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RESUMO 

 

 

A relação entre os povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação é o foco 
deste trabalho, por meio da análise do processo de realização da Nova Cartografia Social 
pela Comunidade de Ilhéus do Rio Paraná. São nove os povos e/ou comunidades 
tradicionais, no Paraná, que se auto-afirmam segundo sua identidade étnica e coletiva 
como povos e comunidades tradicionais, compreendidos como grupos culturalmente 
diferenciados por formas próprias de ocupação e uso dos territórios tradicionalmente 
ocupados. Entre os diversos conflitos e situações adversas enfrentadas por elas, 
identificamos a sobreposição dos territórios com a criação de Unidades de Conservação, 
sendo algumas delas de proteção integral, como a que se refere aos Ilhéus do Rio Paraná.  
Este trabalho sintetiza a ação de organização desta comunidade, seus principais conflitos, 
resistências e enfrentamentos frente aos processos de expropriação resultantes das cheias 
do Lago de Itaipu e a criação dos empreendimentos das áreas protegidas enquanto ilhas de 
conservação. A luta, resistência e organização social dos povos e comunidades tradicionais 
do Paraná, a partir dos Ilhéus, compõem o trabalho como princípio argumentativo frente à 
necessidade de reconhecimento, por parte do estado brasileiro, do direito ao ambiente e de 
permanência das comunidades em seus territórios, hoje transformados em unidades de 
conservação. Identificadas como um conflito pelos Ilhéus, as unidades de conservação 
impedem a legitimidade de permanência, por seu formato de criação ou gestão. Porém, as 
áreas protegidas, dispõem de uma legislação que diferencia dois tipos de unidades de 
conservação: uso sustentável e proteção integral. Caracterizando uma divergência com a 
política pública conservacionista e o direito ao ambiente, a permanência, indenização e re-
assentamento, reivindicados pelos ilhéus. Entre os diversos processos de expropriação, 
foram apresentados elementos que os ilhéus são desalojados pelos empreendimentos 
conservacionistas. Assim, o processo de resistência histórica, a luta pela permanência nas 
ilhas, a elaboração de documentos, mapas, etc, como a Cartografia Social, instrumentaliza 
a comunidade no movimento de luta por justiça ambiental. 

 

Palavras-chave: ilhéus, auto-definição, comunidades tradicionais, unidades de 
conservação e cartografia social. 

  



ABSTRACT 

 

The relationship between local population and traditional communities and nature 
conservation areas is the focus of this paper, by analyzing the process of the realization of 
the New Social Cartography of the Community Ilhéus do Rio Paraná.  There are nine local 
population groups and / or traditional communities, in the Paraná, that classify themselves 
according to their ethnic and collective identity as local- and traditional communities, 
understood as culturally differentiated groups by different forms of landuse or 
occupation. Among the several conflicts and adverse situations faced by them, we 
identified the overlapping of their territories with the creation of Nature Conservation 
Units, some of them under ful protection, as is the case of Ilhéus do Rio Paraná. This paper 
summarizes the action of the organization of this community, its major conflicts, the 
resistance and struggle against expropriation resulting from the flooding by the Itaipu Lake 
and the creation of islands as protected conservation areas. The struggle, resistance and 
social organization of the population and traditional communities of Paraná, as derived 
from Ilheus study, make a clear argument regarding the need for their recognition by the 
State of Brazil, for their right to maintain their environment and permanency of the 
communities in their territories, nowadays transformed into protected areas. Identified as a 
conflict for Ilhéus, conservation areas impede the legitimacy of permanency, due to the 
way they are created or managed. However, protected areas have to comply to a legislation 
that is discribed in two types of conservation: sustainable use and total protection. 
Featuring a mismatch with the public conservation policy and the right to maintain in their 
environment, the permanancy, compensation and resettlement, as claimed by the Ilhéus. 
Among the various processes of expropriation, elements that the islanders are displaced by 
conservation projects were presented. Thus, the process of historical resistance, the 
struggle to stay on the islands, the preparation of documents, maps, etc., as the Social 
Cartography instrumentalizes the community aiming for environmental justice.  

 

Keywords: Ilhéus, self-definition, traditional communities, protected areas and social 
cartography. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Peço licença ao leitor para que nesta apresentação minha interlocução seja na 

primeira pessoa, forma de expressão não muito convencional ao protocolo acadêmico para 

textos desta natureza. Justifico o pedido. Primeiramente, tive muita dificuldade em encontrar a 

linguagem mais apropriada para redigir a dissertação, garantindo o rigor acadêmico, sem com 

isso, negar o meu envolvimento como também sujeito da pesquisa e militante. 

 Por isso, buscando a honestidade para com o leitor e comigo mesmo, optei por 

escrever esta apresentação, na primeira pessoa, onde pretendo registrar o caminho que trilhei 

da militância ao pesquisador, buscando mostrar como esta pesquisa é parte da minha vida e, 

por isso, não tenho como utilizar outro tempo verbal senão a primeira pessoa e no singular.  

No trabalho, contudo, a partir da introdução, optei por escrever também na primeira pessoa, 

mas no plural, uma vez que esta pesquisa não foi um processo individual, mas coletivo, com o 

envolvimento direto dos seus sujeitos, os Ilhéus do Rio Paraná. Sendo assim, o “eu” pronome 

adotado nesta apresentação, a partir da introdução, dará lugar para o “nós” pronome que 

melhor expressa o conteúdo desta dissertação.  

Desta forma, nas próximas linhas, mesmo que de forma sumária, espero dar conta 

de expressar como o limite entre militância e pesquisador foi muito tênue neste trabalho. 

Terra, território, conflitos e direitos são os principais conceitos que expressam e 

motivam a elaboração desta pesquisa. Não somente por uma necessidade própria, mas pelo 

contexto das lutas e organizações sociais que as mesmas representam e que, particularmente, 

como pesquisador tenho buscado interpretar e correlacionar com as informações 

compartilhadas pelas comunidades em função desta pesquisa. 

A mesma é alicerçada pelo trabalho e pela militância firmada junto às diversas 

lutas pela terra e na terra, como parte de um contexto de enfrentamentos e de extrema 

violação dos diretos humanos, sociais e ambientais vividos no Paraná e por mim 

acompanhado nos últimos 23 anos, junto aos povos e comunidades tradicionais, 

especialmente junto aos Ilhéus do Rio Paraná, com os quais conjuntamente, realizei esta 

pesquisa. 

Assim, os dados que agora são apresentados e analisados foram em parte 

coletados ainda antes de estar cursando o Mestrado em Geografia na UNICENTRO, durante o 

processo de luta, resistência, organização e mobilização dos Ilhéus, dos povos e comunidades 
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tradicionais, bem como das várias organizações e movimentos sociais que fundamentam este 

trabalho. Desta forma, mesmo tendo como sujeitos da pesquisa os Ilhéus do Rio Paraná, em 

vários momentos vou utilizar das articulações dos mesmos com outros movimentos, povos e 

entidades para o fortalecimento de sua luta. 

Como militante, o acompanhamento a crimes, violências, injustiças e muitas 

conquistas ajudaram compreender a necessidade de construir questionamentos frente às 

desigualdades com as quais convivemos em nossa sociedade. Desafio que assumi enquanto 

pesquisador.  

Uma constatação prática é a compreensão de que apesar da realidade de 

abundância vivida no Brasil, a mesma é concentrada nas mãos de poucos. Por meio de um 

discurso de escassez, criado por normativas, leis, instruções, decretos que tem como 

finalidade controlar o acesso, o uso, o consumo, a exploração, etc., regulamentam quem pode 

explorar os territórios, excluindo, geralmente, aqueles que foram responsáveis por preservar o 

patrimônio ambiental, neste caso as comunidades tradicionais.  

Na contramão estão as comunidades diferenciadas, como os Ilhéus do Rio Paraná, 

que obrigados a abrir mão de seus territórios por interesses diversos aos seus, e sem alguma 

compensação, ainda resistem na luta por seus territórios. 

No processo de compreensão destes momentos, esta pesquisa passou por algumas 

mudanças desde a primeira proposta elaborada. São alterações de ordem metodológica e 

conceitual, que foram influenciadas pelas disciplinas cursadas no mestrado articuladas à 

banca de qualificação do projeto e da própria pesquisa. 

No que diz respeito à temática, o foco central do trabalho é a cartografia social, 

aqui entendido como instrumento de mobilização social dos povos e comunidades tradicionais 

na luta por suas terras, no contexto de envolvimento nos processos de fortalecimento das 

identidades coletivas, organização social e acompanhamento de conflitos, bem como na auto-

afirmação identitária destes povos e comunidades tradicionais. 

A opção por abordar a situação dos ilhéus não foi arbitrária, mas uma opção pelo 

desvelamento das contradições inerentes aos grandes empreendimentos estatais, bem como, o 

outro lado das unidades de conservação, nem sempre em relevo quando se trata do direito ao 

ambiente pelos povos que tradicionalmente ocuparam este território e, com isso, também o 

preservaram.  

Como já mencionado, a temática da pesquisa de mestrado está vinculada 

diretamente ao meu particular envolvimento, enquanto pesquisador e militante, junto aos 

povos e comunidades tradicionais, bem como ao aprendizado adquirido na convivência e na 
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relação direta com diversos movimentos, em audiência com gestores públicos, promotores; 

nas oficinas, encontros, reuniões, viagens com lideranças e integrantes das comunidades; e, 

pelos inúmeros momentos que fomos acolhidos nas casas de ilhéus, pescadores, faxinalenses, 

quilombolas, cipozeiros, terreiros, indígenas, benzedeiras, etc. 

Vivência que me aproximou da temática e instigou a compreender os processos a 

eles vinculados, sobretudo, no que diz respeito às implicações da expropriação dos territórios 

tradicionalmente ocupados para as diferentes comunidades do Paraná, mas como já citado, ao 

papel da cartografia social nestas articulações e mobilizações. 

Também é importante destacar a importância que tem relações já estabelecidas 

com as comunidades tradicionais na Rede Puxirão e com os demais movimentos e entidades 

no Centro Missionário de Apoio ao Campesinato – CEMPO, no Instituto Equipe de 

Educadores Populares – IEEP, no ambiente universitário junto aos parceiros do Projeto Nova 

Cartografia Social – PNCSA, no qual atuo como pesquisador desde 2006. Das ações 

desenvolvidas no Laboratório de Estudos do Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Local – 

LECAD, na Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, e das atividades junto 

ao Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra – ENCONTTRA, na 

Universidade Federal do Paraná – UFPR, que direta e indiretamente proporcionaram a 

construção das reflexões que trago aqui. 
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INTRODUÇÃO 

 

A abordagem em relação à sobreposição das unidades de conservação sobre os 

territórios tradicionalmente ocupados por povos e comunidades tradicionais, nesta dissertação, 

articula três temáticas, a saber, a Cartografia Social, os Povos e Comunidades Tradicionais e 

as Unidades de Conservação, por meio de um recorte junto aos Ilhéus do Rio Paraná.  

A Cartografia Social integra-se a esta discussão como um processo de articulação 

e reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais. Neste trabalho, seu protagonismo é 

evidenciado na constituição da identidade coletiva da Comunidade dos Ilhéus do Rio Paraná 

frente ao processo de expropriação e aos conflitos decorrentes do alagamento da barragem de 

Itaipu, em 1982, e, posteriormente, a criação do Parque Nacional da Ilha Grande e APA 

Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná, em 1997, objeto de discussão desta dissertação. 

  O que caracteriza os povos e as comunidades tradicionais são suas identidades 

étnicas e coletivas, efetivadas por meio de suas práticas tradicionais, expressas na 

religiosidade, na memória de seus ancestrais, nas técnicas produtivas, na relação com o 

território, no manejo da biodiversidade, na pesca artesanal, entre outras. Para os povos e 

comunidades tradicionais, o processo da Cartografia Social é um importante instrumento para 

o seu reconhecimento e valorização. 

A sua auto-definição é garantida por meio de dispositivos jurídicos, porém, é a 

efetivação das suas práticas tradicionais que legitimam o seu auto-reconhecimento e a 

manutenção das comunidades tradicionais em seus ambientes. 

De forma geral, os dispositivos jurídicos são bastante complexos para o 

entendimento direto das comunidades, mas, quando compreendidos são transformados em 

texto de referência para eles nas suas rodas de conversa, reuniões, celebrações, etc, bem 

como, mecanismos de defesa em situações de tensão social e conflito. Sobretudo, porque a 

auto-definição provoca inúmeras discussões internas nas comunidades no contexto da auto-

compreensão sobre o tradicional, comunidade e território. 

A Constituição Federal Brasileira (1988) é o maior exemplo entre os dispositivos 

jurídicos que reconhecem o direito aos povos e comunidades tradicionais em terras 

tradicionalmente ocupadas. A ênfase dada na constituição é para os indígenas (artigos 231 e 

232) e para as comunidades quilombolas (artigos 215 e 216).  
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O aporte legal constante na Constituição Federal de 1988, foi extremamente 

apropriado pelos povos, visto o processo de mobilização social ao qual fez com que essas 

realidades tivessem um tratamento específico.  

Outros povos se espelham nestes dois grupos sociais para construir dispositivos 

jurídicos próprios, principalmente pelo destaque dado no artigo 230 quando trata das “terras 

tradicionalmente ocupadas”. A essas, o artigo 215, parágrafo primeiro da Constituição Federal 

que assegura as “manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das 

de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. (grifo nosso) 

Contraditoriamente, o que se tem percebido é que mesmo esses dois grupos 

sociais tendo seus direitos assegurados na Constituição Federal, os mesmos têm sofrido um 

cerceamento por interesses alheios ao de sua coletividade, como evidenciamos no 

acompanhamento a efetividade do dispositivo internacional da OIT 169, quando trata da 

legitimidade dos “povos indígenas e tribais” sob seus territórios. 

Neste contexto, foi apenas com a criação do decreto federal 6040/2007 que a 

diversidade das identidades étnicas e coletivas do Brasil puderam ocupar um espaço de 

expressão política com a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais-CNPCTs, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome-MDS e ao Ministério do Meio Ambiente-MMA.  

O decreto 6040/2007 ajudou a regulamentar e articular todas as legislações 

nacionais e internacionais referente aos “povos e comunidades tradicionais” do qual o Brasil é 

signatário, criando um marco norteador que tem ajudado a compreender e reconhecer a 

diversidade étnica e coletiva no território nacional. 

Os conflitos vividos pelos povos e comunidades tradicionais, mesmo com direitos 

garantidos pelo legislativo, são reduzidos, sobretudo, quando não dispõe de meios 

econômicos e até mesmo políticos para defender o que lhe é de direito. Há claramente uma 

luta de forças, nas quais os povos e comunidades são alijados dos mecanismos efetivos para 

legitimar seus direitos. 

