o ato de conversação dessa língua é um problema que precisa 

ser revisto pelas autoridades e pela própria sociedade. Afinal, transmitir a cultura é 

fundametal para o desenvolvimento de uma civilização e também para os povos dos 

faxinais. 

Quando questionados se a escrita em ucraniano é mantida como tradição nos 

faxinais, a maioria disse que não mais se escreve em ucraniano, e também dizem 

que a escrita se mantém nos faxinais como tradição em algumas famílias. 

Compreender que a perda dessa cultura de falar a língua de origem ucraniana - a 

qual se perde no tempo - pode ser negativo, de certa forma, para a preservação da 

cultura desenvolvida pelos ucranianos no município. 

Sobre a religião do rito ucraniano, incentivada na catequese, nos cantos, nas 

rezas, continuam sendo praticados nos faxinais, mas precisam ter mais incentivos. 

Porém, os entrevistados destacam que em outros lugares há cantos e rezas em 

ucraniano, como nas festividades na cidade e ainda conseguem manter essa 

tradição. Os atores entrevistados afirmam, também, que existem igrejas do rito 

ucraniano nos faxinais e os nomes das mesmas são conforme os padroeiros da 

localidade.  

Quanto à tradição nos faxinais (25 de dezembro - Natal), os entrevistados 

destacam que costumam participar dos eventos que acontecem no município do rito 
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craniano nas igrejas, em três eventos principais: Natal, Páscoa e o Dia dos Santos. 

Muitos participam também dos corais em Prudentópolis, com cantos tradicionais e as 

pessoas participam de alguma forma nos corais realizados no ritual da Quaresma, 

Via Sacra, Missas e na programação da Semana Santa, Natal e outras datas 

religiosas comemorativas nos faxinais.  

Sobre as aulas em ucraniano e onde elas acontecem, destaca-se que falam. 

As aulas ocorrem nas escolas e nos faxinais, também nos lares se ensinam em 

ucraniano. Quanto ao ritual da religião ucraniana, pratica-se nas festividades, 

durante a Quaresma, Via Sacra e Missas, e a programação da Semana Santa, Natal 

e outras datas religiosas comemorativas. Segundo os entrevistados, outras pessoas 

de vários lugares também participam, deslocam-se para a cidade onde ficam as 

igrejas dos ucranianos e também entre os faxinais.  

Quanto aos pães, chamados de Páscoa, estes são bentos com outros 

alimentos na comemoração da Páscoa. Segundo os entrevistados, continuam sendo 

fabricados com originalidade e tradição ucraniana nos faxinais, mas, somente no 

período da Páscoa.  

Segundo os entrevistados, ocorre nos faxinais aulas e cursos de música 

ucraniana, de bordados, de culinária e outros. Para os atores há danças ucranianas 

e tem grupos tradicionalistas que incentivam a permanência da cultura ucraniana no 

faxinal.  

Quanto à culinária, continuam a tradição da Santa Tarde, em que as famílias 

preparam a mesa farta com o Kutia (trigo cozido e adoçado com mel). A maoiria dos 

atores entrevistados disseram que sim, a tradição continua e prepararam a mesa na 

Santa Tarde. Destaca-se que o incentivo da tradição está no grupo familiar e pelos 

cursos existentes nos faxinais e nas igrejas. Certamente, manter aulas, cursos, 

língua, culinária e as festividades, consegue-se manter e preservar a tradição e a 

cultura para as gerações futuras do município.  

Sobre o Museu do Milênio, onde estão expostos objetos tradicionais, como 

artesanato típico, documentos, fotografias, livros que descrevem sobre a etnia 

ucraniana e material de informação sobre as igrejas e arquitetura ucraíana, destaca-

se que as pessoas já foram e visitaram o museu da cidade que retrata um pouco da 
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história de Prudentópolis. Porém, alguns ainda não ouviram falar do museu e nunca 

foram ver e conhecê-lo, mas querem ir, para assim manter a história do município. 

Contudo, neste Bloco 2, sobre os fatores históricos e culturais no município de 

Prudentópolis, observou-se que as festividades, festas e tradições nos faxinais 

acontecem de forma simples e natural, sem destaques da tradição. Apesar disso, a 

diversidade de eventos típicos realizados pela cultura ucraniana tem como destaque 

o Grupo Folclórico Vesselka, que abrilhanta a noite ucraniana e de outros eventos, 

mas, de fato, são destaques em Prudentópolis: é parte da cultura da história 

ucraniana no Brasil e em Prudentópolis. 

 

4.1.6- BLOCO 3 - FATORES AMBIENTAIS DOS FAXINAIS 

 Para compreender o desenvolvimento territorial que envolve os fatores 

ambientais nos faxinais, foram questionados os faxinalenses sobre vários aspectos 

em relação ao meio ambiente e à utilização das terras nos faxinais de Prudentópolis. 

Assim, algumas atividades humanas sempre causaram certo tipo de impacto ao 

meio ambiente, como também ocorreram nos faxinais do estado do Paraná.  

No entanto, esse processo tem se intensificado nas últimas décadas, visto 

que o modo de produção e consumo está reduzindo cada vez mais a quantidade e a 

qualidade dos recursos naturais. Afinal, são crescentes os desmatamentos, 

queimadas, uso excessivo de agrotóxicos, poluição dos solos e das águas, e tantas 

outras intervenções negativas sobre o ambiente.  

Sendo assim, é necessária a mudança de comportamento humano para a 

manutenção da vida. Uma das primeiras ações é a conscientização que os seres 

humanos são parte do meio ambiente e que os faxinais também precisam ser 

cuidados e conservados. 

No ano de 1972, na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, foi realizada uma 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Naquela ocasião, o meio 

ambiente foi definido como “o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos 

e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou 

longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas”.  
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Portanto, o conceito de meio ambiente não se limita aos aspectos naturais, 

sendo caracterizados como a interação entre o meio biológico (fauna, flora, micro-

organismos, etc.), fatores físicos (atmosfera, solo, rocha, água) e meio social e 

econômico. Todos esses elementos interagem entre si, configurando o espaço. 

 Para isso, no Bloco nº 3 deste trabalho, foram feitas algumas perguntas para 

os atores dos faxinais sobre os cuidados que eles têm com o lugar, o território em 

que vivem e de que maneira podem ajudar a conservar o ambiente para o futuro das 

pessoas e do município.  

Por isso, foram feitas perguntas sobre palestras, tratamento de águas, 

monitoramento de animais, uso de agrotóxicos, conservação dos solos, entre outras. 

A seguir os gráficos sobre as respostas dos entrevistados. 

Os faxinalenses foram questionados se ocorrem palestras para preservação 

das margens dos rios e das águas nos faxinais: dos entrevistados, 58% confirmam 

que ocorre com frequência esse tipo de evento, e, alguns, 25%, percebem que às 

vezes acontecem as palestras, conforme demonstrados no gráfico nº 26. 

Gráfico nº. 26 – Dados dos fatores ambientais dos f axinais - PALESTRAS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Com relação a quem ministra ou conduz as palestras sobre meio ambiente 

nos faxinais, os entrevistados destacaram que 54% são engenheiros agrônomos, 

seguidos de professores e dos pesquisadores da Universidade Unicentro. Veja-se a 

demonstração no gráfico nº 27. 
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Gráfico nº 27 - Dados dos fatores ambientais dos fa xinais - QUEM MINISTRA PALESTRAS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Foram questionados sobre se sabem como é feito o monitoramento das áreas 

de preservação ambiental. Dos entrevistados, 67% sabem como é realizado e que a 

Polícia Ambiental é quem faz com frequência o monitoramento, conforme demonstra 

o gráfico nº 28. 

Gráfico nº. 28 – Dados dos fatores ambientais dos f axinais - MONITORAMENTO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 Sobre os pontos turísticos nos faxinais e que se relacionam ao meio 

ambiente, 76% dos entrevistados sabem e conhecem bem as cachoeiras próximo 

dos faxinais, e 16% não conhecem as mesmas e não as reconhecem como pontos 
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turisticos. E, somente 4% não conhecem todas as cachoerias, conforme expõe o 

gráfico nº 29. 

Gráfico nº. 29 – Dados dos fatores ambientais dos f axinais – PONTOS TURÍSTICOS 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Quando questionados sobre quem divulga, incentiva e cuida dos pontos 

turísticos dos Faxinais, os entrevistados destacam que é a Prefeitura quem faz essa 

atividade de divulgação sobre os pontos turísticos nos faxinais. Observa-se que a 

Universidade, com 20%, e as ONGs, com 16% da divulgação. Porém, a participação 

privada é muito pouco percebida na divulgação desses pontos turísticos dos 

faxinais.   

Gráfico nº. 30 – Dados dos fatores ambientais - DIV ULGAÇÃO PONTOS TURÍSTICOS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Os faxinalenses foram questionados sobre quando ocorre a exposição e 

desgaste do solo pelo trânsito dos animais. Neste sentido, foram questionados se 

existe o replantio de grama ou espécies vegetais nativas. Conforme os 

entrevistados, 57% falaram que não existe o replantio de gramas e espécies 

vegetais nativas nos faxinais. 25% dos entrevistados falaram que às vezes essa 

tarefa de replantar e recuperar a vegetação e espécies nativas acontece. Porém, 

não sabem dizer se é com frequência e quem faz nos faxinais. Essas informações 

podem ser observadas no gráfico nº 31, abaixo. 

