Faxinalenses
Onde há faxinal, há mata. Quase todos os pontos verdes no mapa do Paraná,
exceto a área da Serra do Mar e das grandes unidades de conservação, guardam em
si pequenos territórios nascidos da relação do homem com a floresta. Essas
comunidades existem há pelo menos 200 anos, e por quase todo esse tempo
permaneceram em um estado de delicado equilíbrio entre o uso e a preservação do
que a natureza dispõe: a atividade econômica e a vida em comunidade.
A única cerca existente é a que circunda os faxinais, servindo de divisa entre as
roças de alimentos, situadas do lado de fora e o faxinal em si: área que pode variar de
200 a 1,5 mil hectares onde ficam as casas, a mata e os pastos de criação. Cada um é
dono de seus bois, cavalos, porcos e ovelhas, mas a terra é de uso comum, e todos os
animais vivem à solta. Também a floresta é comunitária: dela os moradores extraem
pinhão, erva-mate e plantas medicinais.
A cultura faxinalense caracteriza-se pelo uso socializado das terras, a idéia de
pertencimento e a memória comum, sendo estas características muito presentes na
história da ocupação territorial do estado do Paraná. A organização da vida cotidiana
é baseada no uso e gestão comunal das terras, dos recursos naturais, dos criadouros
de animais, no cultivo de culturas diversificadas e nas relações e laços de
solidariedade e reciprocidade. Possuem diversas práticas tradicionais ligadas à
medicina natural, com o uso de plantas medicinais, rezas e benzedeiros. Partilham de
uma religiosidade pautada no catolicismo, mas com grande riqueza e sincretismo de
santos, festas e manifestações religiosas próprias. A origem dos faxinais perdeu-se na
memória dos atuais habitantes, remontando em dois ou três séculos atrás.
Perto da capital, um desafio é trabalhar com os jovens. As escolas do campo,
nas quais as crianças faxinalenses poderiam desfrutar de um conteúdo e uma prática
curriculares voltados à comunidade, ainda são um sonho. “Os professores vêm todos
de fora e dizem que os alunos precisam estudar e abandonar nosso modo de vida
para ser alguém na vida”, diz Amantino. A comunidade acaba sofrendo com a venda
de terras, por parte das gerações mais novas, para a criação de chácaras de veraneio.
“As pessoas da cidade compram área de faxinal e não procuram saber como é a
vivência da comunidade, inclusive cercando suas terras”, relata Amantino, ressaltando
que, com isso, moradores mais antigos ficam sem pasto para os animais, tendo que
recorrer à ração.
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