Este cenário é preocupante quanto ao cerceamento do direito dos povos e 

comunidades tradicionais em relação aos empreendimentos ou projetos que se sobrepõem 

inquestionavelmente sobre seus territórios (Almeida, 2010).  Não há por meio do poder 

público, a constituição de políticas para o reconhecimento e garantia dos territórios a estas 

comunidades, o que caracteriza uma contradição, pois já são comunidades definidas pelo 

próprio estado brasileiro de direito.  
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Deste modo, na medida em que grandes empreendimentos foram sendo 

implantados no Brasil, em territórios tradicionalmente ocupados, foram se constituindo 

inúmeras situações de isolamento, condenando comunidades ao abandono, perda da 

capacidade de sucessão familiar ou extermínio silencioso. Foi o que ocorreu com a construção 

da Usina Hidrelétrica de Itaipu que deixou submersa significativas parcelas de terra e a 

expropriação de milhares de famílias, dentre elas os Ilhéus do Rio Paraná, sujeitos desta 

pesquisa.  

Este processo histórico de expropriação dos povos e comunidades tradicionais 

conduziu a vários movimentos de resistência. Movimentos sociais que contribuíram na 

conquista de instrumentos legais, que por ora ainda não foram suficientes para efetivar o 

direito de retorno ou permanência em muitos destes territórios. E neste sentido, a necessidade 

de articulação entre os povos e comunidades foi alternativa importante para busca constante 

deste direito ao ambiente e ao território.  

As articulações dos povos e comunidades tradicionais no contexto dos 

movimentos de resistência têm sido fundamentais para as conquistas obtidas até o momento e 

a luta organizada para o enfrentamento aos diferentes antagonistas que os oprimem. 

Em 2008, no Paraná, criou-se a Rede Puxirão dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, como espaço unitário de articulação. A Rede Puxirão foi proposta pela 

Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses, Comunidade Quilombola Invernada Paiol de 

Telha Fundão e os Ilhéus do Rio Paraná, como um espaço coletivo de articulação, 

mobilização e troca de experiência.  

Desta forma,a Rede Puxirão no Paraná foi criada no movimento de articulação 

dos povos e comunidades tradicionais do Brasil a partir do Decreto Federal s/n de 27/12/2004, 

mais tarde substituído pelo Decreto s/n de 13/07/2006 que criou a Comissão Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT´s, entre as 

várias atribuições a criação da PNPCT, conforme Decreto Federal 6040/2007.  

O movimento de criação da política pública em nível nacional levou em 

consideração a orientação das comunidades que já compunham a Comissão Nacional de 

PCT´s para a criação de fóruns permanentes de articulação das comunidades nos estados e 

regiões do Brasil, articulando as diversas identidades coletivas, o que no Paraná configurou-se 

como a REDE PUXIRÃO. 

Os Ilhéus do Rio Paraná, por meio da articulação junto à Rede Puxirão, 

compreenderam que sua luta histórica pelas Ilhas do Rio Paraná passava diretamente pelo 

reconhecimento dos “territórios tradicionalmente ocupados”, assim, se identificou os conflitos 
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enfrentados pelas comunidades e o processo que foram submetidos pela sobreposição das 

unidades de conservação de proteção integral do Parque Nacional da Ilha Grande e APA 

Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná. 

Mais precisamente, os ilhéus do Rio Paraná, são famílias que tiveram suas terras 

expropriadas a montante da barragem da Itaipu, especificamente com o alagamento das ilhas 

durante as grandes enchentes causadas após o represamento e a formação do lago da 

barragem. Porém, somente tiveram consciência que seriam atingidos pelo lago quando 

perceberam as águas subindo mais do que o normal das cheias naturais dos meses de 

dezembro e janeiro.  

Os que se mantiveram próximos ao Rio Paraná, aos poucos construíram condições 

mínimas de sobrevivência com o retorno as ilhas, pouco tempo depois, foram sofrendo 

proibições, notificações e prisões geradas a partir criação em 1997 do Parque Nacional da Ilha 

Grande e APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná.  

O Parque Nacional da Ilha Grande e a APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio 

Paraná, fazem parte da política regulamentada via Sistema Nacional das Unidades de 

Conservação – SNUC. A origem no Brasil das Unidades de Conservação é vinculada ao 

modelo americano conservacionista, no qual se institui as ilhas de conservação da 

biodiversidade como compensação a grandes áreas devastadas pelo modelo industrial e 

agrícola vigente, sem, contudo, reconhecer os povos e comunidades habitantes destes 

remanescentes florestais. 

No Brasil e no Paraná há diferentes modelos de unidades de conservação e 

proteção ambiental. Elas são divididas em duas modalidades: Proteção Integral e Uso 

Sustentável, porém mesmo as de “uso sustentável” não possuem mecanismos de controle 

social.  

Há um conflito quando a unidade de conservação se sobrepõe aos territórios 

tradicionalmente ocupados que proíbem às comunidades da ocupação e exercício das praticas 

tradicionais.  No entanto, o próprio SNUC prevê modelo de unidades de conservação de uso 

sustentável nas quais se reconhecem as comunidades tradicionais como parte deste ambiente e 

permitem a reprodução de suas práticas na unidade de conservação. Neste caso, os povos e 

comunidades são reconhecidos como protagonistas da própria conservação, porém, sem o 

mecanismo de controle social é perceptível uma tentativa do órgão ambiental sem fazer 

gestão, a qual se caracterizam mais como opressor, não promotor de uma educação ambiental. 

No caso específico dos Ilhéus do Rio Paraná, não bastasse a expropriação 

decorrente da Usina de Itaipu (1982), quinze anos depois, ao transformar a área em unidade 
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de conservação de proteção integral, também as comunidades foram impedidas de reproduzir 

suas praticas tradicionais nas ilhas do Rio Paraná. A resistência tem provocado vários 

conflitos entre Ilhéus e órgãos de fiscalização e gestão ambiental. 

Mesmo assim, até hoje famílias de Ilhéus continuam residindo e trabalhando nas 

Ilhas do Rio Paraná, hoje áreas do Parque e da APA Federal. 

A Comunidade de Ilhéus do Rio Paraná, mesmo dispersa em virtude das 

expropriações e retaliações após a criação das Unidades de Conservação, mantiveram um 

processo organizativo e de resistência, diferenciado por períodos históricos, sendo:  

1) Participação em toda a luta dos atingidos pela barragem;  

2) Busca pela judicialização do processo de indenização como resultado da 

criação do Parque Nacional sobre seu território; e,  

3) Auto-afirmação de sua identidade coletiva e fortalecimento dos dispositivos 

jurídicos e a mobilização das comunidades. 

É neste contexto que a Cartografia Social torna-se um instrumento para 

comunidade, pois para os Ilhéus do Rio Paraná, ela fortaleceu o processo de luta pelo direito 

ao território e ao ambiente e sua articulação junto aos “povos e comunidades tradicionais” do 

Paraná na constituição da Rede Puxirão (2009).E desta forma, tem sido um instrumento de 

mobilização, de visibilidade e de articulação. 

Por isso, buscando nesta pesquisa compreender seu papel em todo este processo, 

nos utilizamos da cartografia social também como instrumento de análise, especificamente,os 

processos de realização do fascículo número 15 do Projeto Nova Cartografia Social dos Povos 

e Comunidades Tradicionais do Brasil (o antes, o durante e o depois), intitulado Ilhéus do Rio 

Paraná Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal, publicado em 2009. 

Os processos apresentados no Fascículo expressam o contexto situacional 

vivenciado pela comunidade nas atividades de sistematização realizada dos relatos, registros 

fotográficos, legendas, croquis e mapas que representam a compreensão coletiva dos 

participantes das oficinas de mapas, no contexto da Nova Cartografia Social, sobre a 

comunidade dos Ilhéus do Rio Paraná. 

É importante ressaltar que a questão mais significativa indicada pelos 

pesquisadores e comunidades quanto ao processo da Nova Cartografia Social está na inserção 

dos sujeitos, conflitos e situações por eles vividos em mapas. O envolvimento destes sujeitos 

sociais em todo o processo de cartografia constitui um reconhecimento do território, reflexões 

sobre a sua afirmação enquanto comunidade, seu processo organizativo, conquistas e 

principais pautas de luta. 
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É neste contexto que delineamos nosso objetivo geral da pesquisa - Compreender 

os processos intrínsecos ao papel da cartografia social no entrelaçamento de situações 

complexas, nesta pesquisa, especificamente, aos conflitos entre povos e comunidades 

tradicionais e as unidades de conservação. Neste aspecto, buscaremos registrar e refletir sobre 

os processos intrínsecos a cartografia social, buscando entender suas potencialidades e limites. 

Como objetivos específicos do trabalho, destacamos: – a) Elucidar, como se 

estabelece o conflito entre os povos e comunidades tradicionais em unidades de conservação, 

particularmente nas Ilhas do Rio Paraná. b) Identificar como estes povos criaram e (re) criam 

resistências para garantir seu direito ao território e ao ambiente e como a Rede Puxirão 

participa deste processo. 

Entendemos que ao problematizar os inúmeros fatores que de forma complexa 

intensificam os conflitos entre os Ilhéus do Rio Paraná e o Estado, no contexto da 

sobreposição do seu território pela Unidade de Conservação, bem como, a forma como a 

Cartografia Social foi apropriada por estes povos na sua articulação e na construção de sua 

identidade coletiva enquanto comunidade tradicional, estaremos contribuindo para 

compreender os diferentes papéis da Cartografia Social no processo de mobilização social. 

Teoricamente, apoiamos nossa pesquisa nos seguintes conceitos: povos e 

comunidades tradicionais e terras tradicionalmente ocupadas (Almeida, 1993-2013) e Decreto 

PNPCT (2007); cartografia e mapeamento social (Acselrad, 2004 - 2013), por meio das 

análises dos processos dos trabalhos do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia – 

PNCSA e demais experiências de cartografia e mapeamento social; terra e território 

(Shiraishi, 2007 e Haesbaert, 2004); e, unidades de conservação (Araújo, 2012), instrumentos 

da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA e as análises publicadas pelo Núcleo para 

Excelência de Unidades de Conservação Ambiental – NEXEC, 2012.  

Trata-se de uma pesquisa participante e de natureza qualitativa. Conforme 

Chizzotti (2006) uma abordagem que fundamenta-se na existência de uma relação entre o 

mundo real e os sujeitos, sendo um vínculo indissociável entre o objeto e subjetividade do 

sujeito.  

Monayo (1996) nos ajuda compreender que nas pesquisas qualitativas são 

trabalhados os significados, os valores, as crenças, as motivações bastante particulares, aos 

quais não podem ser reduzidos a números e formatos quantitativos.  

Para isso, nos utilizamos dos princípios orientativos da Nova Cartografia Social, 

nas “relações de pesquisa” estabelecidas junto às dinâmicas de trabalho das oficinas de mapas 
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e croquis. Assim, não é um trabalho construído por ou para os sujeitos, é sim “com”eles, neste 

caso, com os Ilhéus do Rio Paraná. 

A pesquisa bibliográfica foi ampla, buscando a relação entre a realidade dos 

Ilhéus com as Ilhas do Rio Paraná e com os demais povos e comunidades tradicionais, o 

processo de idealização e implementação das unidades de conservação no contexto ambiental 

brasileiro e mundial, bem como suas implicações para as comunidades locais. Além disso, 

consubstanciou a interpretação dos processos da Nova Cartografia Social, por meio do 

levantamento de publicações já existentes sobre os processos de cartografia social com outras 

comunidades de povos tradicionais. 

Outro procedimento metodológico utilizado foi à pesquisa documental, a qual 

seguiu dois caminhos, sendo: materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Para isso, seguimos 

a orientações de Gil (2008), o qual afirmar que além de analisar os documentos de “primeira 

mão” (documentos de arquivos, associações, movimentos, igrejas, sindicatos, instituições 

etc.), como existem também aqueles que já foram processados, podemos também utilizá-los, 

aos quais podem receber outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas etc. 

No âmbito deste trabalho, a pesquisa documental foi realizada em duas etapas. A 

primeira, junto à própria comunidade de ilhéus na APIG – Associação dos Atingidos pelo 

Parque Nacional da Ilha Grande e Áreas de Preservação Ambiental e suas várias lideranças 

que nos disponibilizaram uma diversidade de mapas, listagens de expropriados, ofícios, atas, 

boletins de ocorrência, processos judiciais, etc.  

A segunda, em autarquias governamentais, principalmente no ICMBIO – Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para o qual encaminhamos um ofício de 

solicitação da cópia do processo de criação e implementação, o qual, depois de diversos 

contatos telefônicos e por e-mail, encaminhou apenas algumas peças do processo de criação, 

registrado com número 14719/97-80 de 14/08/97. Tal documento está disponibilizado na 

íntegra, como anexo deste trabalho e, em formato digital.  

O processo e o produto publicado como fascículo 15 da Nova Cartografia Social 

dos Ilhéus do Rio Paraná atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e APA, também 

foram analisados a partir dos documentos disponibilizados pelo Núcleo Sul do PNCSA. Para 

isso, buscamos identificar os procedimentos, encaminhamentos, contribuições e avaliações de 
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sua realização junto a comunidade de Ilhéus, por meio de uma análise que possibilitasse 

relacionar a afirmação da identidade coletiva e o fortalecimento organizativo da comunidade. 

Por meio do trabalho de campo, pudemos também realizar entrevistas, identificar 

situações, coletar dados, imagens, e documentos. Para isso, nos apoiamos em Gil (2008), para 

o qual o trabalho de campo é um procedimento metodológico que procura aprofundar uma 

realidade específica, sendo basicamente realizado por meio da observação direta das 

atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 

interpretações do ocorrido na realidade pesquisada. 

Além disso, foi possível participar de reuniões, oficinas, encontros, audiência 

junto às lideranças da comunidade dos Ilhéus do Rio Paraná. Como equipamentos foram 

utilizados: gravador de voz, máquina fotográfica digital, filmadora, GPS, computador, bem 

como outros materiais e sistemas de informática que deram apoio aos trabalhos de campo 

envolvendo a pesquisa e o apoio técnico dispôs à comunidade. 

Assim, nesta dissertação, esperamos disponibilizar aos leitores, um texto que 

expresse os objetivos propostos junto à descrição e análise do processo de sobreposição das 

unidades de conservação em território de povos e comunidades tradicionais e a contribuição 

da Nova Cartografia Social, seja enquanto elemento metodológico da pesquisa seja como 

instrumento de fortalecimento social da identidade coletiva dos Ilhéus do Rio Paraná. 

O trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

apresentamos os sujeitos desta pesquisa, os Ilhéus do Rio Paraná, observando os processos de 

expropriação sofridos pela comunidade e a trajetória que gerou a constituição do grupo como 

comunidade tradicional.  

No segundo capítulo, focamos na relação dos povos e comunidades tradicionais 

com as unidades de conservação. Para isso, apresentamos as unidades de conservação no 

contexto das lutas ambientais no mundo e, principalmente, no Brasil. Nesta abordagem, 

aproximamos a discussão com a realidade vivida pelos Ilhéus em relação à sobreposição do 

Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná, nos seus 

territórios. 

No terceiro capítulo, discutimos a relação entre o direito ao ambiente, território, 

auto-definição e cartografia social, no contexto do fortalecimento da identidade coletiva dos 

Ilhéus do Rio Paraná, por meio dos conflitos socioambientais e territoriais, frente à 

sobreposição dos “territórios tradicionalmente ocupados” por unidades de conservação.  



30 
 

Por fim, no quarto capítulo, buscamos evidenciar o processo de articulação das 

comunidades tradicionais e sua integração com a Nova Cartografia Social, bem como o 

mapeamento e cartografia social dos Ilhéus do Rio Paraná, no qual buscamos identificar o 

protagonismo deste instrumento de articulação e reconhecimento dos povos e comunidades 

durante o processo de sua realização que é materializado no fascículo.   
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1. BASES DE AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DOS ILHÉUS 
MORADORES DAS ILHAS DO RIO PARANÁ 

 
Ilhéus do Rio Paraná: Unidos  

vamos lutar!1 
 

O processo de luta dos Ilhéus do Rio Paraná é resultado dos diferentes processos 

de expropriação aos quais foram submetidos por meio dos grandes empreendimentos criados 

pelo Estado Brasileiro, a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Parque Nacional de Ilha Grande e 

APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná. 

Dois empreendimentos, que em nome do eufemístico progresso e, 

contraditoriamente, da preservação ambiental, impõem um modelo de economia e sociedade 

baseada na racionalidade instrumental, com vistas, a inclusão do Brasil na lógica mercantilista 

internacional dos recursos naturais. 

Ao impor esta racionalidade, nega o direito ao ambiente àqueles que praticam 

formas de vida e de organização social cuja racionalidade é outra, não estão comprometidos 

com a maximização do capital, mas com a vida integrada ao ambiente, a produção coletiva, ao 

afeto da terra e do território. 

Território que é apropriado socialmente e revela o próprio modo de ser e estar nas 

águas e nas terras, afinal, criar, morar, rezar, pescar, viver são processos intrínsecos ao Ilhéu. 

Assim, Ilhéu é uma identidade coletiva assumida por meio da auto-definição, identificação 

garantida de suas práticas tradicionais de uso e ocupação dos territórios tradicionalmente 

ocupados.  

Neste capítulo, buscaremos mostrar a história de luta dos Ilhéus, os conflitos, o 

desterro, mas também a organização coletiva, os processos de resistência e de constituição do 

Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná (MOIRPA), da Associação dos Atingidos pelo Parque 

Nacional da Ilha Grande e Áreas de Proteção Ambiental (APIG), bem como sua articulação 

com os demais povos e comunidades tradicionais do Paraná e Santa Catarina na Rede 

Puxirão, no conjunto de mobilizações em busca da retomada do território que lhe é de direito. 

Assim, apresentamos a forma como a inundação das ilhas, como consequência da 

Usina de Itaipu, promoveu a expropriação e a perda do território, e, por meio, do 

detalhamento do desterro, a forma como o Ilhéu foi se fortalecendo com o apoio dos 

movimentos sociais e da articulação com outros povos e comunidades tradicionais, no 

                                            
1 Esta frase é um grito de ordem entoado pelos ilhéus por muitas vezes em defesa do seu direito. 
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processo de luta e resistência em defesa do seu território, e fazendo frente ao novo processo 

de expropriação empreendido pelo Estado, as Unidades de Conservação no Arquipélago do 

Rio Paraná.  
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1.1 ILHÉUS: os sujeitos de direito ao território das ilhas do Rio Paraná 
 
 
O ilhéu é porque a gente mora na ilha, mas pra mim é a pessoa que 
foi criada na ilha, porque a ilha é cercada de água, num tem como 
você sai a pé, pra atravessar um rio pra ir numa cidade porque tem 
que ir de barco, tem que ter condição, tem que ter combustível, tem 
que ter um barco pra você atravessar pra ir na cidade fazer umas 
compras pra você ir no médico.Então você mora ali numa ilha 
cercada de água2. (Nelci Maria Gonçalves, 2009) 

 

É assim, no seu auto-reconhecimento, como no depoimento da Sra. Nelci 

Gonçalves, que o Ilhéu vai demonstrando sua identidade, construída historicamente na sua 

trajetória de vida e de luta por seu território.  

Terra e Rio estão imbricados nas práticas tradicionais, e assim, pescar, plantar, 

criar, extrair, rezar, benzer, cantar, preservar, cultivar, colher, é o seu modo de ser e viver 

como ilhéu. No ritmo e no espaço das ilhas. 

São Ilhéus, os povos que habitam e/ou habitavam as ilhas do Rio Paraná, mas, 

mais do que isso, os povos que por suas práticas tradicionais específicas, assim se auto-

definem. Sua historia de luta começa com a construção da barragem e represamento do lago 

de Itaipu no Rio Paraná, divisa entre o Brasil e o Paraguai e, vai se agravando, sobretudo, com 

a implementação de Unidades de Conservação nas Ilhas do Rio Paraná. 

Conhecer o processo de expropriação vivenciado por estes povos, nos ajuda a 

compreender a importância da resistência e reivindicação dos Ilhéus.  

Quando foram atingidos em 1980 pelo alagamento decorrente da abertura das 

comportas das barragens de Primavera, no Rio Paraná, e Rosana, no Rio Paranapanema, 

totalizavam mais de 12.000 pessoas (MEZAROLLO, 2003), 1471 pessoas somente na Ilha 

Grande (GODOY, 2001). 

O alagamento das ilhas não era previsto ou anunciado nos projetos que foram 

parte dos acordos firmados entre o Brasil e o Paraguai,em 1966, com a assinatura da “Ata do 

Iguaçu”, pelos chanceleres do Brasil e Paraguai. Tal exclusão estava relacionada ao fato 

destas ilhas estarem localizadas à montante das “Sete Quedas” (ver mapa 01), (GERMANI, 

2003 p. 29-31). 

                                            
2 Depoimento de Nelci Maria Gonçalves, fascículo 15 da Nova Cartografia Social - Ilhéus do Rio Paraná, 2009, 
p. 8. 
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Com a assinatura da “Ata do Iguaçu”, consolidava-se um sonho antigo dos países, 

Brasil e Paraguai, para o aproveitamento do potencial energético do Rio Paraná. Porém, 

considerando que estas expectativas foram construídas pelo volume médio de suas águas (10 

mil metros cúbicos por segundo), pelo desnível do curso e pela capacidade de represamento 

do rio, era evidente que de alguma forma as “Sete Quedas” e as ilhas do Rio Paraná seriam 

atingidas (MAZZAROLLO, 2003 p.14). 

Ainda, segundo Mazzarollo (2003), os estudos para o aproveitamento energético 

apontaram que ficaria por responsabilidade da ITAIPU Binacional, constituída pelo tratado de 

26 de Abril de 1973, a construção da maior usina hidroelétrica do mundo, uma obra de 220 

metros de altura, em Foz do Iguaçu, represando o Rio Paraná, em um lago de 

aproximadamente 190 quilômetros, contanto com o financiamento do Banco Mundial. O 

autor afirma que, “se tivesse sido deixada para o futuro, uma usina com as dimensões da 

Itaipu provavelmente não seria permitida pela consciência ecológica da humanidade” (p.15). 

Assim, a barragem de ITAIPU está no contexto dos grandes empreendimentos 

para a geração de energia elétrica, e que entrou em funcionamento em maio de 1984. 

Atualmente, a Usina tem a capacidade de 14.000 mega watts. Para isso, foram inundadas 780 

km² de terras em território brasileiro, nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, e 570 km² 

no território Paraguaio.  

No Brasil, a área alagada se previa que 42.444 pessoas seriam atingidas nos 

municípios de Guaíra, Terra Roxa, Marechal Candido Rondon, Santa Helena, Matelândia, 

Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Foz do Iguaçu, além dos municípios acima de Sete 

Quedas, que seriam afetados pelas grandes cheias (GERMANI, 2003). Mas, as consequências 

do empreendimento foram mais avassaladoras. Segundo os ilhéus, esse número previsto 

dobrou depois do represamento da água e as cheias dela decorrente, sendo que a formação do 

lago atingiu famílias que nunca constaram nos relatórios de impactos. 

As mudanças no ambiente eram anunciadas, porém, não havia a noção do 

tamanho impacto. O mais simbólico deles, e previsto pelo poder público, foi o 

desaparecimento das Sete Quedas (ou, como preferem os habitantes do lugar “o afogamento 

das sete quedas”) que mobilizou diferentes campanhas nacionais e internacionais. 

As notícias conduziram milhares de pessoas do mundo todo que se mobilizaram 

para visitar pela última vez “as Sete Quedas” (figura 1 e 2). Uma reportagem da Revista Veja3 

da época chamavam os leitores a participarem da “cerimônia do adeus” às Sete Quedas. 

                                            
3 Revista Veja 22 de setembro de 1982, acervo Ilhéus do Rio Paraná. 



 

FIGURA 1 : VISTA DE ALGUNS DOS SALTOS DAS SETE QUEDAS VISITADA EM SEUS 
ÚLTIMOS MOMENTOS ANTES DO 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/

VISTA DE ALGUNS DOS SALTOS DAS SETE QUEDAS VISITADA EM SEUS 
ÚLTIMOS MOMENTOS ANTES DO “AFOGAMENTO” 

http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/ acesso em 17 de Fevereiro de 2012.
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VISTA DE ALGUNS DOS SALTOS DAS SETE QUEDAS VISITADA EM SEUS 

acesso em 17 de Fevereiro de 2012. 



 

FIGURA 2: CARAVANAS DE TURISTAS QUE CHEGAVAM EM GUAÍRA
AS SETE QUEDAS EM SEUS 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/
 

Segundo Mazzarollo (2003), a partir do fechamento das comportas da Usina 

Itaipu em 1982, o que a natureza levou pelo menos 50.000 mil anos para esculpir, foram 

precisos apenas 14 dias para deixar submersa pelo lago de 1350 km² (figuras 0

A figuras supracitadas ilustram 

Quedas em Guaíra demonstrando o patrimônio natural submerso a partir da formação do lago 

de Itaipu, hoje localização a margem esquerda da Ponte Airton Senna que liga o estado do 

Paraná e Mato Grosso do Sul. 

 

CARAVANAS DE TURISTAS QUE CHEGAVAM EM GUAÍRA
AS SETE QUEDAS EM SEUS ÚLTIMOS DIAS ANTES DE SER SUBMERSA

http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/ acesso em 17 de Fevereiro de 2012.

Segundo Mazzarollo (2003), a partir do fechamento das comportas da Usina 

Itaipu em 1982, o que a natureza levou pelo menos 50.000 mil anos para esculpir, foram 

apenas 14 dias para deixar submersa pelo lago de 1350 km² (figuras 0

A figuras supracitadas ilustram em 7 grupos os 19 saltos que compunham as Sete 

uedas em Guaíra demonstrando o patrimônio natural submerso a partir da formação do lago 

de Itaipu, hoje localização a margem esquerda da Ponte Airton Senna que liga o estado do 

Paraná e Mato Grosso do Sul.  
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CARAVANAS DE TURISTAS QUE CHEGAVAM EM GUAÍRA-PR PARA VISITAR 

ÚLTIMOS DIAS ANTES DE SER SUBMERSA 
acesso em 17 de Fevereiro de 2012. 

Segundo Mazzarollo (2003), a partir do fechamento das comportas da Usina de 

Itaipu em 1982, o que a natureza levou pelo menos 50.000 mil anos para esculpir, foram 

apenas 14 dias para deixar submersa pelo lago de 1350 km² (figuras 03 e 04). 

em 7 grupos os 19 saltos que compunham as Sete 

uedas em Guaíra demonstrando o patrimônio natural submerso a partir da formação do lago 

de Itaipu, hoje localização a margem esquerda da Ponte Airton Senna que liga o estado do 



 

FIGURAS 3: VISTA DOS SALTOS DAS SETE QUEDAS NUMERADOS E AS TORRES DE 
TRANSMISSÃO DA ENERGIA PRODUZIDA POR ITAIPU, ANTES DA FORMAÇÃO DO 
LAGO. 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/
 

: VISTA DOS SALTOS DAS SETE QUEDAS NUMERADOS E AS TORRES DE 
TRANSMISSÃO DA ENERGIA PRODUZIDA POR ITAIPU, ANTES DA FORMAÇÃO DO 

http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/ acesso em 17 de Fevereiro de 2012.
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: VISTA DOS SALTOS DAS SETE QUEDAS NUMERADOS E AS TORRES DE 

TRANSMISSÃO DA ENERGIA PRODUZIDA POR ITAIPU, ANTES DA FORMAÇÃO DO 

2012. 



 

FIGURA 4: VISTA DOS SALTOS NUMERADOS DAS SETE QUEDAS E AS TORRES DE 
TRANSMISSÃO DA ENERGIA PRODUZIDA POR ITAIPU DEPOIS DA FORMAÇÃO DO LAGO.
Fonte: http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/
 

Desta forma, as águas foram represadas, entretanto, para garantir o nível do 

reservatório foram empreendidas outras ações, como a abertura das barragens das 

hidrelétricas, Primavera e Rosana, ao norte da Usina de Itaipu, devido ao grande volume 

proveniente das chuvas nas regiões de Minas Gerais, São Paulo, etc. Este procedimento, não 

foi precedido de consulta ou aviso à

aproximadamente a 170 quilômetros de distância.

que iria cobrir estas ilhas. 

As Ilhas habitadas pelos Ilhéus também sofreram inundação por 222 dias 

consecutivos e, sem que a população estivesse preparada para o evento, conduziu 

expropriação compulsória dos 

VISTA DOS SALTOS NUMERADOS DAS SETE QUEDAS E AS TORRES DE 
TRANSMISSÃO DA ENERGIA PRODUZIDA POR ITAIPU DEPOIS DA FORMAÇÃO DO LAGO.

http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/ acesso em 17 de Fevereiro de 2012.