Gráfico nº. 31 – Dados dos fatores ambientais dos f axinais - DESGASTES DO SOLO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Sobre a construção de cercados ou piquetes para cercar o gado nos faxinais, 

para os faxinalenses isso vem ocorrendo, sim. Então, 33% dos entrevistados dizem 

que em alguns faxinais essa prática acontece e as áreas comuns já não existem 

mais nos faxinais. Segundo os entrevistados, 16% dizem que essa prática às vezes 

acontece nos faxinais. Isso demonstra a perda da história de organização comum de 

um faxinal.  Os dados estão no gráfico nº 32. 
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Gráfico nº 32 – Dados dos fatores ambientais dos fa xinais - CONSTRUÇÃO DE CERCAS 

 

Fonte: Dados da pesquisa  (2019) 
 

Os faxinalenses foram quetionados, também, sobre se já ouviram falar ou 

conhecem como funciona o monitoramento remoto de animais. Nesta questão, 

ocorreu um equilíbrio entre os entrevistados. Deles, 33% percebem o monitoramento 

e 34% não relataram ver essa prática nos faxinais. Vejam-se os dados no gráfico nº 

33. 

Gráfico nº 33 - Dados dos fatores ambientais dos fa xinais - MONITORAMENTO ANIMAIS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Sobre a existência de frutos nativos, como: pinhão, guabiroba, jabuticaba, 

pitanga, cereja, amora ou outros, que auxiliem na alimentação dos animais em 

determinadas épocas do ano, destaca-se que 46% dos entrevistados disseram que 

existem esses frutos, mas para alimentar animais soltos nos faxinais; 29% dos 

entrevistados disseram que produzem frutos nas proximidades dos faxinais e 25% 
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afirmaram que o sistema natural produz esses frutos nos faxinais. Detlahes no 

gráfico nº 34 

Gráfico nº 34 – Dados dos fatores ambientais dos fa xinais - FRUTOS NATIVOS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Foram questionados se sabem se existe algum Programa Público Municipal 

ou Estadual de proteção para as fontes de água. Assim, 41% dos entrevistados 

responderam que sim e conhecem ações da Prefeitura. Já 34%, esses não 

conhecem, conforme ilustra o gráfico nº 35. 

Gráfico nº 35 - Dados dos fatores ambientais - PROG RAMAS PÚBLICOS DAS ÁGUAS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Na mesma lógica, foram questionados se conhecem e se existe algum 

Programa Público Municipal ou Estadual de proteção dos solos. As respostas foram 

que 47% conhecem e participam de programas da Prefeirura, e 29% não conhecem 

e não participam de nenhum programa. Observe-se o gráfico nº 36. 

Gráfico nº 36 - Dados dos fatores ambientais - PROG RAMAS PÚBLICOS DE SOLOS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Em relação à reciclagem do lixo, os entrevistados foram questionados se 

sabem da existência de algum Programa Público Municipal ou Estadual de incentivo 

à reciclagem do lixo. As respostas ficaram assim: 51% falaram que sim, conhecem e 

participam da coleta seletiva de lixo, e, ao mesmo tempo, 49% não conhecem e não 

participam. Detalhes no gráfico nº 37. 

Gráfico nº 37 - Dados dos fatores ambientais dos fa xinais - RECICLAGEM DE LIXO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 



85 
 

Questionados sobre a importância de preservar os faxinais, os faxinalenses 

se dividiram, pois 40% crêem que é importante; 39% não acham que seja 

importante. Estranhamente, 21% acham que tanto faz preservar ou não os faxinais. 

O gráfico nº 38, abaixo, mostra o resultado. 

Gráfico nº 38 - Dados dos fatores ambientais dos fa xinais - PRESERVAR O FAXINAL 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

  Quanto a possuir água tratada no faxinal, 66% dos entrevistados confirmaram 

que nos faxinais têm água tratada e 26% apontaram que no seu faxinal não tem 

água tratada. No entanto, 8% afirmam que às vezes tem água tratada. Os dados 

estão no gráfico nº 39. 

Gráfico nº 39 - Dados dos fatores ambientais dos fa xinais - TER ÁGUA TRATADA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Sobre a coleta de lixo no faxinal, 53% afirmaram que sim; 25% disseram que 

não e 22% disseram que às vezes acontece. Dados no gráfico nº 40,  a seguir. 

Gráfico nº 40 – Dados dos fatores ambientais dos fa xinais – COLETA DO LIXO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Também foram questionados sobre a coleta de embalagens de defensivos 

agrícolas nos faxinais. Um dado interessante, pois, 85% afirmaram que isso ocorre. 

Ver dados no gráfico nº 41. 

Gráfico nº 41 - Dados dos fatores ambientais - COLE TA EMBALAGEM AGROTÓXICOS. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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4.1.7 - ANÁLISES DO BLOCO 3 - SOBRE OS DADOS AMBIEN TAIS DOS 

FAXINAIS: 

Algumas ponderações e análises dos dados e resultados sobre o meio 

ambiente podem ser avaliados para compreender o desenvolvimento territorial por 

meio da pesquisa feita nos faxinais do município de Prudentópolis - PR. 

Em síntese, análises e comentários sobre os dados dos entrevistados dos 

gráficos nº 26 ao nº 41. Observa-se que, para isso, no Bloco 3, sobre os dados 

ambientais nos faxinais, foram feitas algumas perguntas aos atores que vivem nos 

faxinais, sobre os cuidados que eles têm com o lugar, o território em que vivem e de 

que maneira podem ajudar a conservar o ambiente para o futuro do município, das 

gerações futuras e para os faxinalenses.  

Foram questionados sobre palestras, tratamento de águas, monitoramentos 

de animais, uso de agrotóxicos, conservação dos solos, entre outros. Assim, sendo 

questionados se ocorrem palestras para preservação das margens dos rios e das 

águas nos faxinais, muitos confirmaram que acontece com frequência esse tipo de 

evento e por meio de palestras. Isso é fundamental para que as informações e leis 

ambientais sejam difundidas, discutidas e entendidas pelos moradores dos faxinais. 

Com relação sobre quem ministra ou conduz as palestras a respeito do meio 

ambiente nos faxinais, destaca-se que elas são ministradas por engenheiros 

agrônomos, seguidos por professores e pesquisadores da Universidade 

UNICENTRO. Em análise, isso é algo muito ineteressante para o desenvolvimento 

do lugar, pois, normalmente, são profissionais qualificados das áreas afins, os quais 

difundem conhecimentos aos moradores dos faxinais.  

Foram indagados sobre como é feito o monitoramento das áreas de 

preservação ambiental e quem o faz. Destaca-se que é a Polícia Ambiental quem 

faz o monitoramento.  

Quanto aos pontos turísticos nos faxinais e que se relacionam ao meio 

ambiente, os entrevistados sabem e conhecem bem as cachoeiras próximas aos 

faxinais e que são pontos turisticos. Reconhecem que precisa e devem ser 

divulgados e incentivados os cuidados de todos que ali vêm para visitar. De igual 

modo, os moradores preservam esses pontos turísticos dos faxinais. Destacam que 
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a Prefeitura é quem faz essa atividade de divulgação sobre os pontos turísticos nos 

faxinais, além da Universidade (UNICENTRO), além das ONGs.  

Uma questão importante para o meio ambiente ser preservado é saber se os 

atores cuidam dos solos, evitando a exposição e desgaste dos mesmos pelo trânsito 

dos animais. Da mesma forma, se existe o replantio de grama ou espécies vegetais 

nativas nos faxinais. As respostas mostram que não existe o replantio de grama e 

espécies vegetais nativas nos faxinais e não sabem dizer se é com frequência e 

quem faz isso nos faxinais. É algo preocupante ambientalmente para o futuro dos 

faxinais, afinal, é necessária a preservação do solo para a produção e o meio 

ambiente ser sustentável.  

Sobre a construção de cercados ou piquetes para cercar o gado nos faxinais, 

segundo os entrevistados, dizem que os faxinais já não existem mais e que essa 

prática às vezes acontece e assim a história da organização comum de um faxinal 

se perde com o tempo.  

Também foram questionados sobre se já ouviram falar ou conhecem como 

funciona o monitoramento remoto de animais. Ocorreu um equilíbrio entre os 

entrevistados sobre as opiniões e o monitoramento no faxinal. Cercas e 

monitoramento controlam esse tipo de ocupação comum que fazem dos faxinais sua 

essência de existir. 

Os entrevistados foram questionados sobre a existência de frutos nativos 

como: pinhão, guabiroba, jabuticaba, pitanga, cereja, amora ou outros que auxiliem 

na alimentação dos animais em determinadas épocas do ano e que existem esses 

frutos mais para alimentar animais soltos nos faxinais e que produzem frutos nas 

proximidades dos faxinais. Os atores afirmaram que o sistema natural produz esses 

frutos nos faxinais.  