Desta forma, as águas foram represadas, entretanto, para garantir o nível do 

reservatório foram empreendidas outras ações, como a abertura das barragens das 

mavera e Rosana, ao norte da Usina de Itaipu, devido ao grande volume 

proveniente das chuvas nas regiões de Minas Gerais, São Paulo, etc. Este procedimento, não 

precedido de consulta ou aviso à população que habitava as ilhas do Rio Paraná

170 quilômetros de distância. Não se calculava a enchente, e nem mesmo 

As Ilhas habitadas pelos Ilhéus também sofreram inundação por 222 dias 

consecutivos e, sem que a população estivesse preparada para o evento, conduziu 

expropriação compulsória dos Ilhéus (figura 05). 
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VISTA DOS SALTOS NUMERADOS DAS SETE QUEDAS E AS TORRES DE 

TRANSMISSÃO DA ENERGIA PRODUZIDA POR ITAIPU DEPOIS DA FORMAÇÃO DO LAGO. 
acesso em 17 de Fevereiro de 2012. 

Desta forma, as águas foram represadas, entretanto, para garantir o nível do 

reservatório foram empreendidas outras ações, como a abertura das barragens das 

mavera e Rosana, ao norte da Usina de Itaipu, devido ao grande volume 

proveniente das chuvas nas regiões de Minas Gerais, São Paulo, etc. Este procedimento, não 

população que habitava as ilhas do Rio Paraná, 

Não se calculava a enchente, e nem mesmo 

As Ilhas habitadas pelos Ilhéus também sofreram inundação por 222 dias 

consecutivos e, sem que a população estivesse preparada para o evento, conduziu à 



 

FIGURA 05: ILHAS DO RIO PARANÁ E ILHÉUS ACAMPADOS À BEIRA DO RIO, DEPOIS
DA DESOCUPAÇÃO FORÇADA DEVIDO À
Fonte: http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/
 

Para aqueles que permaneceram, também tiveram que conviver com as constantes 

adversidades e comprometimento das suas práticas agrícolas, conforme relata João Benjamin 

Franco: 

 

ILHAS DO RIO PARANÁ E ILHÉUS ACAMPADOS À BEIRA DO RIO, DEPOIS
DA DESOCUPAÇÃO FORÇADA DEVIDO ÀS GRANDE CHEIA DO RIO PARANÁ.

http://www.flickr.com/photos/setequedasvive/ acesso em 17 de Fevereiro de 2012.

Para aqueles que permaneceram, também tiveram que conviver com as constantes 

adversidades e comprometimento das suas práticas agrícolas, conforme relata João Benjamin 

Vou contar para você a história de antigamente, vamos falar dos a
60, 70 até os anos 80, esses anos todos davam enchentes, chegava 
dezembro/janeiro o rio enchia, era de natureza. O rio enchia um metro, 
um metro e vinte, até um metro e meio. Quando enchia um metro e 
meio, falavam: olha que enchentona grande, mas o rio
metros de barranco para subir em cima, que era tão alto; não tinha 
elevação de água, nem nada, o rio era lá em baixo, quando enchia um 
metro não era nada. Agora, depois que fez Itaipu, elevou o rio, 
assoreou o rio e elevou o nível da água; se vem um metro de água lá 
de cima, Minas Gerais, o Rio Paraná nasce lá, São Paulo, Mato Grosso 
do Sul, norte do Paraná, quando liga a televisão já digo: vou perder 
minha mandioca. Ano passado mês de julho, nós perdemos as 
mandioca, começou chover tanto lá em cima e já começou encher 
tudo. A água não passa, chega aqui encontra o lago, ela não desce 
mais nas Sete Quedas, não tem caída, encontra o lago, por isso que dá 
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ILHAS DO RIO PARANÁ E ILHÉUS ACAMPADOS À BEIRA DO RIO, DEPOIS 

S GRANDE CHEIA DO RIO PARANÁ. 
eiro de 2012. 

Para aqueles que permaneceram, também tiveram que conviver com as constantes 

adversidades e comprometimento das suas práticas agrícolas, conforme relata João Benjamin 

Vou contar para você a história de antigamente, vamos falar dos anos 
anos todos davam enchentes, chegava 

dezembro/janeiro o rio enchia, era de natureza. O rio enchia um metro, 
um metro e vinte, até um metro e meio. Quando enchia um metro e 
meio, falavam: olha que enchentona grande, mas o rio tinha dois 
metros de barranco para subir em cima, que era tão alto; não tinha 
elevação de água, nem nada, o rio era lá em baixo, quando enchia um 
metro não era nada. Agora, depois que fez Itaipu, elevou o rio, 

em um metro de água lá 
de cima, Minas Gerais, o Rio Paraná nasce lá, São Paulo, Mato Grosso 
do Sul, norte do Paraná, quando liga a televisão já digo: vou perder 
minha mandioca. Ano passado mês de julho, nós perdemos as 

cima e já começou encher 
tudo. A água não passa, chega aqui encontra o lago, ela não desce 
mais nas Sete Quedas, não tem caída, encontra o lago, por isso que dá 



41 
 

enchente. Em 1982/1983 com a barragem teve a grande cheia, não 
lembro se foi 18 ou 15 de dezembro, novembro acho que foi né, não 
lembro bem a data, que fechou a barragem, aí começou a chover em 
Minas Gerais, São Paulo, nas cabeceiras do Rio Paraná, foi muita 
chuva naquele ano, quando ela chegou na nossa região aqui, encontrou 
o lago, não tinha onde passar, passou em cima das ilhas. Teve ilhas 
que estragou noventa porcento, tinha ilha aqui que ficou noventa por 
cento dela um metro, um metro e pouco de areia, onde era a roça do 
Werner ficou branquinho de areia. O campo de futebol ficou aqueles 
moro de areia. Mas tudo isso começou com a barragem da Itaipu, que 
encheu o lago e desapareceu com as Sete Quedas, ante não tinha nada 
disso aqui. (João Benjamim Franco, 2014) 

 

Os Ilhéus atribuem a responsabilidade pelos problemas decorrentes das cheias à 

Usina de Itaipu, que até hoje não reconhece estas consequências. 

Conforme Mazzarollo (2003), as pessoas que tinham benfeitorias e títulos das 

terras, se mobilizaram para reaver seus direitos, e aquelas que não detinham os documentos 

que legitimassem sua posse, ficaram totalmente à margem do processo.  Enquanto o Estado, 

paliativamente, indenizou e/ou incluiu as famílias atingidas diretamente pela Usina de Itaipu 

em programas de reforma agrária, aquelas que habitavam as Ilhas ao norte da Usina, foram 

ignorados, configurando grande parte da luta do Ilhéus do Rio Paraná. O Estado se 

comprometia apenas com as famílias das áreas de alagamentos, oficialmente, previstas nos 

estudos de impactos sociais e ambientais. 

De fato, para as famílias atingidas, seja pela obra ou pelo resultado do 

alagamento, o prejuízo social foi grande, mas ainda maior para aqueles que não tinham 

condições econômicas para juridicamente buscar seus direitos. 

Mazzarollo (2003) afirma que os atingidos pela barragem de Itaipu não foram 

totalmente indenizados, porque muitos deles nem possuíam o título da terra. Eram 

agricultores que habitavam as áreas secularmente, descendentes dos povos indígenas e/ou de 

migrantes colonizadores do oeste do Paraná (estes, com ocupações mais recente do território, 

no início do século XX). 

Esse processo resultou na mobilização social e organização de diferentes 

movimentos, dentre eles o Movimento Justiça e Terra (1980) e o Movimento dos Agricultores 

Sem Terra do Oeste do Paraná, MASTRO (1981), sendo uma das forças que consolidou o 

início do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, em 1984 

(MAZZAROLLO, 2003, p. 145-147). 

Mas o caso era mais crítico para os Ilhéus do Rio Paraná porque eles não estavam 

vinculados à luta dos atingidos diretamente pela construção da barragem de Itaipu. Em virtude 
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da distância, não havia por parte deles noção prévia das consequências do impacto deste 

empreendimento para o seu território. Assim, não houve tempo de se organizarem, seja para 

fazer frente à abertura das comportas, seja para antecipar a luta pelas indenizações. 

A única iniciativa realizada em 1979 foi do Instituto de Terras e Cartografia do 

Paraná – ITC4 que, prevendo consequências futuras para os moradores das Ilhas, em 

detrimento de outras Usinas Hidrelétricas previstas na região, iniciou um processo de 

mapeamento para titulação das terras aos agricultores das Ilhas do Rio Paraná 

(MAZZAROLLO, 2003).  Ou seja, o processo de titulação realizado pelo ITC em parceria 

com o INCRA já prevendo a necessidade de indenização das famílias moradoras das ilhas. 

Segundo Godoy (2001) em 1980 foi divulgada pela imprensa uma primeira 

notícia de outro projeto de Barragem no Rio Paraná, a Usina Hidrelétrica de Ilha Grande, a 

qual seria executada pela Eletrosul. E, então, o Instituto de Terras e Cartografia do Paraná - 

ITC realizou, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, o levantamento, a delimitação e o mapeamento das áreas ocupadas das Ilhas do Rio 

Paraná. 

Este projeto da Usina de Ilha Grande acabou não sendo viabilizado, embora ainda 

haja rumores quanto a sua implementação5. 

Todavia, os processos de mapeamento e das licenças para a população local, 

realizados pelo ITC e INCRA, foram desarticulados, com desinformação da maioria dos 

moradores das ilhas, sendo uma ação do estado que em várias casos que identificamos não 

tiveram a compreensão do Ilhéus. Isso porque também foi visto como uma ameaça frente ao 

direito a terra. Neste processo, 70% das áreas foram tituladas (936 títulos de posse) pelo 

INCRA (Anexo 2), que tinha como objetivo indenizar as pessoas atingidas pelo 

empreendimento da ELETROSUL (GODOY, 2001). 

Durante este processo de mapeamento, as ilhas do Rio Paraná que hoje compõem 

o Parque Nacional da Ilha Grande foram divididas em 5 glebas, demarcados 1288 lotes de 

                                            
4 O Instituto de Terras e Cartografia do Paraná – ITC instituído em 1972, assumindo durante diversos anos as 
tarefas de ordenamento territorial, “fiscalização e controle da caça, pesca, cobertura florestal, produção de 
mudas, educação ambiental, fomento florestal e administração de parques e reservas”; em 1985 é transformado 
no Instituto de Terras, Cartografia e Florestas - ITCF, como “órgão oficial de definição e execução da 
regularização fundiária e da Política Florestal do Paraná”; em 1992 dá lugar à criação do Instituto Ambiental do 
Paraná - IAP, uma nova autarquia do Governo Estadual, vinculado a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - SEMA. Em 2005, foi recriado o Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do Estado do 
Paraná – ITCG, como uma autarquia estadual, vinculado à SEMA com a responsabilidade pelas questões 
fundiárias do estado e órgão oficial de cartografia do Paraná (ITCG, 2008, p.11). 

5 Fragmento do discurso de Jorge Samek, diretor presidente da Itaipu Binacional, com Ilhéus do Rio Paraná, por 
ocasião da preparação do Encontro dos Ilhéus do Rio Paraná em Alto Paraíso-PR, 2011. 
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terra, sem contar a área ao norte da Ilha Grande que compõe a APA dos Rios e Várzeas do 

Rio Paraná.  

Neste contexto, o fato gritante do processo foi que a luta dos Ilhéus iniciou-se 

junto com a inundação. E mesmo quando a água baixou, também foram impedidos de 

retornar, mas agora não pela água, mas sim pelo Estado, em virtude da Criação das Unidades 

de Conservação.  

Sobre este novo evento, a Sra. Nadir dos Santos, esclarece que, 

 

Quando deu a enchente daí nós tivemos que tira tudo daí, as criação, 
tirar até nossa mudança, um pouco nós deixamos no alto assim 
guardado e outro nós tivemos que tirar, aí fomos lá pro Porto Figueira, 
chegando no Porto Figueira nós ficamos, ai quando a água baixou, nós 
queria volta, mas o IBAMA, a turma não deixaram a gente volta mais, 
porque disque na ilha não era pra voltar mais ninguém. (GARCIA, 
2009) 

 

Entre os Ihéus, como já mencionado, uma grande maioria não tinha o título da 

terra ou não tinha retirado o título junto ao INCRA. A não titulação da maioria deles se deu 

pela confusão de informações e também pelo receio dos agricultores em relação ao Estado. 

Primeiramente, porque a proposta do INCRA à época era que os titulados pagassem pela terra 

durante 04 anos, fato que excluía deliberadamente aqueles que não tinham condições 

financeiras de assumir a dívida. Além disso, o temor de que o mapeamento das terras fosse 

uma estratégia do Estado para tomar posse definitivamente das ilhas6.  

Outra questão importante, diz respeito às diferentes formas de ocupação das ilhas 

ao longo da história, como relata o então presidente da APIG Eduardo Ortt (2008), 

 

Quando o governo Getulio Vargas achou que as terras fossem 
colonizadas para ocupação das ilhas e, ai consequentemente o Oeste 
do Paraná foi ocupado onde os menos favorecidos de diversas regiões 
do País, trouxeram de pau-de-arara para derrubar as matas, na década 
de 50. Com isso as pessoas puderam se apossar de seu pedaço de 
terra, terras que ninguém queria, por serem inóspitas e de difícil 
acesso, mas foi onde o nosso povo se instalou, aonde as comunidades 
tradicionais se confundem, porque tanto indígenas como quilombolas 
tem a mesma origem, a da exclusão social em terras que não tinham 
valor nenhum. (Depoimento, em 24.05.2008 – grifo nosso) 
 
 

                                            
6 Este processo foi relatado por vários ilhéus durante a nossa pesquisa de campo, dentre eles nas entrevista 
concedidas por Nadir dos Santos Garcia, Francisco Vitorino da Silva e João Beijamim Franco. 
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Após o período de inundação, aproximadamente 02 anos, as águas começaram a 

baixar, fato que gerou esperança de retorno a várias famílias e, muito delas voltaram às suas 

terras. 

Contudo, este retorno não foi acompanhado de uma política de Estado de 

indenização às famílias para recuperarem as terras em condições de plantio. Segundo o 

levantamento realizado pelos Ilhéus em 1997, em 385 ações, das mais de 600 ajuizadas, os 

Ilhéus tiveram um prejuízo estimado de 108 milhões de reais, entre a soma do valor estimado 

pela terra nua, mais as benfeitorias perdidas7. Valor calculado sem correção ou equalização 

com o valor de mercado vigente no período. 