Sobre se os mesmos conhecem algum Programa Público Municipal ou 

Estadual de proteção para as fontes de água, afirmaram que há proteção das águas 

nos faxinais. Na mesma pergunta, se existe algum Programa Público Municipal ou 

Estadual de proteção para as fontes de água,  muitos confirmam que sim e 

conhecem programas da Prefeitura. Na mesma lógica, foram questionados se 
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conhecem algum Programa Público Municipal ou Estadual de proteção dos solos: as 

respostas foram que participam de programas e ações da Prefeirura.  

Também preocupados com a reciclagem do lixo, foram questionados e 

reconhecem algum Programa Público Municipal ou Estadual de incentivo à 

reciclagem do lixo. As respostas foram positivas, ou seja, conhecem e participam da 

coleta.  

Questionados sobre a importância de preservar os faxinais, acreditam que é 

importante e acham que tenha continuidade. Quanto a ter a água tratada nos 

faxinais, confirmaram que possuem água tratada. Quanto à coleta de lixo no faxinal, 

afirmaram que sim, porém, às vezes isso não ocorre.  

Também foram questionados sobre a coleta de embalagens de agrotóxicos 

nos faxinais. Esse dado é positivo, pois afirmam que isso ocorre nos faxinais. Neste 

aspecto, o meio ambiente está sendo cuidado, segundo os faxinalenses. No entanto, 

de que vale recolher os frascos de agrotóxicos se o volume de agrotóxicos foi 

lançado no ambiente? 

Certamente, os cuidados com o meio ambiente, a preservação das fontes 

naturais, das cachoeiras, água tratada, destino certo das embalagens de 

agrotóxicos, informações necessárias às práticas agrícolas contribuem para a 

sustentabilidade do meio ambiente e da permanência da essência de ser um 

território conhecido e demarcado como faxinal. 

 

4.1.8 - BLOCO 4 - FATORES ECONÔMICOS DOS FAXINAIS 

A economia brasileira na atualidade é diversificada e abrange os três setores: 

primário, secundário e terciário. Atualmente, de maneira geral, a economia brasileira 

é baseada na produção agrícola, o que faz do Brasil um dos principais exportadores 

de grãos, carne, madeira, minérios e outros.  

Ainda é líder na produção de açúcar e derivados da cana, celulose e frutas 

tropicais. Igualmente, possui indústria de carne, com a criação e abate de animais, 

ocupando o posto de terceiro produtor mundial de carne bovina. Isso não é diferente 
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em municípios pequenos e agrícolas, como no município de Prudentópolis, no 

Paraná. 

Atualmente, a atividade de reflorestamento é representativa e os recursos 

florestais assumem no âmbito da economia de países em desenvolvimento uma 

alternativa viável para superar as dificuldades socioeconômicas por meio de sua 

diversidade e abundância e da gama de produtos que podem ser obtidos, direta e 

indiretamente da floresta. Quando a atividade por meio de madeireiras é extraída 

dos faxinais de maneira equilibrada, os impactos ecológicos são relativamente 

pequenos e o potencial de regeneração da floresta e se os produtores continuam a 

reflorestar, torna-se ambiente de certa forma sustentável.  

Durante as duas últimas décadas a mão de obra ajudou a alcançar 

crescimento econômico rápido, enquanto a distribuição da renda permaneceu muito 

desigual no Brasil. O estilo do crescimento econômico brasileiro não apenas o 

quanto era produzido, mas o que era produzido e para quem foi fortemente 

influenciado pelo fato de que os pobres e, grande parte da classe operária, não 

tinham nem voz política nem poder econômico. Nos faxinais, a mão de obra é pouco 

qualificada e precisa muito de treinamento e qualificação para melhorar a economia 

do município de Prudentópolis - PR, e também os valores são diferentes ainda entre 

homens e mulheres.  

Fatores econômicos podem ajudar a compreender se um território, região ou 

lugar está crescendo ou se está se desenvolvendo de forma sustentável. Neste 

Bloco nº 4, sobre os fatores econômicos nos faxinais, dos questionamentos com os 

faxinalenses, foram feitas algumas perguntas sobre a produção agropecuária e 

formas de trabalho das pessoas que vivem nesses lugares.  

Foram questionadas quantas pessoas da família trabalham em média na 

propriedade dos faxinais. Com 66% dos entrevistados têm uma média de 2 a 4 

homens, e 31% de 2 a 4 mulheres que trabalham na propriedade e afirmaram que 

crianças não trabalham, estas somente estudam. O trabalho na propriedade é feito 

na maioria pelos homens, até pelo sentido físico de força. A mulher também 

colabora com as atividades, mas, na maioria das vezes são atividades mais leves, 

como trabalho com animais, hortas domésticas e atividades de artesanato. Esses 

dados podem ser observados no gráfico nº 42. 
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Gráfico nº 42 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - NÚMERO DE TRABALHADORES 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Também foram questionados quantos trabalham em média ao longo do ano 

nos faxinais. A pesquisa relatou que, homens e mulheres, em média, são a maioria 

que trabalham durante o ano todo. 46% das respostas, na média de 2 a 4 homens. 

Ainda apareceram 8% dos entrevistados afirmando que crianças também trabalham 

ao longo do ano. Ocorreu uma certa contradição na resposta anterior que negava o 

trabalho de crianças, e agora afirmam que as mesmas ajudam ou também trabalham 

nas propriedades. Os dados estão compilados no gráfico de nº 43. 

 

Gráfico nº 43 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais -  POR GÊNERO  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Outra pergunta foi sobre quantos trabalham no período da safra. O gráfico nº 

44 apresenta os dados: 53% são as mulheres, 46% são homens e 1% é de crianças. 

Gráfico nº 44 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - NA SAFRA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Quanto à forma de registro dos trabalhadores, observe-se o que mostra o 

gráfico nº 45: os dados apontam que 40% são mensalistas, 33% são diaristas e 26% 

são safreiros.  

Gráfico nº 45 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - FORMA DE REGISTRO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Quanto aos valores pagos aos trabalhadores, os entrevistados apontaram que 

os homens recebem em média de R$ 120,00 a R$ 150,00 por dia, e as mulheres de 
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R$ 100,00 a R$ 120,00 por dia; apresenta diferença para menos às mulheres; as 

crianças não apontaram valores de pagamento. Maiores dados no gráfico nº 46. 

Gráfico nº 46 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - MÉDIA DE VALORES TRABALHO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Quando questionados se os mesmos têm registro trabalho, Carteira de 

Trabalho ou Contrato, a maioria, 79%, disseram que sim. Segundo os entrevistados, 

todos têm documentos de registro de trabalho. Observe-se no gráfico nº 47. 

Gráfico nº 47 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - REGISTRO DE TRABALHO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Quanto à produção de leite como fonte de renda e se auxilia nas despesas da 

propriedade, segundo os entrevistados, isso facilita o acesso a subsídios extras, tais 

como: financiamentos para melhoramentos genéticos. 53% afirmaram que sim e 
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21% não têm o leite na propriedade. E 26% informaram quenão ajuda muito nas 

despesas. Veja os dados no gráfico nº 48. 

Gráfico nº 48 -– Dados dos fatores econômicos dos f axinais - LEITE COM FONTE DE RENDA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Questionados sobre como o senhor(a) vê a produção de mel na atualidade 

em termos de qualidade, os apicultores procuram renovar/melhorar seus apiários? 

Os entrevistados (33%) disseram que é excelente. No entanto, 26% dos 

entrevistados disseram que é pouca, e, 21% dizem não saber. Dados no gráfico nº 

49. 

Gráfico nº 49 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - PRODUÇÃO DE MEL 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Foram questionados, também, sobre onde vendem a sua produção. Os 

faxinalenses destacaram que na cooperativa agrícola, 26% dos entrevistados. Para 

terceiros, 20%; outros 20% dos entrevistados vendem sua produção para 

Associações; 13% vendem direto nos supermercados da cidade. No entanto, 21% 

vendem a produçaõ em qualquer lugar. Observem-se os dados do gráfico nº 50. 

Gráfico nº 50 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais – COMERCIALIZAÇÃO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Outra pergunta, foi em relação à produção de frutas nos faxinais. Segundo os 

entrevitados, a produção está dividida entre morangos, maracujá, pêssegos e  

laranjas. Os dados estão no gráfico nº 51. 

Gráfico nº 51 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - PRODUÇÃO DE FRUTAS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Quanto ao setor madeireiro no município de Prudentópolis, se existem 

reservas de florestas, assim se manifestaram: 26%, com imbuias; 20%, e 34% não 

sabem dizer bem certo que tipo de árvores há nos faxinais. Dados no gráfico nº 52. 

Gráfico nº 52 - Dados dos fatores econômicos - SETO R MADEIREIRO NO FAXINAL 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Foram questionados, também, se são plantadas espécies nativas ou exóticas 

nos faxinais. Ocorreu uma média de 40% que plantam árvores nativas, como 

araucárias, imbuias e cedros. As exóticas, com 39%. Dados no gráfico nº 53.  