Quando retornaram, encontraram as ilhas assoreadas, as benfeitorias destruídas, 

ou seja, sem nenhuma condição de sustentabilidade no local.  

Para mediar a situação e não perder seu território, os Ilhéus resistiram nas Ilhas ou 

na barranca do rio, em barracos improvisados, principalmente, nas cidades de Guaíra, Altônia, 

Porto Rico, Querência do Norte, Terra Roxa, Alto Paraíso, etc. 

Proibidos de praticar a agricultura nas suas terras, seja pelas más condições 

estruturais e financeiras, seja pela proibição do Estado, que já naquele período negava o 

direito de plantio, os Ilhéus que resistiram dedicaram-se basicamente ao extrativismo de 

produtos florestais (apicultura, frutos, ginseng, criação de animais, etc.) e pesca, mantendo 

sua afirmação do direito ao ambiente. 

Em 1990, o governo do Estado do Paraná, anunciou a criação de unidades de 

conservação permanente no local do arquipélago do Rio Paraná, mesmo já havendo uma 

estratégia municipal de criação de unidades de conservação, utilizando-se da Áreas Proteção 

Ambiental – APA. 

Segundo Eduardo Ortt, a situação se agravou com a criação da área de proteção 

ambiental (APA) municipais. A discriminação social foi associada à perseguição em nome do 

meio ambiente. E assim, os Ilhéus foram perdendo seus meios de produção e, por 

consequência, de subsistência. Nas palavras de Eduardo Ortt,  

 

[...] inventaram a Área de Proteção Ambiental – APA para os 
municípios receberam ICMS. Sei de casos que muitos pais de famílias 
apanharam de fiscais, tiveram redes confiscadas enquanto senhores de 
situação econômica um pouco melhor, construíram em suas ilhas suas 
casas de recreio e nós, ilhéus, não podemos reformar nossos barracos. 
Isso foi Itaipu. Mais tarde veio a usina de Ilha Grande Baixa serviu 

                                            
7 Consultar anexo 03 e 04 – Listagem de Expropriados – Parque Nacional de Ilha Grande – Processos Ajuizados. 



45 
 

pra que o governo federal titulasse nossas terras. Título esse que não 
é respeitado. Nos proibiu de produzir na nossa terra. (Depoimento, 
em 24.05.2008 – grifo nosso) 

 

Em 1997, foram criados por meio de decretos federais, assinados pelo então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, o “Parque Nacional de Ilha Grande nos 

Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul” e a “Área de Proteção Ambiental dos Rios e 

Várzeas do Rio Paraná, nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul”8. 

Em meio a todo este processo, a mobilização social foi o instrumento pela qual os 

Ilhéus iniciaram sua luta. Sobre isso, Eduardo Ortt, esclarece que, 

 

Quando foi em setembro de 1997, assinaram o decreto de criação do 
Parque Nacional de Ilha Grande, nesse momento nós começamos a 
nos organizar com APIG – Associação dos Ilhéus Atingidos pelo 
Parque Nacional de Ilha Grande e Área de Preservação Ambiental. O 
mentor de tudo isso é um grande homem, que foi assassinado pela 
polícia do Governo Lerner, o Antonio Tavares. Ele idealizou a criação 
dessa associação, e que ela é dirigida por ilhéus. Temos representantes 
de 13 municípios de Mato Grosso do Sul e 9 no Paraná. Nos 
prometeram que nós teríamos uma rápida indenização. Seria o parque 
mais barato do mundo, custando 20 mil reais, se não iam cancelar 
todos os títulos de propriedade. Quando foi assinado decreto do 
Parque se editou uma Lei que dizia o seguinte: a quem não se fizesse 
representar com indenização indireta no prazo de 5 anos teria seus 
direitos perdidos. Isso nos fez contratar assessoria jurídica. 
Infelizmente, no tempo do FHC, desde a criação do Parque até agora, 
estivemos com todos os ministros do meio ambiente e não 
conseguimos resolver isso por 12 anos. Temos dentro da ilha os 
posseiros e a APIG os abriga, pois a titulação parou em 83. Nós 
estamos sendo achatados pelos órgãos ambientais, nós ilhéus não 
temos culpa, tentaram enfraquecer nossa luta pegaram nossas 
lideranças e espalharam por todo o Brasil, Cavernoso, Clevelândia, 
Jataí,... só que nossa consciência não conseguiram calar a nossa linha 
de luta se dirige ao pessoal do meio ambiente. Desde o MMA até os 
órgãos estaduais e municipais. (Depoimento, em 24.05.2008 - grifo 
nosso). 

 

A Associação dos atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e Áreas de 

Proteção Ambiental, APIG, tem atuado desde então para o reconhecimento e luta pela 

indenização dos Ilhéus. 

                                            
8Como fontes da pesquisa, citamos a cópia dos documentos cedidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade – ICMBIO de parte do processo 14719/97-80, de criação das Unidades de Conservação dos 
Rios e Várzeas do Rio Parará. 
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Após anos de luta, os Ilhéus9 remanescentes das Ilhas afirmam que cerca de 80% 

deles sofreram o processo de dispersão compulsória a partir de 1980, em direção a várias 

cidades de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, e outras em direção ao Paraguai.  

Com a saída, as famílias foram obrigadas a se sujeitar a diferentes adversidades. 

Viver na beira da estrada, sob as lonas pretas; violência, opressão, etc, como podemos 

observar no relato da Sra.Nadir dos Santos, 

 

[...] chegando no estado de São Paulo, eu não acostumava que a vida 
era tudo diferente, ficamos lá cinco anos. Nesses 5 anos, voltei e entrei 
dentro da ilha de novo, mas eles não deixaram, aí eu tive que saí e fiz 
uma roça num barranco, na barranca do lado de lá, mas já não deu 
certo igual na ilha, e fui num acampamento, agora nós estamos num 
acampamento do MST, já 7 anos, esperando ganhar uma terra do 
governo, porque tiraram a nossa, nós não podemos voltar, estamos no 
movimento em barracos, na beira do asfalto, num lugar e no outro, 
tentando. Já entramos em terra, a polícia atirou 3 vezes, já 
enfrentamos tudo isso, já vi meu segundo filho preso por causa do 
movimento, e foi dessa vida, agora é só sofrimento, mas eu vou luta! 
Enquanto eu tiver vida e com fé em Deus, eu vou lutar! Porque eu 
acho que todos nós temos direito a um pedaço de terra, porque Deus 
não repartiu a terra, Deus deu, e agora o latifúndio fica com tudo e os 
pobre fica sem? Meus filhos, assim mesmo tão no movimento debaixo 
da lona, e eles trabalham de bóia fria, porque eles querem sustentar os 
seus filhos, coisa que eles nunca trabalharam pra ninguém, nunca 
tiveram carteira assinada, foram criados assim, na maior liberdade, 
mas depois que tiraram a liberdade pra nós sofrer mesmo. (GARCIA, 
2009, p.7-8) 

 

Muitos deles se tornaram assalariados no campo, no corte da cana de açúcar, na 

colheita do algodão, ou nos centros urbanos como trabalhadores informais nas pequenas 

cidades do oeste do Paraná. Situação relatada pelo senhor Francisco Vitorino da Silva, 

 

Nos tiraram o direito de viver aqui e jogaram à margem das periferias 
da cidade, ou debaixo de lona nos acampamentos, eu diria que eu 
nunca vi falar em nenhum lugar do mundo, onde as pessoas fossem 
expulsas de sua própria casa...com nós aconteceu isso, infelizmente 
fomos expulsos da nossa própria terra, pra mim o que acontece hoje 
com os ilhéus eu digo com tristeza, mais é a mesma coisa pra mim 

                                            
9 Os dados apresentados a partir daqui, neste texto, são frutos dos depoimentos colhidos em campo, durante as 
oficinas de cartografia, encontros, seminários, reuniões de trabalhos, audiência, realizados nos últimos 08 anos, 
registrados em diário de campo deste autor. Também a fonte direta dos testemunhos dos próprios Ilhéus, dentre 
eles Salvador Penga, José Pereira Nunes, Francisco Vitorino da Silva, Ângela Maria Vieira da Silva, João 
Benjamim Franco, DorvalinoMalicoski, Antônio Tavares Irmão, Ubirajara Benjamim Franco, Nelsi Franco 
Gonçalves, Lourença Franco, Denair da Silva Brassi,Edito Tack, Zaquel de Oliveira Castro, Leonir Jonek, Verno 
J. Danike, Diva Pires Rodrigues,AturChimith,  Nadir dos Santos Garcia, Misael Jéferson Nobre, Eduardo Ortt, 
Antonici Machado, Antonio Carlos Meliski, Geneci Maria Gonçalves, Valter Diogo Junior. 
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porque algumas autoridades estão rasgando a Constituição Federal, 
porque a lei diz que nós, a lei é igual pra todos, pra nós não foi assim, 
então eu falo com indignação porque nós fomos tratados pelo poder 
público pior do que os animais. (GARCIA, 2009, p.10) 

 

Alguns, porém, foram reassentados pelo INCRA no Paraná, Mato Grosso, Acre, 

etc, no entanto, metade, abandonou os lotes pela falta de adaptação em locais onde as 

condições físicas e de reprodução social eram incompatíveis com as do local de origem. 

Não bastassem as condições materiais aos quais estavam submetidos, a criação 

das unidades de conservação excluía qualquer possibilidade de habitação nos territórios dos 

Ilhéus. Contraditoriamente, as comunidades que durante anos preservaram a área, retirando 

apenas o necessário para sua subsistência, foram excluídos do direito ao ambiente. 

 Conforme Sr. Francisco V. da Silva, 

 

[...] nós ilhéus defendemos o meio ambiente, é engano e muito engano 
as pessoas que pensam que aqui a gente veio para destruir, viemos pra 
preservar muito embora preservação do meio ambiente pra mim ela só 
se dá na medida em que o ser humano seja preservado em primeiro 
lugar e não preservar o meio ambiente simplesmente pra exclui o 
homem de seu habitat. (GARCIA, 2009, p.10) 

 

Com a criação do Parque, foram apenas reconhecidos como legítimos, para fins de 

“regularização fundiária”, aqueles que possuíssem “títulos plenos” - entregues e quitados 

pelos concessionários, antes da criação do parque. O INCRA reconhece como válidos 

somente 602 dos 936 emitidos em 1983 (Anexo 05). 

 No entanto, foram demarcados 1288 lotes de terras nas Ilhas do Rio Paraná que 

hoje corresponde ao Parque Nacional. 

Os lotes foram identificados numericamente e representados no mapa do INCRA, 

porém do total, 395 não foram nominados, sendo seus ocupantes considerados posseiros 

(Anexo 06). 

Para a APIG, o número de titulados é ainda maior. Eles identificaram 1005 títulos 

(Anexo 07), com suas respectivas matrículas nos Cartórios de Registro de Imóveis de Altônia, 

Querência do Norte, Umuarama, Icaraíma no Paraná e Mundo Novo, Eldorado, Naveraí, 

Itaquiraí e Bataiporã no Mato Grosso do Sul.  

Além de haver diferenças entre o quantitativo de títulos emitidos pelo INCRA, o 

mesmo ainda, em 2010, cancelou 247 deles. (anexo 8). 

O Superintendente do INCRA, por ocasião do Primeiro Encontro dos Ilhéus do 

Rio Paraná, realizado nos dia 24 e 25 de novembro de 2011, na cidade de Alto Paraíso - PR 



 

(figura 6) informou este cancelamento, sob duas alegações: 

públicas; e, a segunda, que há “inadimplência dos concessionários de Títulos de Propriedade 

do Imóvel do Arquipélo Fluvial do R

FIGURA 6: COMPOSIÇÃO DA MESA DE AUTORIDADES PRIMEIRO ENCONTRO ILHÉUS 
DO RIO PARANÁ. DA ESQUERDA PARA DIRETA
REDE PUXIRÃO, DIONÍSIO VANDRESEN
CAMPESINATO-CEMPO REPRESENTANDO 
AMÍLCAR CAVALCANTE CABRAL
CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS DO PARANÁ, LUIZ BRUTTO 
GESTÃO DE CONFLITOS TERRITORIAIS
PARQUE NACIONAL DA ILH
PARANÁ, NILTON BEZERRA GUEDES 
RODRIGO ARTUR PEREIRA 
PARANÁ, JOSÉ CARLOS 
REPRESENTANTE DO DEPUTADO FEDERAL ZECA DIRCEU.
Foto: Acervo Ilhéus do Rio Paraná, 2011.

 

Em seu pronunciamento Nilton Bezerra Guedes (Superintendente do INCRA), 

detalhou que 

 

) informou este cancelamento, sob duas alegações: a primeira, de que as terras são 

públicas; e, a segunda, que há “inadimplência dos concessionários de Títulos de Propriedade 

do Imóvel do Arquipélo Fluvial do Rio Paraná”.  

COMPOSIÇÃO DA MESA DE AUTORIDADES PRIMEIRO ENCONTRO ILHÉUS 
DO RIO PARANÁ. DA ESQUERDA PARA DIRETA DE QUEM LÊ: HAMILTON JOSÉ DA SILVA
REDE PUXIRÃO, DIONÍSIO VANDRESEN-CENTRO MISSIONÁRIO DE APOIO AO 

CEMPO REPRESENTANDO DEPUTADO FEDERAL FLORISVALDO FIER, 
AMÍLCAR CAVALCANTE CABRAL –PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS, 
CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS DO PARANÁ, LUIZ BRUTTO – 
GESTÃO DE CONFLITOS TERRITORIAIS-ICMBIO, ROMANO PULZATO NETO 
PARQUE NACIONAL DA ILHA GRANDE, JOAREZ PASCOSKI - INSTITUTO AMBIENTAL DO 
PARANÁ, NILTON BEZERRA GUEDES – SUPERINTENDENTE DO INCRA PARANÁ, 
RODRIGO ARTUR PEREIRA – CHEFE DA APA FEDERAL DOS RIOS E VÁRZEAS DO RIO 
PARANÁ, JOSÉ CARLOS – REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E 

NTANTE DO DEPUTADO FEDERAL ZECA DIRCEU. 

Acervo Ilhéus do Rio Paraná, 2011. 