Gráfico nº 53 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - PLANTIO DE ÁRVORES 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Os atores que vivem nos faxinais foram interrogados se sabem dizer se no 

faxinal tem outros tipos de produção. Dizem ser bem diversificados, pois 26% 
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apontam os frigoríficos; 40% as cooperativas; 13% artesanatos e 14% outras 

atividades; 7% apontam fábricas de móveis. Os dados no gráfico nº 54. 

Gráfico nº 54 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - DIVERSIFICAÇÃO ATIVIDADES 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019 
 

Perguntados se existem cerâmicas ou olarias e se têm contribuído para o 

desenvolvimento na geração de empregos nos faxinais, 34% afirmam que existem 

cerâmicas e 26% pouca produção; 27% afirmam que não tem produção de 

cerâmicas no faxinal; e não há essa atividade 13%. Os dados estão no gráfico nº 55. 

Gráfico nº 55 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - ATIVIDADES CERÂMICAS  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Foi citado que no ano de 1977, através do Decreto nº 0344/97, o Governo do 

Paraná reconheceu formalmente a existência do Faxinal e criou as Áreas Especiais 

de Uso Regulamentado (ARESUR), para caracterizar e dar-lhes o direito de receber 

pela Lei do ICMS Ecológico um percentual. Os faxinalenses foram questionados se 

sabem como funciona e se participam: 46% dos entrevistados afirmam que 

conhecem como funciona esse projeto de incentivo nos faxinais; 26% afirmaram que 

já ouviram falar do projeto e que alguns até participam. Mas 13 % dizem que no 

faxinal não tem nada disso e não sabem falar o que é. Outros 13% afirmaram que no 

faxinal não tem. Somente 2% afirmam que participam de outros programas. Vejamos 

os dados no gráfico nº 56. 

Gráfico nº 56 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Foram questionados sobre a produção de embutidos chamados de Cracóvia -  

produto este feito de carne suína - que foi criado no município de Prudentópolis, 

33% dos entrevistados afirmam que sim, ou seja, são produzidos nos faxinais; 21% 

afirmam que por lá não tem; e 26% afirmaram que tem só nas casas de carnes, mas 

20% são feitos nos lares dos faxinalenses. Dados apresentados no gráfico nº 57. 
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Gráfico nº 57 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - EMBUTIDOS DE CRACÓVIA 

 

 Dados da pesquisa (2019) 
 

Quanto à produção de mel na atualidade, mais especificamente em 

qualidade, 66% dos entrevistados afirmam que a produção de mel é excelente; 21 % 

pensam que são necessários mais incentivos  e 13% afirmam que é pouca a 

produção de mel nos faxinais. Dados no gráfico nº 58. 

Gráfico nº 58 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - MELHORIA NO MEL 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Sobre a produção de cerveja caseira e o refrigerante caseiro (Gengibirra), se 

são produzidos nos faxianais, 40% dos entrevistados afirmaram que são produzidos; 
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21%, só em cervejarias e 26% dos lares têm a tradição de produzir cervejas. Dados 

no gráfico nº 59. 

Gráfico nº 59 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - CERVEJAS E REFRIGERANTES 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Foram questioandos se tem algum projeto de desenvolvimento econômico 

dos quais participam: 33% afirmam que sim, como exemplo o do ICM – Ecológico; 

20% participam de panificadoras; 13% do turismo e 13% na apicultura. Os dados 

estão gráfico nº 60. 

Gráfico nº 60 - Dados dos fatores econômicos dos fa xinais - PARTICIPAR DE PROJETOS  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Embora haja ainda muito a ser feito para atender às necessidades básicas de 

toda população brasileira, nas duas últimas décadas houve progressos significativos 

na economia, particularmente em áreas rurais do país. Um sistema nacional de 

financiamento de projetos estruturantes para melhorar a renda nas atividades rurais 

com alguns empenhos de governos, e que na atualidade pouco se percebe de algo 

sendo planejado para melhorar a economia regional. Dentre os governos, algumas 

ações se repetem e as políticas públicas de desenvolvimento pouco evoluíram para 

melhorar a vida das pessoas. 

 Ter estratégia mais eficaz - atingirá mais rapidamente as metas de 

redistribuição - se ocorrer uma redistribuição tanto absoluta como relativa, ou seja, 

se não apenas a produção adicional tiver uma natureza diferente e for dirigida a 

indivíduos diferentes, como também parte da estrutura existente de produção for 

reorientada para servir a novos fins de melhorar a economia no local com atividades 

que possam assegurar o produtor na sua base de atividades, melhorando a 

eficiência na produção, industrialização de comercialização. Isso pode ajudar tanto 

os faxinais como o município a melhorar sua economia. 

 

4.1.9 – ANÁLISES DO BLOCO 4 – SOBRE OS DADOS DOS FA TORES 

ECONÔMICOS DOS FAXINAIS 

 

Algumas ponderações e análises dos dados e resultados sobre fatores 

econômicos podem ser avaliados para compreender o desenvolvimento territorial 

por meio da pesquisa feita nos faxinais do município de Prudentópolis - PR. 

Em síntese, algumas análises e comentários sobre os dados dos 

entrevistados nos gráficos nº 42 ao nº 60. Observa-se que, para isso, no bloco 4, 

sobre os dados dos fatores ECONÔMICOS dos faxinais, foram feitas algumas 

perguntas para os atores sobre fatores econômicos que podem ajudar a 

compreender se um território, região ou lugar está crescendo ou se desenvolvendo 

de forma sustentável.  
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Foram questionadas sobre a mão de obra, produção, valores, alternativas 

para os faxinais. No primeiro momento, quantas pessoas trabalham em média na 

propriedade dos faxinais. Existe, na maioria, de 2 a 4 homens que trabalham na 

propriedade e, de igual modo, de 2 a 4 mulheres. Mas, também, afirmaram que 

crianças não trabalham, somente estudam. O trabalho na propriedade é feito, a 

maioria, pelos homens, devido às características históricas e físicas. A mulher 

também colabora com as atividades, mas, na maioria das vezes, são atividades mais 

leves, como trabalho com animais, hortas domésticas e atividades de artesanato. 

Também foram questionados de quantos trabalham em média ao longo do ano nos 

faxinais. Os homens e mulheres, em média, são a maioria que trabalham durante o 

ano todo e afirmam que as crianças também trabalham ao longo do ano. Também é 

no período da safra que as mulheres, os homens e as crianças trabalham nos 

faxinais.  

Quanto à forma de registro dos trabalhadores, os dados apontam que são 

mensalistas, diaristas e safreiros. Quanto aos valores pagos aos trabalhadores, os 

entrevistados apontaram que os homens ganham em média de R$ 120,00 a R$ 

150,00 por dia, já as mulheres, de R$ 100,00 a R$ 120,00 por dia. Neste sentido, as 

mulheres apresentam diferenças para menos, comparadas aos homens. As crianças 

não apontaram valores de pagamento. Quando questionados se os mesmos têm 

registro trabalho - Carteira de trabalho ou Contrato, a maioria tem documentos de 

registro de trabalho.  

Questionados sobre a produção de leite como fonte de renda e se ela  auxilia 

nas despesas da propriedade, facilitando o acesso a subsídios extras, tais como 

financiamentos para melhoramentos genéticos, os atores afirmam que sim. 

Questionados sobre como o senhor(a) vê a produção de mel na atualidade 

(qualidade) se os apicultores procuram renovar/melhorar seus apiários, disseram 

que é excelente para complementar a renda, mas há pouca produção e há falta de 

incentivo para a atividade. Quando questionados onde vendem a sua produção, os 

faxinalenses destacaram que na cooperativa agrícola, para terceiros, associações e 

direto nos supermercados da cidade, além de venderem também para qualquer que  

desejar comprar a sua produção. 
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Quanto à produção e frutas, os atores disseram que as principais espécies 

cultivadas nos faxinais são o morango, maracujá, pêssego e laranja. Foram 

questionados quanto ao setor madeireiro no município de Prudentópolis, se sabem 

se existem reservas de araucária, imbuia ou outro tipo de árvores. 

Questionados se são plantadas espécies nativas ou exóticas nos faxinais, as 

respostas foram numa média que plantam nativas, como araucárias, imbuias, cedros 

e outras. No entanto, a maioria dos faxinalenses afirmaram também que plantam os 

dois tipos (exóticas e nativas).  

Os atores foram questionados se sabem dizer se acontecem outros tipos de 

produção. Dizem ser bem diversificados, pois apontam os frigorificos, as 

cooperativas, os artesanatos e outras atividades, além de apontarem a existência de 

fábricas de móveis nos faxinais.  

Afirmaram, também, que existe a produção de cerâmicas e olarias nos 

faxinais e tais atividades contribuem para o desenvolvimento e na geração de 

empregos. 

Foi citado que, em 1977, através do Decreto nº 0344/97, o Governo do Estado 

do Paraná reconheceu formalmente a existência do Faxinal e criou as Áreas 

Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR), para caracterizá-los e dar-lhes o 

direito de receber pela Lei do ICMS Ecológico um percentual. Perguntados se 

sabem como funciona e se participam, os  entrevistados afirmaram que conhecem 

como funciona esse projeto de incentivo nos faxinais. Os entrevistados disseram que 

já ouviram falar do projeto e que alguns até participam dele.  

Foram perguntados sobre a produção de embutidos, espcialmente o chamado 

cracóvia, produto este feito de carne suína, que foi criado em Prudentópolis. Os 

entrevistados afirmam que sim, são embutidos nos faxinais e encontrados somente 

nas casas de carnes. Mas também são feitos nos lares dos atores que vivem nos 

faxinais. 

Foram questionados sobre a produção de mel na atualidade (qualidade) e se 

os apicultores procuram renovar/melhorar seus apiários. Os entrevistados afirmaram 

que a produção de mel é excelente, pensam que é necessário mais incentivos e 

reconheceram que é pouca a produção de mel nos faxinais.  
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Quanto à produção de cerveja caseira e o refrigerante caseiro (Gengibirra), se 

são produzidos nos faxianais, os entrevistados afirmaram que são produzidos 

somente em cervejarias e os lares têm a tradição de produzir cervejas também.  

Por meio das entrevistas, foram questioandos se tem algum projeto de 

desenvolvimento econômico que participam ou de de algum outro projeto. Afirmaram 

que sim, participam como exemplo do ICM – Ecológico, das panificadoras, do 

turismo e da apicultura. Embora haja ainda muito a ser feito para atender às 

necessidades básicas de progressos significativos, particularmente em áreas rurais 

do município de Prudentópolis, os fatores econômicos de certa forma vêm 

acontecendo.  

Para isso, os faxinalenses propõem novas estratégias e mais eficientes de 

produção. Consequentemente, poderá gerar melhor distribuição de renda, ou seja, 

não apenas a produção adicional diferente e dirigida a indivíduos, como também, 

parte da estrutura existente de produção for reorientada para servir para novos fins, 

de melhorar a economia no local, com atividades que possam assegurar ao produtor 

na sua base de atividades melhorias a cada dia e sua eficiência na produção, 

industrialização e comercialização: segundo os faxinalenses, isso pode ajudar tanto 

as pessoas que vivem nos faxinais quanto o município, para melhorar a economia. 

 

4.1.10 - BLOCO 5 - CONHECIMENTO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

DESENVOLVIMENTO NOS FAXINAIS 

 

Quando começou a redemocratização do Brasil e a promulgação da 

Constituição de 1988, principalmente, promoveram-se avanços em políticas públicas 

de bem-estar social compatível, de certo modo, com nações mais desenvolvidas. No 

entanto, o país precisava solucionar em curto, médio e longo prazos questões de 

qualidade, distribuição e gestão das políticas públicas. Essas questões permearam e 

ainda permeiam o desenvolvimento, tanto regional, territorial quanto o local. 
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Sabe-se que as Políticas públicas4 são diretrizes, princípios norteadores de 

ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder público 

e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, 

políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, 

programas, linhas de financiamentos) que orientam ações e, normalmente, 

envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre há compatibilidade entre as 

intervenções e declarações de vontade e as ações de fato são desenvolvidas. 

Devem ser consideradas, também, as “não-ações”, as omissões, como formas de 

manifestação de políticas, pois representam opções e orientações dos que ocupam 

cargos públicos ou são agentes políticos. As políticas públicas traduzem, no seu 

processo de elaboração e implantação, e, sobretudo, em seus resultados, formas de 

exercício do poder político, envolvem a distribuição e redistribuição de poder, o 

papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de custos e 

benefícios sociais, dentre outros.  Como o poder é uma relação social que envolve 

vários atores com projetos e interesses diferenciados e até contraditórios, há 

necessidade de mediações sociais e institucionais, para que se possa obter o 

mínimo de consenso e, assim, as políticas públicas possam ser legitimadas e obter 

eficácia num território, região e até mesmo local, neste caso nos faxinais.  

Neste bloco nº 5 - sobre o conhecimento da existência de políticas públicas de 

desenvolvimento nos faxinais - foram formuladas perguntas para os atores que 

vivem nos faxinais sobre os projetos e as políticas públicas de desenvolvimento. A 

princípio, se os mesmos conhecem quais são, se fazem parte de alguma ou se até 

mesmo são beneficiados para se desenvolverem na localidade dos faxinais. Para 

interferir diretamente nesse processo, sobretudo no nível local, procuraram 

identificar as possibilidades e espaços existentes, as dificuldades e limites da atual 

prática, as contradições do projeto de municipalização, descentralização e as 

indicações de caminhos para se construir propostas articuladas de políticas de 

desenvolvimento integrado e sustentável no local, no território ou na região em 

questão: ou seja, como chegam essas políticas públicas no âmbito do local de um 

faxinal.  

                                                           
4Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/aatr2/a_pdf/03_aatr_pp_papel.pdf. Acesso em 08/08/2019 
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Foram questionados se os faxinalenses conhecem alguma Política Pública 

para o desenvolvimento dos faxinais. Assim, 50% dos entrevistados afirmaram que 

não conhecem nenhuma política pública de desenvolvimento nos faxinais. Somente 

13% conhecem alguma política pública. Já ouviram falar 21% dos entrevistados, 

mas não fazem parte de nenhuma e também não se beneficiaram de nada. Já 16% 

dos entrevistados, estes pouco conhecem as políticas públicas de desenvolvimento. 

Dados no gráfico nº 61. 

Gráfico nº 61 - Dados sobre políticas públicas dos faxinais - POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Na pesquisa, foram interrogados se conhecem ações do Poder Público para 

os faxinais. Dos atores, 53% disseram não conhecer nenhuma ação dos 

governantes do município por meio de políticas públicas; 13% conhecem e fazem 

parte, e, também, 13% pouco conhecem sobre ações de governo voltadas para o 

desenvolvimento dos faxinais. Os dados podem ser conferidos no gráfico nº 62. 
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Gráfico nº 62 - Dados sobre políticas públicas dos faxinais - AÇÕES DE GOVERNO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Foram arguidos se são beneficiados por alguma política pública voltada ao 

desenvolvimento dos faxinais. A maioria, com 61%, disseram que não sabem e 39% 

são beneficiados por alguma polítca pública. Detlahes nos dados do gráfico nº 63. 

Gráfico nº 63 - Dados sobre políticas públicas - PO LÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
Foram interrogados como percebem os investimenos no turismo no município 

de Prudentópolis - PR em relação ao grande número de cachoeiras. 27% dos 

entrevistados não conhecem se existe turismo no faxinal. Já 26%, dizem que falta 

investimentos ao turismo; 13% dizem faltar divulgação do que tem no município para 
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turismo e 1% falou que podem ser exploradas muitas ações no município de 

Prudentópolis. Dados no gráfico nº 64. 

Gráfico nº 64 - Dados sobre políticas públicas dos faxinais - POLITICAS DE INVESTIMENTOS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Por fim, foram questionados se existem projetos atraentes e que ofereçam 

infraestrutura, como: malha viária, guias turísticos, alojamentos, atendimento 

médico-hospitalar, transportes, alimentação para atender os turistas. Assim, 26% 

dos entrevistados acreditam que sim, ou seja, existe infraestrutura para o turismo. 

Porém, 53% disseram quem não tem infraestrutura suficiente para turismo ecológico 

nas cachoerias do município. Já 21%, pensam que devem ser estudadas mais 

possibilidades e ações a serem implantadas para desenvolver o turismo no 

municipio de Prudentópoilis  - PR. Os dados estão no gráfico nº 65. 
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Gráfico nº 65 - Dados sobre políticas públicas dos faxinais - PROJETOS DESENVOLVIMENTO 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

4.2.5 - ANÁLISES DO BLOCO 5 - SOBRE OS DADOS DOS CO NHECIMENTOS 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO NOS FAXINA IS 

Algumas ponderações e análises dos dados e resultados sobre as políticas 

públicas podem ser avaliados para compreender o desenvolvimento territorial por 

meio da pesquisa feita nos faxinais do município de Prudentópolis - PR. 

Em síntese, os comentários sobre os dados dos entrevistados nos gráficos de 

nº 61 a 65, sobre os conhecimentos de políticas públicas de desenvolvimento nos 

faxinais. Neste bloco nº 5 - sobre o conhecimento da existência de políticas públicas 

de desenvolvimento nos faxinais - foram formuladas perguntas aos atores dos 

projetos e as políticas públicas de desenvolvimento. Em princípio, se os mesmos 

conhecem quais são e se fazem parte de alguma ou se até mesmo se são 

beneficiados para o desenvolvimento da localidade. Se os faxinais integram de 

forma sustentável o local, território ou região em questão: além disso, como chegam 

essas políticas públicas no âmbito do local de um faxinal. 

  Assim, alguns dos entrevistados não conhecem nenhuma política pública de 

desenvolvimento nos faxinais. Já ouviram falar, mas não fazem parte de nenhuma e 

também não se beneficiam.  
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Também foram interrogados se conhecem ações do Poder Público voltadas 

aos faxinais. Muitos afirmaram que não conhecem nenhuma ação dos governantes 

do município. Também, pouco conhecem sobre ações de governo voltadas para o 

desenvolvimento dos faxinais.  