Em seu pronunciamento Nilton Bezerra Guedes (Superintendente do INCRA), 
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primeira, de que as terras são 

públicas; e, a segunda, que há “inadimplência dos concessionários de Títulos de Propriedade 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA DE AUTORIDADES PRIMEIRO ENCONTRO ILHÉUS 

: HAMILTON JOSÉ DA SILVA-
CENTRO MISSIONÁRIO DE APOIO AO 

DEPUTADO FEDERAL FLORISVALDO FIER, 
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS, 

 COORDENAÇÃO DE 
ICMBIO, ROMANO PULZATO NETO – CHEFE DO 

INSTITUTO AMBIENTAL DO 
SUPERINTENDENTE DO INCRA PARANÁ, 

CHEFE DA APA FEDERAL DOS RIOS E VÁRZEAS DO RIO 
REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E 

Em seu pronunciamento Nilton Bezerra Guedes (Superintendente do INCRA), 
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Como o decreto foi emitido em 1997 (Decreto do Parque Nacional da 
Ilha Grande), então aqueles títulos que estavam inadimplentes, após o 
decreto, perderiam a validade. Então, esse foi o critério utilizado à 
época como fundamentação jurídica, isso com várias reuniões, 
acordos. Isso chegou a ser levado para processo que está correndo na 
justiça. Também por outro lado, chegava uma realidade para a gente 
de que havia fraudes em alguns casos. Advogados que já haviam 
comprado títulos e estavam só querendo usar os ilhéus a título de fazer 
a compensação da reserva legal. Até devo confessar a vocês que se 
teve uma falha neste processo foi de não ouvir vocês, pois, certamente 
se fosse hoje ou amanhã eu teria revisto uma decisão que eu tive em 
meados do ano passado. De qualquer forma nós encaminhamos todos 
os títulos emitidos, vocês sabem que foi aproximadamente 1000 
títulos desde 1982. Nós cancelamos 247, 150 ou quase 200, o pessoal 
destitui esses títulos e outros são inadimplentes, de forma que sem 
entrar no mérito do que está por trás de tudo isso, eu digo que esses 
títulos foram para Brasília e foram cancelados. Isso foi oficializado no 
ICMBIO e certamente não serão considerados com relação às 
indenizações. Então diante da situação aqui apresentada, eu até 
proponho uma discussão, agendem com o presidente do INCRA para 
a gente expor a situação, eu me proponho a participar, e a tempo ver 
um possibilidade, de repente de que se cometemos alguma injustiça 
queremos corrigir isso. (Nilton Bezerra Guedes, transcrição de parte 
do discurso no Encontro dos Ilhéus 24.11.2012 em Alto Paraíso-PR) 

 

Um destaque no discurso de Superintendente do INCRA é necessário. O contexto 

histórico de expropriação dos Ilhéus os expôs às mais diversas relações com operadores de 

direito, seja de instituições públicas ou privadas, situação que também facilitou a aproximação 

de pessoas com o exclusivo objetivo de ganhar vantagem sobre esse direito aos Ilhéus 

atribuído. No entanto, tal realidade não deslegitima aqueles de boa fé que continuam lutando 

pelo direito dos Ilhéus do Rio Paraná. Resta ao estado brasileiro estabelecer uma relação 

direta com os verdadeiros sujeitos do processo, dando-lhe voz e instrumentos para garantir 

seus direitos. 

Mesmo com todos os obstáculos legais, a indiferença do estado e o impedimento 

de ocupação dos territórios tradicionalmente ocupados, em torno de 600 famílias de Ilhéus 

têm resistido,e permanecem nas ilhas ou aos seus entornos com vistas a recuperar as terras e 

ainda receber a indenização do Governo Federal por essa expropriação. 

Contudo, estes que permanecem nas ilhas (figura 7) são constantemente 

criminalizados pelos órgãos ambientais do estado e da União. 

 



 

FIGURA 7: DIVA PIRES RODRIGUES, MORADORA DAS ILHAS DO RIO PARANÁ 
Foto: Acervo Ilhéus do Rio Paraná, 2009.

 

Estas criminalizações são evidentes nas notificações e no

realizados pelo Instituto Ambiental do Paraná, IAP, e, por consequência, nos processos 

judiciais aos quais, alguns deles, foram submetidos. Exemplos disso são as notificações

44249/2003, 38908/2003 e 38923/2003 (anexo 09), emitidas para o seu Antonici F. Machado 

e Mizael Jeferson Nobre, por criação de animais na área da APA. 

E ainda, o processo 5004.533

Público Federal em desfavor de Amadeu Fagundes (anexo 10) por residir, fazer conservação 

de suas construções, manter as edi

domésticos.  

Estes conflitos nos ajudam a entender e explicitar o processo que têm buscado os 

Ilhéus para reconhecimento de sua identidade coletiva. 

É importante ressaltar que os moradores das ilha

expropriação, não se auto

permanência no território, se criou um fortalecimento da identidade coletiva do grupo. Criada, 

DIVA PIRES RODRIGUES, MORADORA DAS ILHAS DO RIO PARANÁ 
Acervo Ilhéus do Rio Paraná, 2009. 

Estas criminalizações são evidentes nas notificações e no

pelo Instituto Ambiental do Paraná, IAP, e, por consequência, nos processos 

judiciais aos quais, alguns deles, foram submetidos. Exemplos disso são as notificações

44249/2003, 38908/2003 e 38923/2003 (anexo 09), emitidas para o seu Antonici F. Machado 

zael Jeferson Nobre, por criação de animais na área da APA.  

E ainda, o processo 5004.533-82.2012.404.7004 impetrado pelo Ministério 

Público Federal em desfavor de Amadeu Fagundes (anexo 10) por residir, fazer conservação 

de suas construções, manter as edificações, realizar pequenas plantações e criar de animais 

Estes conflitos nos ajudam a entender e explicitar o processo que têm buscado os 

lhéus para reconhecimento de sua identidade coletiva.  

É importante ressaltar que os moradores das ilhas, antes do processo de 

expropriação, não se auto-identificavam como Ilhéu, mas com o objetivo comum de 

permanência no território, se criou um fortalecimento da identidade coletiva do grupo. Criada, 
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Estas criminalizações são evidentes nas notificações e no auto de infrações 

pelo Instituto Ambiental do Paraná, IAP, e, por consequência, nos processos 

judiciais aos quais, alguns deles, foram submetidos. Exemplos disso são as notificações 

44249/2003, 38908/2003 e 38923/2003 (anexo 09), emitidas para o seu Antonici F. Machado 

82.2012.404.7004 impetrado pelo Ministério 

Público Federal em desfavor de Amadeu Fagundes (anexo 10) por residir, fazer conservação 

ficações, realizar pequenas plantações e criar de animais 

Estes conflitos nos ajudam a entender e explicitar o processo que têm buscado os 

s, antes do processo de 

identificavam como Ilhéu, mas com o objetivo comum de 

permanência no território, se criou um fortalecimento da identidade coletiva do grupo. Criada, 
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para identificar aqueles que tinham as mesmas práticas, realidades e conflitos que foram 

submetidos seja como agricultores, pescadores, e/ou ribeirinhos, moradores das Ilhas do Rio 

Paraná.  

A nomenclatura “Ilhéu” permitiu sua identificação de sujeito de direito. Ou seja, o 

direito de habitarem seu território e se apropriar de suas terras. 

Apesar da criação desta identificação, não se referir às formas de suas próprias 

nomeações (como por exemplo: ribeirinhos, pescadores artesanais, etc), foi com ela que os 

Ilhéus passaram a dialogar com o Estado, e a forma como este passou a reconhecê-los. 

Atualmente, tal definição passou a ser de uso comum entre os Ilhéus, os ribeirinhos e os 

pescadores dessa região.  E assim, através do seu auto-reconhecimento, por eles denominado 

de Ilhéus, se fortaleceram enquanto sujeitos sociais e vem realizando sua luta e resistência. 

Esta luta e resistência tem se constituído em meio a toda a trajetória, desde o 

desterro até ao seu auto-reconhecimento enquanto comunidade tradicional. Este processo se 

fortaleceu com a sua aproximação com os movimentos de articulação dos povos e 

comunidades tradicionais do Paraná na Rede Puxirão, como veremos na sequência deste 

capítulo. 
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1.2 DESTERRO: a expropriação e a constituição do processo de luta no contexto de 
inserção na Rede Puxirão 

 

Perdi a minha ilha, o meu direito de trabalhar, sai daqui 
 e fui pro estado de São Paulo, não consegui fica lá porque não me 

 acostumei, não gosto das muralha, não gosto da selva de pedra, eu gosto da 
 natureza, da água, do rio e peço a Jesus Cristo, nosso Deus, 

 que tem tanto poder, que ponha no coração dos dirigente desse país, 
 o amor, a esperança, porque onde existe o amor tudo muda, [...]. 

 É o que eu peço pra Deus todo dia, que ponha amor no coração dos 
 dirigentes, dos governantes, dos senadores, dos deputados, 

 de todos os governantes porque se eles soubessem o que é amar eles nunca tinha 
 tirado nós da ilha e porque eles  não sabem o que é amor, 

 o que é o ser humano, e por causa disso eu vivo num barraco de sem terra10. 
 
 

Desterro é a denominação que, ao nosso entendimento, pode, mesmo que não 

completamente, representar as adversidades sofridas pelos Ilhéus do Rio Paraná. 

Expropriação, resistência e luta, é neste caso, parte de um mesmo processo, que se por um 

lado, desestruturou as condições de vida daqueles sujeitos, por outro, fez emergir formas 

diversas de resistência que resultaram na união dos Ilhéus por meio de sua luta pelo direito ao 

seu território e ao ambiente. 

Entre os objetivos que uniram os Ilhéus podemos destacar: o retorno aos seus 

territórios nas Ilhas do Rio Paraná e o ressarcimento pela expropriação de suas terras11. 

Ambos se transformaram em “pauta de luta” que uniu os Ilhéus do Rio Paraná, mesmo 

aqueles que se encontram dispersos pelo Brasil. 

Se até agora trabalhamos para compreensão de quem são os sujeitos de nossa 

pesquisa, neste item vamos aprofundar a discussão sobre o processo de expropriação sofrido 

pela comunidade. Consideramos importante esse encaminhamento, para elucidarmos as ações 

organizativas que conduziram a sua auto-definição como Ilhéus, também como a sequência 

dos constantes conflitos que levaram à exclusão e esquecimento (pelo Estado) das famílias 

expropriadas.   

É necessário enfatizar que não somente quem morava nas ilhas foram atingidos 

pela construção de Itaipu. Estima-se que metade da população expulsa habitava nas margens 

                                            
10 Depoimento de Nadir dos Santos Garcia, fascículo 15 da Nova Cartografia Social - Ilhéus do Rio Paraná, 
2009, p. 8. 

11 É importante verificar que usamos no texto a expressão “retorno ao território” e “ressarcimento pelo processo 
de expropriação de terras”. Há aqui uma distinção: No primeiro caso, demonstra a relação das comunidades com 
o território, enquanto espaço social, produtivo e cultural. No segundo caso, trata o objeto jurídico pelo qual 
foram criando argumentos e constituindo provas para os processos judiciais de indenização. 
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do Rio Paraná, em regime de posse de uso da terra e com formas de vida semelhantes – 

agricultura de auto-consumo e pesca artesanal. Compreendida principalmente, quando nos 

referimos à primeira expropriação, decorrente da construção e alagamento provocados pela 

Usina de Itaipu (GERMANI, 2003). 

O Estado assimilou rapidamente a identificação de Ilhéus dos habitantes do 

arquipélago do Rio Paraná, seja nas ilhas ou nas margens, tendendo a associá-los a ideia de 

posseiros/ocupantes (GERMANI, 2003; MAZZAROLLO, 2003 e Documento dos Ilhéus do 

Rio Paraná para Ministério Público Federal, 2009).  

Na Constituição Federal de 1988 os sujeitos caracterizados como “posseiros” são 

assim caracterizados: 

 

[...] não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como 
seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona 
rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu 
trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 
propriedade. (BRASIL, art. 191) 

 

A questão imbricada aqui é que o Estado, conforme a Constituição Brasileira 

(1988), quando trata do posseiro não leva em consideração o território, enquanto relações 

sociais constituídas entre as comunidades12. O prejuízo é múltiplo, pois se pode recuperar a 

terra enquanto espaço produtivo, mas perdem-se as condições de reprodução social e cultural, 

ao se eliminar as possibilidades de organização comunitária no uso comum e apropriação 

social do território.  

Assim, no caso dos Ilhéus, o Estado reconhece sua condição de não proprietário, e 

não sua forma de vida, negando o direito ao território tradicionalmente ocupado e, também 

suas formas próprias de articulação e vivencia comunitária, presentes nas diversas 

comunidades, hoje autodefinidas como povos e comunidades tradicionais. Além disso, nega o 

direito nas situações em que tenha antagonistas, transferindo para o direito individual o que 

são realidades coletivas. 

A contradição aparece sob diferentes aspectos, para citar dois deles, vale lembrar 

que a legislação brasileira já trata do conceito de povos e comunidades tradicionais e seus 

                                            
12 A compreensão do território neste contexto está diretamente vinculada ao processo de formulação de 
estratégias pelas diversas identidades coletivas afirmadas como “povos e comunidades tradicionais”, que para 
Acselrad, a “construção de um território “comum” requer associar os atores à produção de conhecimentos sobre 
o território, o que é facilitado pela continuidade de tratamento permitida pela informação digital”, pois tal 
conceito permite a atualização permanente da compreensão coletiva da comunidade sobre seu território, nos 
mapas por elas elaborados. 
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territórios tradicionalmente ocupados, o que poderia ser utilizado na situação dos Ilhéus do 

Rio Paraná (OIT 16913, Decreto 6040/200714, etc); por outro lado, no que tange às Unidades 

de Conservação também já há dispositivos para o uso sustentável, o que também poderia 

conciliar os interesses da comunidade dos Ilhéus do Rio Paraná. 

A negação pelo Estado se baseia na história de ocupação daquela região, que 

contraditoriamente, foi por ele mesmo incentivada. 

No inicio do século XX, houve um grande investimento do Governo do Paraná 

para a ocupação das terras a oeste do Estado. Um parênteses aqui é importante, estas terras já 

eram ocupadas por indígenas, brasiguaios, argentinos, e outros brasileiros (muitos deles 

reconhecidos como caboclos, em virtude da miscigenação), mas não possuíam o 

reconhecimento do Estado. O mesmo tratava o espaço como vazio, mesmo sendo conhecido 

do Estado a histórica ocupação jesuítica do Oeste do Paraná, que apesar de desfacelada, 

deixou remanescentes. (WACHOWICZ, 2002, p. 29 - 42) 

Como forma de promover a colonização criou-se as empresas colonizadoras, 

oficializando por meio da “grilagem” muitas terras em “propriedades privadas”. Essas foram 

vítimas da ação de pistoleiros e/ou jagunços que tinham como tarefa fazer a “limpeza das 

áreas” e construir no perímetro as cercas com arame farpado. (VANDRESEN, 2004 p. 8 – 70; 

WACHOWICZ, 2002, p. 2220-228; GOMES, 2011 p. 96 – 157). 