Foram arguidos como percebem o turismo no município de Prudentópolis em 

relação ao grande número de cachoeiras: os entrevistados não conhecem nada e 

não existe turismo no faxinal. Como dizem, falta investimentos para o turismo no 

municipio. Dizem, também, que falta divulgação do que tem no município para 

turismo e falaram que pode ser exploradas muitas possibilidades de turismo.  

Por fim, foram questionados se existem projetos atraentes e que ofereçam 

infraestrutura, como: malha viária, guias turísticos, alojamentos, atendimento 

médico-hospitalar, transportes, alimentação para atender os turistas. Os 

entrevistados acreditam que sim. Porém, disseram quem não tem infraestrutura 

suficiente para turismo ecológico nas cachoerias do município e pensam que devem 

ser estudadas mais possibilidades para a implantação e desenvolvimento do turismo 

no municipio de Prudentópoilis.  

 Contudo, as políticas públicas de desenvolvimento territorial são construídas 

no âmbito do macroeconômico, e que, muitas pessoas não conseguem perceber se 

de fato estão sendo beneficiadas ou não.  

 O que foi discutido até aqui se resume na proposta de resgatar o valor da vida 

como bem maior. O compromisso de governos, sociedade e organismos 

internacionais de superar de fato a fome e a pobreza no mundo implica um 

compromisso objetivo, de alocação de recursos tanto quanto forem necessários, 

tanto numa região como para um faxinal. É um compromisso com os sujeitos que 

habitam o faxinal quanto também para as gerações futuras. Inserir tarefas e fazer 

cumprir promessas do projeto de desenvolvimento tanto cultural, social, ambiental 

faz-se com uma política pública. Sabe-se que a tarefa é árdua e longa. Porém, há a 

necessidade de, por vezes, ter pressão social para fazer cumprir todas as formas e 

que se transforme em desenvolvimento territorial sustentável. 
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4.1.11 - PERGUNTA EM ABERTO 

Foi feita uma questão em aberto: - Como o senhor (a) percebe ou descreve o 

desenvolvimento SÓCIO-ECONÔMICO-CULTURAL-AMBIENTAL nos faxinais em 

Prudentópolis - PR? 

Muitos dos entrevistados falaram que nos faxinais estão sobre constante 

pressão para se tornarem áreas agrícolas com a conivência do poder público. Por 

exemplo, pessoas fazem cercas e há pouca fiscalização. Mais: as pessoas estão 

fechando as propriedades e ocorrem desmatamentos constantes. Com isso, gera-se 

a degradação cultural, ecológica e social. Ocorre, também, a diminuição da renda 

das famílias nos faxinais. O turismo seria uma boa alternativa se organizassem 

melhor. As terras estão sendo fechadas e não deixam mais as criações soltas. As 

igrejas estão ficando vazias e com pouca participação. As famílias ucranianas já são 

poucas nos faxinais. O que precisa é pensar melhor toda a história dos faxinais e, 

com a ajuda do poder público e das Universidades, especialmente da UNICENTRO, 

melhorar a vida dos faxinalenses para se desenvolver e melhorar a qualidade de 

vida das pessoas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa versou sobre compreender melhor o desenvolvimento territorial 

e regional por meio de saber como as pessoas vivem nos faxinais do município de 

Prudentópolis - PR, onde, descendentes de ucranianos construíram sua história de 

vida e cultural no Brasil. 

Com relação à questão problema: como são percebidas as influências de fatores 

desenvolvimentistas no viés social, econômico, cultural e ambiental, alicerçados na 

história de formação e construção de desenvolvimento territorial, sobretudo, no 

ponto de vista de atores residentes nos faxinais do município de Prudentópolis - PR. 

Certamente, com o desenvolvimento da metodologia, coleta dos dados, 

apresentação e análises, pode-se dizer que se recolheram respostas sobre a 

questão problema. Contudo, no viés social, econômico, cultural e ambiental calcados 

na história de formação e construção de desenvolvimento territorial, afirma-se que 

esses fatores estão presentes nos faxinais do município de Prudentópolis. 

Com relação aos objetivos da pesquisa: geral - “analisar as influências de fatores 

desenvolvimentistas - social, econômico, ambiental e cultural fundamentados na 

história de formação e construção do desenvolvimento territorial, nos faxinais no 

município de Prudentópolis - PR” e, os específicos - a) Caracterizar os faxinais no 

município de Prudentópolis - PR; b) Identificar as percepções dos atores que vivem 

nos faxinais no município de Prudentópolis - PR sobre os fatores de 

desenvolvimento; e c) Analisar as contribuições desenvolvimentistas - social, 

econômico, ambiental e cultural - nos delimites dos faxinais no município de 

Prudentópolis - PR. Eles foram alcançados, pois os fatores analisados social, 

econômico, ambiental e cultural se confirmaram nas respostas dos entrevistados nos 

faxinais e demonstram toda a organização desses modelos de territórios que se 

estruturaram por mais de 200 anos no estado do Paraná. 

Já em relação às hipóteses - que são respostas possíveis e provisórias em 

relação às questões de pesquisa - e tornam-se, também, instrumentos importantes, 

como guias na tarefa de investigação, que neste trabalho se levantou a seguinte 

hipótese: “Se existem fatores que contribuem para o desenvolvimento territorial no 
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viés social, econômico, cultural e ambiental, então, os mesmos são identificáveis nos 

faxinais no município de Prudentópolis - PR”. Conclui-se que foram respondidas, 

pois esses fatores contribuem para o desenvolvimento e também são os 

responsáveis para a manutenção da existência dos faxinais como territórios de 

exploração comuns em comunidades rurais como nos faxinais em Prudentópolis. 

O método utilizado e os procedimentos da pesquisa foram suficientes para se 

alcançar os objetivos traçados, bem como assegurou e norteou caminhos para 

responder à questão problema levantada neste trabalho.  

No decorrer da pesquisa, algumas dificuldades encontradas, dentre as quais se 

destacam: no momento da coleta dos dados com os atores, de certa forma deixaram 

transparecer receio em dar informações aos questionamentos. Isto parece ser típico 

da cultura antropológica ucraniana: desconfiar das pessoas externas dos faxinais.  

Outra dificuldade foi em relação ao acesso aos faxinais para entrevistar os 

atores, ou seja, em algumas vezes as estradas estavam alagadas, pouca 

conservação, quase intransitáveis, dentre outras. Outra situação foi a dificuldade de 

encontrar as pessoas em suas residências, pois as mesmas trabalham nas lavouras 

que, muitas vezes, ficam localizadas fora dos faxinais. 

Quanto às sugestões de futuras pesquisas sobre desenvolvimento territorial e de 

faxinais, como foi esta realizada, muitas sugestões podem ser feitas: uma delas, que 

sejam realizadas pesquisas voltadas à cultura da linguística, da produção, do 

artesanato, da comercialização, dos ritos religiosos, da arquitetura ucraniana, dos 

antepassados e da futura geração.  

Esta pesquisa sugere investigar a cultura linguística dos atores que vivem nos 

faxinais. Além disso, propõe melhor conhecer as relações de produção, distribuição 

e consumo que ocorre nos faxinais. Propõe, também, ampliar pesquisas sobre os 

ritos religiosos, a arquitetura e o artesanato ucraniano do referido território. 

 Constatou-se que, dentre os limites dos atores que vivem nos faxinais e para 

que haja desenvolvimento social e econômico, o baixo nível de escolaridade dos 

habitantes do referido território corrobora com isso. Assim, a superação de tal 

situação ou cenário poderá ser por meio de intensos e contínuos investimentos 

públicos, e que se efetivem por via da educação formal, quanto informal. 
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 São comunidades carentes, tanto nos aspectos culturais – principalmente 

conhecimentos científicos, quanto nos aspectos econômicos. A superação de tais 

situações poderá ser por meio de investimentos em educação e políticas públicas. 

 Os faxinais podem ser considerados como patrimônio histórico, cultural 

material e imaterial, além de serem espaços de relevância social e ambiental, 

inclusive, jurídico. Afinal, é reconhecido pelo Estado do Paraná pela Lei nº. 15.673, 

de 13.11.2007. 

 Os atores, sujeitos que vivem nos faxinais, têm profundos vínculos com o 

território, pois são 200 anos de ocupação. Afinal, vivem no e da exploração do 

território. Ou ainda: têm vínculos históricos, culturais, ambientais e econômicos com 

os faxinais. Portanto, cuidar, preservar e/ou manter os faxinais deve ser 

compromisso do Estado, dos atores que vivem nos referidos territórios, da 

sociedade local, regional e também nacional. 

Por fim, a vida dos faxinalenses, representa comunidades distintas, que 

habitam a região Centro Sul e Sudeste do estado do Paraná, das quais exercitam o 

uso comum de suas terras denominadas de criadouros comunitários e ali 

permanecem, a dualidade, que consistem no uso coletivo das terras e dos animais. 

Contudo, essas terras são legadas e, o uso das mesmas, por animais que ali são 

criados e vivem extraindo sua alimentação de forma coletiva. A política de vida dos 

faxinalenses, quanto às pastagens naturais, é de concordância comunitária e já 

ultrapassam mais de 200 anos nessas regiões do Paraná. Mesmo que na atualidade 

enfrentem desafios diante do plantio de soja, pinus e eucalipto e a infiltração de 

imigrantes de outros estados, que adquirem áreas de terras ou para destoca e 

plantio de lavouras ou para transformar os faxinais em chácaras para lazer de quem 

vive na cidade: os faxinais fazem parte de uma cultura de ocupação territorial a qual 

se faz necessário preservá-la de forma sustentável. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA DISSERTAÇÃ O DE MESTRADO EM 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO (UnC) 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 20 19: 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: APRECIAÇÃO DE FATORES 
DESENVOLVIMENTISTAS SOCIO-ECONÔMICO-CULTURAL-AMBIEN TAL, NOS 

FAXINAIS EM PRUDENTÓPOLIS - PR. 

MESTRANDA: ODALVIA VAUREK 

BLOCO 1 - DADOS DO ENTREVISTADO 

NOME ENTREVISTADO  

PROFISSÃO  

IDADE (   ) 20-30 , (   ) 30-40 , (   ) 40-50 , (   ) 50-60 , (  ) mais de 
60 

NOME DO FAXINAL  

GÊNERO M (   )                      F (   ) 

ESCOLARIDADE (   ) 1º grau  (   ) 2º grau  (   ) 3º grau (   ) s em formação,  
(   ) alfabetizado. 

RESPONSÁVEL (   ) proprietário, (   ) outro  

 
BLOCO 2- FATORES HISTÓRICOS E CULTURAIS DOS FAXINAI S 

2.1 Sabe dizer quando foi fundado o 
município de Prudentópolis? 

(   ) sim  (   ) não (   ) ano_________ 

2.2 Os descendentes de Ucranianos são a 
maioria no faxinal? 

(   ) sim (   ) não  (   ) eram, mas hoje 
não são (   ) não sei dizer 

2.3 O senhor(a) tem conhecimento de 
quantas famílias vieram da Ucrânia morar 
em Prudentópolis, e em que ano 
chegaram aqui? 

(   ) sim  (   ) não   

(   ) quantas_________________ 

(   ) em que ano________________ 

2.4 Os faxinais existem há muito tempo 
em Prudentópolis. Sabe dizer se os 
nomes das linhas ou colônias 

(   ) sim (   ) não  (   ) já mudou várias 
vezes de nome 
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permanecem com os mesmos? (   ) qual nome atual ___ _______ 

2.5 Sabe dizer qual motivo desse faxinal 
ou colônia adotou esse nome? 

(   ) sim (   ) não  (   ) motivo do 
nome___________________________
____ 

2.6 Sabe dizer se o povo mantém a língua 
falada em ucraniano? 

(   ) sim (   ) não (   )  outros (   ) um 
pouco (   ) raramente se fala (   ) só 
em casa se fala. (   ) na igreja (   ) no 
comércio (   ) em todos os lugares 

2.7 Sabe dizer se o povo mantém a escrita 
em ucraniano? 

(   ) sim (   ) não, (   ) um pouco,                   
(   ) raramente (   ) só em casa  

2.8 Os professores das escolas dos 
faxinais são formados em Prudentópolis? 

(   ) sim (   ) não (   ) são familiares 
(mãe/pai, tio(a) e avó(ô), (   ) são 
pessoas de fora 

2.9 A religião incentiva na catequese os 
cantos; continuam sendo aprendidos e 
praticados nos faxinais?  

(    ) sim  (   ) não (   ) outros lugares 

(   ) não se canta mais 

2.10 Tem alguma igreja do rito ucraniano 
no faxinal e qual padroeiro? 

(    ) sim  (   ) não 

(   ) nome padroeiro _______________ 

2.11 É tradição nos faxinais no dia 25 de 
dezembro (Natal), continuarem as visitas 
nas famílias e manter os cânticos em 
ucraniano? 

(   ) sim (   ) não (   ) raramente (   ) 
outros cantos e costumes se cantam 

2.12 O senhor(a) costuma participar dos 
eventos que acontecem no município do 
rito ucraniano?  

(   ) Sim, nos três eventos principais 

(   ) Só na igreja 

(   ) Só no Seminário 

(   ) não participo 

2.13 O Colégio Catequista, chamado de 
Instituto Secular das Catequistas do 
Sagrado Coração de Jesus, é um dos 4 
existentes nas igrejas orientais e é 
feminino. O Instituto oferece formação 
religiosa, intelectual e profissional. A 
família possui membros que estudaram 
ou estudam no Colégio? 

(   ) Sim  (   ) Não  

(   ) participo de outra igreja ou 
formação 

(  ) tive parentes que estudaram lá 

(   ) ninguém estudou lá 
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2.14 Em Prudentópolis, existem vários 
corais de cantos tradicionais, sabe dizer 
se as pessoas dos faxinais participam de 
algum? 

(   ) Sim (   ) Não  (   ) às vezes  (   ) 
daqui é difícil (   ) sempre tem 
pessoas participando (   ) sim, pois a 
tradição deve ser mantida. 

2.15 Onde é realizado o ritual da 
Quaresma, Via Sacra, Missas, a 
programação da Semana Santa, Natal e 
outras datas religiosas comemorativas?  

(   ) Nos faxinais  
(   ) Prudentópolis   
(   ) Nos faxinais e em Prudentópolis 
(   ) não sei 

2.16 Sabe dizer se tem aulas de ucraniano 
e onde elas acontecem? 

(   ) sim (   ) não (   ) raramente (   ) 
Nos lares (   ) nas aulas nos faxinais (   
) Em Prudentópolis (   ) não sei 

2.17 Quanto ao ritual da religião 
ucraniana, nas festividades, durante a 
Quaresma, Via Sacra e Missas e a 
programação da Semana Santa e Natal e 
outras datas religiosas comemorativas, 
onde as pessoas participam?  

(   ) aqui no Faxinal  

(   ) Deslocam-se até Prudentópolis 

(   ) não participam  

2.18 Os pães, chamados de Páscoa ,  
bentos com outros alimentos na 
comemoração da Páscoa, continuam 
sendo fabricados com sua originalidade e 
tradição ucraniana? 

(   ) sim  (  ) não 

(   ) mantê m somente na época da  
Pascoa a originalidade Ucraniana 

(   ) não existe mais 

(...) às vezes fazem  

2.19 Sabe dizer se existem outras 
religiões no Faxinal? 

(   ) sim (   ) Não  (   ) 
Quais___________________ 

2.20 Sabe dizer se têm no faxinal cursos e 
aulas de:  

(   ) música ucraniana (   ) aulas de 
dança (   ) aulas de culinária (   ) 
artesanatos como as pessancas (    ) 
os bordados (  ) outros 
______________________ 

2.21 Sabe dizer se a dança ucraniana tem 
grupos tradicionalistas que incentivem a 
permanência da cultura ucraniana no 
Faxinal? 

(   ) sim (   ) não 

(   ) quantos 

Qual nome do 
grupo________________________ 

2.22 Quanto à culinária, continuam a 
tradição de na Santa Tarde a família 
preparar a mesa farta com o Kutia (trigo 

(   ) Sim, continua (  ) não continuam, (   
) Alguns são aperfeiçoados / 
substituídos,     (    ) às vezes 



121 
 

cozido e adoçado com mel)? 

2.23 A tradição ucraniana é incentivada 
nos faxinais a continuar com as 
tradições? 

(   ) Sim (   ) Não  
(   ) quem incentiva______________ 
 

2.24 Se é incentivada, é por meio de quê ? (   ) Cursos  
(   ) Grupos coletivos 
(   ) Grupos familiares 
(  ) Administração Pública Municipal 
ou Estadual 

2.25 Sabe-se que, em 1989 foi criado o 
Museu do Milênio, onde estão expostos 
objetos tradicionais, como artesanato 
típico, documentos, fotografias, livros que 
descrevem sobre a etnia ucraniana e 
material que informa sobre igrejas e 
arquitetura ucraniana. O senhor(a) 
costuma visitar e levar seus familiares 
para conhecer? 

(   ) Sim (   ) Não 

(   ) Às vezes 

(   ) nunca fui ver 

 

BLOCO 3 – FATORES AMBIENTAIS DOS FAXINAIS 

3.1 Ocorrem palestras para pr eservação 
das margens dos rios e das águas nos 
faxinais? 
 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Às vezes 

3.2 Se ocorrem, quem ministra ou conduz 
as palestras?  

(   ) Técnicos agrícolas  
(   ) Engenheiros Agrônomos 
(   ) Professores 
(   ) Universidade 
(   ) Prefeitura 

3.3 O senhor(a) participa dos eventos e 
reuniões sobre o meio ambiente nos 
faxinais? 

(   ) Sim    
(   ) Não  

3.4 O senhor(a) sabe  como é feito o 
monitoramento das áreas de preservação 
ambiental? 

(   ) Sim  
(   ) Não 
(   ) 
Como:_______________________- 
 

3.5 Existem pontos turísticos nos faxinais?  (   ) Sim     
(   ) Não  
(   ) Não conheço 
(  ) aqui não tem um referencial 
turístico 

3.6 Quem divulga, incentiva e cuida dos 
pontos turísticos dos Faxinais? 

(  ) Poder Público Municipal ou 
Estadual 
(   ) Empresa Provadas 
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(    ) ONGs? 
(   ) Universidade 

3.7 Quando ocorre a exposição e desgaste 
do solo pelo trânsito dos animais, existe o 
replantio de grama ou espécies vegetais 
nativas? 