Os Ilhéus são descendentes basicamente de dois grupos sociais, Indígenas e 

Caboclos, na qual Guaíra simboliza a memória do processo de formação e ocupação regional, 

iniciada pelos jesuítas e depois apropriada por diferentes nacionalidades (brasileira, argentina 

e paraguaia). Mas também, há vinculo deles com os migrantes mineiros, paulistas e 

nordestinos, que ocuparam a região, por decorrência da política de colonização do Estado do 

Paraná na década de 1930, na chamada Marcha para o Oeste (WACHOWICZ, 2002, p. 231-

236).  

Muitos deles vieram para trabalhar no processo de colonização e construção da 

Estrada de Ferro Mate Laranjeiras e do Porto Mendes, operado pela companhia argentina 

Mate Laranjeiras. Essa região, no século passado era navegada quase que exclusivamente de 

Foz do Iguaçu até as “Sete Quedas” pelos argentinos, que utilizavam o Rio Paraná como 

principal meio de escoamento da erva-mate explorada no oeste paranaense com “capital 

                                            
13 Convenção da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

14 Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCTB. 
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argentino, mão de obra paraguaia e matéria-prima brasileira” (WACHOWICZ, 2002, p. 234 e 

242).  

Logo após o término das obras esses trabalhadores foram dispensados, e haja vista 

o oneroso custo para obtenção de lotes, a maior parte destas pessoas encontrou nas ilhas um 

lugar para viver e trabalhar. 

Enquanto o Oeste do Paraná era desmatado pelos “desbravadores” e ocupado com 

as plantações de soja e trigo (GERMANI, 2003 p.25), os migrantes se misturavam com os 

indígenas e caboclos e os governos brasileiros e paraguaios disputavam o aproveitamento 

hídrico e, principalmente, energético do Rio Paraná. Em 1872, quando termina a Guerra da 

Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai (1864 -1870), entre Brasil e 

Paraguai, é assinado o Tratado de Limites, no qual Brasil e Paraguai discutem a utilização do 

potencial do Rio Paraná que definiu os limites entre os dois países. (MAZZAROLLO, 2003 

p.21) 

Na conjuntura brasileira a construção da barragem de Itaipu é definida entremeio 

ao compromisso brasileiro com os países desenvolvidos, que financiaram as grandes obras de 

infraestrutura, compreendidas como passaporte para o “desenvolvimento” do capitalismo no 

país.  

Esta opção faz parte do contexto de governo do presidente brasileiro Juscelino 

Kubitschek, entre os anos de 1956 e 1960, ficando conhecido como um período de grandes 

projetos e investimentos públicos. Conforme afirma Germani (2003 p.30), o presidente 

Kubitschek 

  

[...] com seu programa de avançar “cinquenta anos em cinco”, forçou 
a aceleração da acumulação capitalista. A conversão do setor 
industrial e de suas empresas em unidades-chaves do sistema exigia 
do Estado um vasto programa de construção e melhoramento da 
infraestrutura de rodovias, produção de energia, armazenagem e silos. 
O projeto de uma usina hidroelétrica no Rio Paraná era, portanto, 
coerente com a política adotada naquele período. 

 

Com este contexto e, poucos anos depois, com as habilidades do governo militar 

brasileiro e paraguaio, depois de muitas desavenças registradas por historiadores, é assinada 

em 1966, na cidade de Foz do Iguaçu, a Ata do Iguaçu, com o objetivo de aproximar o 

interesse dos dois países no prosseguimento dos estudos e acordo sobre o aproveitamento 

energético do Rio Paraná, tanto pelo Brasil, como pelo Paraguai. Este processo demorou 07 

anos quando foram instalados os canteiros de obra da Usina Hidroelétrica de Itaipu, em 1973. 
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Com a finalização da obra, foram fechadas as comportas, em 1982, resultando na 

formação do lago, inundação das Sete Quedas e, consequentemente, a mudança do regime 

hidrológico na área das Ilhas do Rio Paraná, que ao provocar cheias nas Ilhas dá inicio à saga 

dos Ilhéus. 

Neste período, o primeiro instrumento que prejudicou os Ilhéus foi decorrente da 

titulação das áreas de terras, realizada por meio do levantamento do ITC em parceria com o 

INCRA, justamente porque ela não permitiu aos Ilhéus compreender a natureza do processo e 

legitimar seu direito ao território. 

 Na pesquisa identificamos vários registros que comprovam a posse dos Ilhéus do 

Rio Paraná, dos quais elaboramos uma síntese apresentada no quadro 01. São números 

referentes aos títulos emitidos pelo INCRA, em levantamentos obtidos em mapas, listas de 

expropriados, processos judicializados, lotes demarcados e uma distribuição das áreas de 

terra, segundo seus respectivos Cartórios de Registro de Imóveis, e também registros 

realizados pelos próprios Ilhéus. Todos os documentos estão anexos a este trabalho (anexo 2, 

4, 5, 6, 7 e 8). 

O quadro 01 foi construído com o objetivo de compilar informações de pelo 

menos três possibilidades de leitura da realidade de reivindicação de posse da terra nas ilhas 

do Rio Paraná, sendo: 1) lotes identificados em relação aos títulos emitidos ou 

cancelados/anulados; 2) a distribuição dos títulos emitidos e enviados para os cartórios do 

Paraná e Mato Grosso do Sul; e, 3) o ajuizamento de processos pelos ilhéus frente ao não 

reconhecimento do direito estabelecido pela “propriedade privada da terra”, efetivada pelo 

próprio estado com medida de garantia de direito, na época, frente a possibilidade busca por 

indenização pela previsão das hidroelétricas.  
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Descrição Quantidade de 
demarcações 

Descrição Local Natureza do Registro 

Lotes demarcados 1288 

893 - lotes demarcados e 
identificados  

Ilhas do Rio Paraná, hoje área do Parque Nacional de Ilha Grande INCRA E APIG 

395 – lotes demarcados, mas não 
identificados os ocupantes 

Ilhas do Rio Paraná, hoje área do Parque Nacional de Ilha Grande APIG 

Títulos emitidos e 
cancelados 

936 
Títulos emitidos pelo INCRA 
segundo Godoy (2001) 

No conjunto das Ilhas do Rio Paraná GODOY, 2001 

602 
Título emitidos e válidos, segundo 
o INCRA 

No conjunto das Ilhas do Rio Paraná INCRA 

247 
Títulos emitidos e cancelados, 
segundo o INCRA. 

No conjunto das Ilhas do Rio Paraná INCRA 

Títulos emitidos e 
enviados para cartório 
com a identificação dos 
Lotes e Matrículas. 

1005 

535 

 
Cartório de Registro de Imóveis de 
Altônia – PR 

Ilhas do Rio Paraná (Grande, Tres Botelhos, Peruzzi, Do Mé, Santa Eliza, Do Pavão, 
Comprida, Américo, Boa Esperança, Marta, Japonesa II, Piquiri, “B”, Volta 
Redonda, Três Botelhos, Eucalipto, Do Porco, Raimundo, Rodrigues, Do Bugio, 
Marilene, “D”, Maia, João Costa, Alemão, Caramuru, Ipê, Nova Esperança, Alcides 
Conde, Morumbi, Da Barra, Nardinho, João, Japonesa I, Osvaldo, Tartuliano, Dudu, 
“F”, Sola, Masuki, Maloca e Cabo Agenor) 

APIG 

287 

 
Cartório de Registro de Imóveis de 
Umuarama – PR. 

Ilhas do Rio Paraná (Bandeirantes, Grande, Aparecida, Tabuinha, Alvarenga, 
Muriakitã, Estreito, Gonçalves de Pal..., Esmeralda, Baunilha, Figueira, Minhoca, 
Dos Porcos, Santa Fé, Cartão de Visita, D. Pedro II, Bélgica e Santa) 

APIG 

14 
Cartório de Registro de Imóveis de 
Icaraíma – PR. 

Ilhas do Rio Paraná (Araras, Bandeirantes, Brasil, Capelinha, Capivara, Gemeo, 
Jaburu, Mineira e Pacuzinho. 

APIG 

77 
Cartório de Registro de Imóveis de 
Querência do Norte – PR. 

Ilhas do Rio Paraná (Julião, Santana, Fina, Regina, Santa Maria, Da Praia, Longa, 
Do Frade, Jujui, Pimentel, Tangerina, Itajai, Fina II e Tumulo) 

APIG 

12 
Cartório de Registro de Imóveis 
Mundo Novo – MS. 

Ilhas do Rio Paraná (Izabel, Bugre, Tucano, Pedro e Tucaninho) APIG 

11 
Cartório de Registro de Imóveis 
Eldorado – MS. 

Ilhas do Rio Paraná (Biguá, Ilga “E”, Eloi, José Maria, Longa, Machado, Mendes, 
Da Moça, Solar, Terezinha e Toqueira) 

APIG 

22 
Cartório de Registro de Imóveis 
Naveraí – MS. 

Ilhas do Rio Paraná (Barbado I, Buga, Barbado, Dourado, Eufrazio, Maringá, 
Redonda e São Marcos 

APIG 

21 
Cartório de Registro de Imóveis 
Itaquiraí – MS. 

Ilhas do Rio Paraná (Bode Verde, Piloto França, Bela Salsa, Pirajuí, Osmar Teixe, 
Solano, Antas e Frente Iporã) 

APIG 

26 
Cartório de Registro de Imóveis 
Bataiporã – MS. 

Ilhas do Rio Paraná (Floresta, Cajá e Chata) APIG 

Expropriados com 
processos ajuizados 

385 
Processos em andamento na justiça 
Federal, na Comarca de Umuarama 

Conjunto de Ilhas do Rio Paraná APIG 

QUADRO 01 – SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DE LOTES, TÍTULOS E PROCESSOS DOS ILHÉUS DO RIO PARANÁ 

Fonte: Pesquisa documental APIG, INCRA. Pesquisa bibliografia Godoy, 2001 

Elaboração: Vandresen, J. C. 2013. 
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Os dados apresentados no quadro 01 ilustram que há diferenças significativas 

entre os números identificados pelo órgão público e pela entidade que representa os Ilhéus do 

Rio Paraná. O número exato não foi possível identificar na pesquisa, justamente porque os 

dados apresentados pelo INCRA são apenas da área relativa ao Parque Nacional da Ilha 

Grande, e os dados fornecidos pela APIG envolvem as ilhas que estão na Área de Preservação 

Ambiental Federal dos rios e várzeas do Rio do Paraná15, da qual o Parque Nacional é parte 

integrante, e também aqueles atingidos à época das enchentes provocadas pelo represamento 

de Itaipu. 

Durante os processos de levantamento e titulação realizados pelo INCRA, houve 

também, segundo os Ilhéus entrevistados em nossa pesquisa, muita desinformação e medo. 

Muitos nem ficaram sabendo o que estava ocorrendo, e outros, ficaram com medo de que 

fosse mais um artifício do estado para tomar posse legalmente destas terras. Esta situação é, 

em parte, também reconhecida pelo própria INCRA (conforme pronunciamento do 

Superintendente Nilton Bezerra Guedes, 2011, já citado anteriormente). 

Outro fator importante de esclarecimento é que o INCRA ao emitir o título, 

cobrou por ele, e o titulado deveria quitá-lo num prazo de 04 anos, o que levou à 

inadimplência. Segundo o Ilhéu, Francisco Vitorino da Silva16, esta situação é atribuída aos 

momentos de incertezas por eles vivenciados. Segundo ele, dentre os motivos vale ressaltar: 

a) A forma como foram obrigados a abandonar as ilhas pelas cheias represadas pela barragem 

de Itaipu;  b) A dúvida em pagar por um título com as ilhas cheias de água e/ou assoreadas, e 

não ter o retorno da terra; c) o abandono das pessoas nas barrancas do rio, pela defesa civil; 

migração dos Ilhéus para outros lugares; d) a desinformação da existência dos títulos, da 

necessidade de retirá-los e também do custo atribuído; e) falta de condições econômicas para 

viabilizar a viagem até o INCRA de Cascavel e também para quitar o valor do título; f) 

menores de idade que eram impedidos de retirar os título de suas posses. 

                                            
15 A APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná compõe áreas que podem ocorrer o uso sustentável, ou seja, 
compartilhar a apropriação social e a preservação, contudo, a Força Verde (denominação atribuída a polícia 
ambiental estadual que fiscaliza a área) reprime as práticas dos Ilhéus também nesta área, fato que também 
provoca os conflitos. Há, neste caso, um conflito entre entes da federação (Instituições Federal e Estaduais). A 
APA sendo federal deveria ser gestada com base na sua legislação, porém, ao estar em território estadual, é 
compreendido pelos órgãos estaduais (Instituto Ambiental do Paraná e Secretaria de Estado da Segurança 
Pública) com espaço de sua gestão e, portanto, leis estaduais. Outra razão que atribuíamos a este conflito está 
relacionado a criação de diversas unidades de conservação municipais e estadual, nas áreas que hoje compõem o 
Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná, além muitos outras no próprio 
Estado do Paraná.  

16 Atual presidente da APIG e ilhéu do Rio Paraná. Entrevista a nós concedida em Umuarama, no dia 12.01.2014. 
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A situação atual é ainda mais complexa porque somado às espoliações por ocasião 

das inundações, a sobreposição de unidades de conservação, criadas na sequência. Estas, 

como já foi dito, deram início às restrições de uso do território, aplicando normativas 

ambientais de criminalização das práticas produtivas, agravando ainda mais a situação de vida 

dos Ilhéus. Além disso, a criação destas unidades tampouco asseguraram o direito aos 

atingidos e/ou para os que residem nas Ilhas.  

A contradição aqui também é presente, pois estes processos também complicam a 

própria situação do Estado, que não consegue regularizar a criação do Parque Nacional de Ilha 

Grande, sem efetivar a regularização da área. 

Antes de apresentar a situação atual que imbrica diretamente a questão da luta 

pela terra e as unidades de conservação, ainda consideramos importante mostrar como foi 

sendo organizada a resistência e luta dos Ilhéus.  

Em outubro de 1982, aqueles que viram limitada a luta de retorno aos seus 

territórios, foram conduzidos à categoria de sem-terra pelo governo, a única que poderia 

propiciar o acesso à terra. Tal nomeação, resultado de uma conjuntura e não de uma forma de 

vida, os levou a iniciar uma luta por assentamento em outras áreas do Estado do Paraná.  