(   ) Sim      (   ) Não  
(   ) Às vezes 

3.8 São construídos cercados ou pique tes 
para cercar o gado nos faxinais? 

(   ) Sim (   ) Não  
(   ) Às vezes 

3.9 O senhor(a) já ouviu falar ou conhece 
como funciona o monitoramento remoto de 
animais? 

(   ) Sim(   ) não  
(   ) Já ouvi falar  

3.10 Existem frutos nativos como: pinhão, 
guabiroba, jabuticaba, pitanga, cereja, 
amora ou outros que auxiliem na 
alimentação dos animais em determinadas 
épocas do ano? 

(  ) Sim, existem e auxiliam na 
alimentação dos animais 
(   ) Produzimos mudas e plantamos 
(  ) Fica por conta do sistema 
natural 

3.11 Existem preocupações em preservar 
as espécies nativas frutíferas, como plantio 
de mudas ou fica por conta do sistema 
natural? 

(   ) Sim 
(   ) Não  
(   ) às vezes 

3.12 Conhece se existe algum Programa 
Público Municipal ou Estadual de proteção 
para as fontes de água? 

(   ) Sim     
(   ) Não 
(   ) Não conheço 

3.13 Conhece se existe algum Programa 
Público Municipal ou Estadual de proteção 
dos solos? 

(   ) Sim     
(   ) Não 

3. 14 Conhece se existe algum Programa 
Público Municipal ou Estadual de incentivo 
à reciclagem do lixo?  

(   ) Sim     
(   ) Não 
(   ) 
qual_________________________ 

3.15 Você acha importante preservar os 
faxinais? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(  ) motivo_______________ 
 

3.16 Tem água tratada no faxinal ? (   ) sim   (   ) não  
3.17 Possui coleta de  lixo ?  (   ) sim   (   ) não  
3.18 Coleta de Embalagens de defensivos 
agrícolas nos faxinais? 

(   ) sim   (   ) não  

 
BLOCO 4 – FATORES ECONÔMICOS DOS FAXINAIS 

4.1 Quantas pessoas trabalham 
na propriedade? 

Homens   Mulheres  Crianças  

4.2 Quantos trabalh am ao longo 
do ano? 

Homens   Mulheres  Crianças  

4.3 Quant os trabalham no 
período da safra? 

Homens   Mulheres  Crianças  

4.4 Todos são contratados ? Homens  Mulhere
s 

outros  

4.5 Quantos são da família ? Filhos  Espos Genro  Nora Outro  
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a 
4.6 Qual tipo de registro ? mensalistas  diarista  safreiros  
4.7 Qual valor pago 
aproximadamente / mês? 

Homens   Mulheres  Crianças  

4.8 Tem registro trabalho? 
Carteira de trabalho ou 
contrato? 

(  ) Sim   (  ) Não  

4.9 Qual principal atividade 
agrícola cultivada nos faxinais? 

________________________________________ 

4.10 Os faxinalenses trabalham com a 
produção do tabaco (fumo)? 

(   ) Sim 
(   ) Não    

4.11 A produção de leite auxilia nas 
despesas da propriedade facilitando o 
acesso a subsídios extras, tais como 
financiamentos para melhoramentos 
genéticos? 

(   ) Sim, auxilia diretamente    
(   ) Não   
 

4.12 A cultura do feijão é importante 
economicamente para famílias? 

(   ) Sim   
(   ) Não 

4.13 Como o senhor(a) vê a produção de 
mel na atualidade (qualidade) e os 
apicultores procuram renovar/melhorar 
seus apiários? 

(   ) Produção de mel e excelente 

(   ) pouca produção 

(   ) falta incentivo 

4.14 Onde vende a sua produção?  (  ) Na Cooperativ a Agrícola Mista de 
Prudentópolis 

(   ) para terceiros 

(   ) para associação 

(   ) direto nos mercados da cidade 

(    ) em qualquer lugar 

4.15 Na sua opinião , o preço de venda  
acompanha os custos? 

(   ) Sim  
(   ) Não   
(  ) não entendo de custos e venda 

4.16 Quanto à produção de frutas, sabe 
dizer quais são cultivadas nos faxinais? 

(  ) morangos (  ) maracujá (  ) 
pêssegos (  ) laranjas (  ) maçãs (  )  
outras ___________________ 

4.17 Quanto ao setor madeireiro no 
município de Prudentópolis, sabe dizer 
se:  

(     ) existem reservas de araucárias,  

(  )imbuias, (   ) cedros e outras 
madeiras nativas lei.  

(   ) não sei dizer 

4.18 São plantadas espécies nativas ou (  ) as nati vas como araucária, imbuias, 
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exóticas?  cedros e outras 

(  ) somente as exóticas como 
eucalipto e pinus 

(   ) mais as exóticas 

(   ) mais as nativas 

4.19 Existem cerâmicas ou olarias que 
têm contribuído para o desenvolvimento 
na geração de empregos nos faxinais? 

(   ) sim, tem (  ) não tem  (   ) pouca 
produção, (   ) não se produz cerâmica 
no faxinal 

4.20 Sabe dizer se no faxinal tem outros 
tipos de produção, como:  

(   ) fabricas de móveis (   ) frigoríficos 

(   ) cooperativas  (   ) artesanatos  

( ) outras atividades 
qual___________________________ 

4.21 Em 1977, através do Decreto nº 
0344/97, o Governo do Paraná 
reconheceu formalmente a existência do 
Faxinal e criou as áreas especiais de uso 
regulamentado ARESUR para 
caracterizá-los e dar-lhes o direito de 
receber, pela Lei do ICMS Ecológico, um 
percentual maior na distribuição dos 
recursos repassados pelo Estado. O 
senhor(a) tem conhecimento desse 
Decreto? 

(   ) Sim, conheço como funciona··. 

(   ) Já ouvi falar 

(   ) Não sei como funciona 

(   ) aqui no faxinal não tem 

(  ) participo de um programa,  
qual__________________ 

4.22 Sabe se tem algum projeto de 
desenvolvimento econômico para os 
faxinais? 

(  ) Sim 
Se sim, qual ou 
quais?__________________ 
 

2.23 A cracóvia, produto embutido de 
carne suína, que foi criada em 
Prudentópolis, sabe dizer se produzem 
aqui no faxinal?  

(   ) sim  (   ) não  

(   ) Cracóvia, só produz na casa de 
carnes 

(  ) Cracóvia produz também nos lares 
faxinalenses 

4. 24. A cerveja caseira e o refrigerante 
caseiro (Gengibirra) são produzidos nos 
faxinais? 

(   ) sim  (   ) não  

(    ) só produz na cervejaria 

(  ) produz também nos lares nos 
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faxinais 

4.25 Como o senhor(a) vê a produção de 
mel na atualidade (qualidade) e os 
apicultores procuram renovar/melhorar 
seus apiários? 

(   ) Produção de mel é excelente 

(   ) pouca produção 

(   ) falta incentivo 

4.26 Tem algum projeto de 
desenvolvimento econômico que  você 
participa? 

Qual __________ 

(    )  ICMS – ecológico 

(    ) Projeto Pacificados  

(    ) Apicultura  

(    ) Frutas silvestres 

(    ) Inseminação artificial 

(    ) turismo 

(   ) outros _____________ 

 

 

BLOCO 5 – CONHECIMENTO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DESENVOLVIMENTO NOS FAXINAIS 

 
5.1 Conhece  alguma Política 
Pública para o  
desenvolvimento dos 
faxinais? 

(  )  conheço  
(  ) não conheço  
(  ) pouco conheço   
(   ) já ouvi falar 

5.2 Conhece ações do 
Poder Público para os 
faxinais? 

(  )  conheço  
(  ) não conheço  
(  ) pouco conheço   
(  ) já ouvi  

5.3 Você é beneficiado por 
alguma política pública 
voltada ao desenvolvimento 
dos faxinais?   

(  ) Sim  
(  ) Não 
Se sim, Quais?____________________________ 

5.4 Como o senhor (a) vê o turismo em 
Prudentópolis, em relação ao grande 
número de cachoeiras? 
 

(   ) Sim, existe  
(  ) falta investimentos por parte do 
município 
(   ) falta interesse da população  
(   ) falta divulgação, incentivo 
(  ) pode ser explorado 
 

5.5 Existem projetos atraentes e que (  ) Sim 
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ofereça m infraestrutura , como: malha 
viária, guias turísticos, alojamentos, 
atendimento médico-hospitalar, 
transportes, alimentação para atender os 
turistas? 

(  ) Não 
(  ) devem ser estudados e 
implantados 

PERGUNTA EM ABERTO  
 

8 QUESTÃO ABERTA - Como o senhor (a) percebe ou descreve o desenvolvimento 
SÓCIO-ECONÔMICO-CULTURAL-AMBIENTAL nos faxinais em Prudentópolis - 
PR? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo A – COMITÊ DE ÉTICA 

 