Em 1983, foram realizadas 8 assembleias e, em abril de 1984 decidiram acampar 

em frente à sede do INCRA, em Curitiba, onde permaneceram por 45 dias, em 96 pessoas. A 

luta foi difícil, mas os “ilhéus” conseguiram que o INCRA desapropriasse 33.761 ha de terra 

para assentamento de uma parte das famílias17. Mas nenhuma família recebeu indenização 

pelas benfeitorias destruídas pela enchente. As terras desapropriadas não foram uma 

compensação pela expropriação, as famílias foram assentadas pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária – PNRA/INCRA, tendo que pagar pela terra (GERMANI, 2003). 

De um total de 2170 famílias especificamente de Ilhéus que se organizaram na 

luta pela terra, 380 foram assentadas (conforme Antonio Tavares Irmão18, Ilhéu assentado no 

município de Candói no Paraná).  

Com isso, uma parte dos Ilhéus foi assentada na atual península do Rio 

Cavernoso, no município de Candói, na região centro do Paraná. Essa fazenda havia sido 

ocupada em 1983, por 112 famílias de agricultores sem terras vindas de Medianeira, Missal e 

                                            
17 É importante que seja compreendido que são várias situações simultâneas. Uma parcela dos Ilhéus 
permaneceram nas margens do Rio Paraná, e quando as águas baixaram, retornaram às terras; Outra parcela 
buscou nos acampamentos dos sem-terra um meio para conquista de uma nova terra. 

18 Entrevista a nós concedida em janeiro de 2014, Umuarama – PR. 
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São Miguel do Oeste do Paraná, etc. Destas foram assentadas 79 famílias, dentre elas 54 

originárias das ilhas do Rio Paraná.  

Esses trabalhadores foram despertados pelo Movimento Justiça e Terra, formado 

por agricultores que lutavam pelo pagamento justo das indenizações de Itaipu e que deu 

origem ao Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná – MASTRO, o 

“embrião” do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. De todas as famílias 

atingidas direta ou indiretamente pela barragem de Itaipu, foram reassentadas no total 1863 

famílias, já incluídas as famílias de ilhéus do Rio Paraná, entre 1981 e 1983 (GERMANI, 

2003 p. 113-144). 

Como já mencionado, cerca de 80% dos “ilhéus” sofreram um processo de 

dispersão compulsória, ainda na década de 1980, devido à demora na resolução dos conflitos. 

Conforme os relatos19 daqueles que foram assentados, metade abandonou os lotes pela falta 

de adaptação em um lugar onde as condições físicas e de reprodução social eram 

incompatíveis com as do local de origem. 

Em 1997, com a criação do Parque Nacional de Ilha Grande e a Área de 

Preservação Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, um grupo de 600 ilhéus fundaram 

a Associação dos Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e Área de Proteção 

Ambiental – APIG20, com objetivo de judicializar as ações de indenização e reparação pela 

proibição de retorno ao território. 

A APIG, teve como principal interlocutor o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

- IBAMA, que foi o responsável pelas negociações com os Ilhéus nos processos de 

desapropriação, citados no anexo 4. 

Como não houve acordo relativo à modalidade de Unidade de Conservação (uso 

parcial/integral) e, sobretudo, a indenização de suas áreas, as questões foram encaminhadas 

pelos Ilhéus à justiça em 200221.  

                                            
19 Relatos obtidos durante o processo de produção do fascículo número 15 do Projeto Nova Cartografia Social 
dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Ilhéus do Rio Paraná atingidos pelo Parque Nacional da Ilha 
Grande e APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná, em 2009. 

20 Consulta Ata de Fundação APIG, anexo 11. 

21 A necessidade de judicializar a demanda dos ilhéus, estava diretamente vinculada com a regularização do 
Parque Nacional de Ilha Grande, visto que em 30 de setembro de 2002, vencia o prazo para sua regularização e 
não havendo nenhum questionamento todos os direitos aos Ilhéus atribuídos estariam prescritos pelo não 
questionamento à legalidade do parque, pela à ausência de regularização fundiária e plano de manejo. O 
processo era necessário para questionar a legalidade do Parque. 
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O Plano de Manejo – PM das Ilhas só se efetivou em 2008, e nele é perceptível a 

obstinação do Estado com a implementação e regularização do Parque Nacional da Ilha 

Grande. Mas, identificamos que a criação das UC´s foi feita à revelia do envolvimento da 

população local, demonstrada no próprio texto do PM, uma vez que os autores do plano, 

reconhecem que a “população do entorno do Parque, com poucas exceções, não consegue 

visualizar a importância deste para a conservação destes ambientes e, muito menos para a 

conservação da biodiversidade e manutenção da qualidade de vida regional” (PLANO 

MANEJO, 2008, p.105). 

Por outro lado, os próprios autores elucidam que os moradores possuem  “uma 

ligação muito forte com o Rio Paraná, suas ilhas e lagoas, sendo este motivo de orgulho para 

eles”, acrescentam que “pode-se perceber que estes, de forma geral, apreciam o Parque”. Os 

autores do plano ainda questionaram os Ilhéus sobre o sentimento de terem que deixar as ilhas 

para dar lugar ao parque, acrescentam que “alguns se sentiram lesados, mas outros, em 

especial os de idade mais avançada responderam: “a gente sabe que o parque é importante, e 

concordamos em sair, só que a gente quer e precisa receber pela nossa terra porque senão 

não temos como viver”. (PLANO MANEJO, 2008 p.106). 

Apesar de citar o pensamento de alguns moradores locais, o plano não identifica 

os entrevistados, o que dificulta o entendimento do contexto destas pessoas no conjunto de 

eventos que geraram os conflitos nas Ilhas. 

A essência do Plano, porém, está na criação e manutenção do Parque no modelo 

de proteção integral, o que exclui a possibilidade de compartilhar o uso sustentável, mesmo 

com o histórico de vínculo dos Ilhéus com o seu território. Esta visão do plano evidencia uma 

“catequização” recebida pelos ambientalistas brasileiros, praticada na gestão do Sistema 

Nacional das Unidades de Conservação – SNUC, que predominantemente, é influenciada por 

modelos externos à diversidade cultural, histórica, econômica, ambiental e social vivida pela 

realidade brasileira22.  

No nosso entendimento, não se trata de ser contra ou a favor das Unidades de 

Conservação, mas de reconhecer o conflito social entre a proteção ambiental integral e o 

direito ao ambiente para as populações de territórios tradicionalmente ocupados. 

                                            
22 É claro que embora afirmemos esta predominância, não significa que não reconhecemos as exceções, pois em 
nossa caminhada como pesquisador e militante tivemos oportunidade de trabalhar e conviver com ambientalistas 
mais comprometidos com a realidade brasileira, e quando, ocupando cargos de representatividade em entidades 
desta natureza, tem ajudado a subsidiar a luta dos expropriados. 
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No lugar de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, um modelo de 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável, possibilitaria um comprometimento maior da 

população local, principalmente da comunidade de Ilhéus que por décadas estabeleceu uma 

relação diferenciada com este ambiente, preservando-o. 

É evidente que uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, criada com 

base na ideia de ilha isolada de conservação ambiental, não envolve e muito menos 

compromete as poluções a estas relacionadas, pois se transfere a responsabilidade para outro 

ente, o Estado. 

Assim, tirar a legitimidade de questionamento levantado pelas comunidades, 

principalmente, por estarem no seu dia-a-dia sendo privadas de acesso ao território, é uma 

afronta ao próprio estado de direito. Pois, o próprio Sistema Nacional das Unidades de 

Conservação – SNUC (BRASIL lei 9985, 2000), prevê em seu Art. nº 23 a efetivação do 

direito dos povos e comunidades tradicionais, sendo o decreto nº 6040/2007 e no caso do 

Paraná a Lei nº 17.425/2012, complementares a este artigo do SNUC nos critérios de 

definição de um povo e comunidade tradicional. 

Os conflitos com a criação da Unidade de Conservação, como podemos observar 

com os dados da pesquisa, são parte dos eventos de expropriação vivenciados por estes povos. 

No quadro 02, buscamos sistematizar cronologicamente estes processos, com vistas a elucidar 

o conjunto de eventos que transformaram a vida dos Ilhéus. Situações que levaram, parte 

deles, a integrarem-se aos movimentos sociais.  

Portanto, as informações do quadro 02 foram desta forma organizadas na pesquisa 

em quadro como uma das melhores possibilidades para dar conta do tempo histórico, a 

diversidade de informações e também a importância de cada um dos momentos que ilustram a 

compreensão da luta dos Ilhéus do Rio Paraná, bem como a relação com os projetos 

desenvolvimentistas e a relação com os recursos naturais. 

No âmbito dos projetos desenvolvimentistas buscamos sistematizar as principais 

informações que historicizam a construção do megaempreendimento da Usina Hidroelétrica 

de ITAIPU a partir de 1966, em uma das regiões que desde 1961 tem despertado nos 

ambientalistas como região de criação de Unidades de Conservação, a partir do Parque 

Nacional de Sete Quedas. 

Neste mesmo contexto, apresentamos diversas ações de instituições públicas, 

consórcios de municípios e frente à manutenção da região como referencia na conservação 

ambiental, a partir da constituição da política estadual de compensão pela preservação 

ambiental a partir do ICMS Ecológico em 1991. 
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O foco central do quadro 02 está construído para apresentação da relação deste 

fatores desenvolvimentistas e conservacionistas com o processo de resistência dos Ilhéus do 

Rio Paraná expropriados em decorrência da construção da Usina Hidroelétrica de ITAIPU a 

partir de 1973. 

Demonstramos diversos processos de mobilização dos atingidos pela Barragem a 

partir de 1978, na organização e assembléia, acampamentos, passeatas, ocupações no canteiro 

de obras; processo que fundamentou a criação dos principais movimentos de luta pela terra no 

Brasil. 

Está na análise dos fatos que articulam cada uma das datas que compõem o 

quadro 02 a linha de construção do processo organizativo e de resistência da luta dos Ilhéus 

do Rio Paraná, enquanto vítimas da desinformação do processo de titulação do ITC, atingidos 

por barragem e afetados pela criação de unidades de conservação. Sendo, esse processo 

acrescido das práticas tradicionais, ambientais, culturais, produtivas e religiosas que 

fundamentam a identidade coletiva do grupo entre os povos e comunidades tradicionais do 

Paraná. 
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1961 Criado o Parque Nacional de Sete Quedas, através do decreto nº 50.665 em 30 maio de 1961 e extinto em 1983 para dar lugar à criação do lago da Usina Hidroelétrica de Itaipu. 

1966 Assinatura da “Ata do Iguaçu”, entre Paraguai e Brasil, que oficializou um desejo entre ambos os países de aproveitamento do potencial energético do Rio Paraná. 

1973 Constituição da Itaipu Binacional, criada para efetivar o aproveitamento do potencial energético do Rio Paraná com a construção de uma barragem de 220 metros de altura. 

1978 
Primeira assembleia de atingidos pela Barragem de ITAIPU em 16 de outubro de 1978 com a participação de 1500 pessoas que definem uma audiência com o Ministro de Minas e Energia e o então 

Presidente da República Geisel em 21 de outubro de 1978 realizada em Brasília.  

1979 

Demarcação das terras das Ilhas do Rio Paraná em glebas e emissão de títulos pelo INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em parceria com o ITC – Instituto de Terras e 

Cartografia do Paraná, até 1983. 

Segunda assembleia dos atingidos pela Barragem de Itaipu. Criação do Movimento Justiça e Terra. Se exige uma audiência com o presidente da Itaipu, General Costa Cavalcanti.  

1980 

Primeiro Acampamento dos atingidos em frente ao escritório da Itaipu realizado em Santa Helena – PR, o qual possibilitou pela resistência dos agricultores, conquistas importantes para a situação de 

expropriação vivida. 

Segundo Acampamento dos Atingidos nos escritório da ITAIPU, agora em Foz do Iguaçu, mobilizado pois apenas 60% das indenizações terem sido efetivadas e pouquíssimo tempo para desocupação 

total das áreas. 

1981 

Proposta a Política Nacional do Meio Ambiente, promulgado pela lei 6938. 

Inicia um processo de dispersão compulsória dos Ilhéus do Rio Paraná e demais comunidades atingidas pela Barragem de ITAIPU, devido à não indenização e re-assentamento das famílias – muitos 

expropriados formaram as fileiras de trabalhadores rurais sem terra.  

Assentamento de famílias atingidas no Estado do Acre, Amazonas, entre outras, como parte de uma política de Estado de transferência de agricultores do Sul para o Norte do país. 

Criação do MASTRO – Movimento dos Trabalhadores Rurais do Oeste do Paraná 

1982 Fechamento das Comportas de ITAIPU para enchimento do lago ocorrido em 14 dias. 

1983 

Criação dos LÍDERES  dos Ilhéus do Rio Paraná. 

Segundo os Ilhéus é encerrada o processo de titulação pelo INCRA. 

Realização de 8 assembleias organizativas e de luta dos Ilhéus. 

54 das 79 famílias assentadas na Ilha do Cavernoso, hoje município de Candói, eram dos Ilhéus do Rio Paraná. Outros assentamentos das famílias expropriadas foram criados em Castro, Clevelândia, 

Palmas, etc. 

1984 

Acampamento dos Ilhéus em frente ao INCRA em Curitiba por 45 dias em 96 pessoas, por meio do qual conquistaram a desapropriação de 33.761 há de terras e a inclusão das famílias na Política 

Nacional de Reforma Agrária. Das 2170 famílias que se mobilizaram das Ilhas do Rio Paraná, 380 foram assentadas. 

Início do funcionamento da Barragem de ITAIPU, depois da inundação de 1350 km² do território brasileiro e paraguaio, com a expropriação de pelo menos 42.444 pessoas somente lado brasileiro. 

1988 
Constituição Federal brasileira assegurando direito as comunidades indígenas, afro-brasileiras e a outros grupos participantes do processo civilizatório. 

Regulamentação da Política Nacional do Meio Ambiente. 

1991 

Elaborado o documento chamado de “Paraná – Perfil Ambiental e Estratégico” que comporia o relatório do “povo brasileiro” a ser apresentado para os trabalhos e documentos RIO 92. No documento 

já constava a estratégia de criação das Unidades de Conservação nas Ilhas do Rio Paraná, observando o contexto de compensação ambiental orientados pela política brasileira junto à cooperação 

internacional, elaborado na época pelo ITCF. 

ICMS Ecológico é criado no Paraná, instituído em 1989, mas regulamentado em 1991 com a Lei Complementar nº 59/1991, tendo uma nova redação substutiva efetivada pela Lei nº 67 de 1993. 

1994 É articulado o CORIPA  – Consórcio Intermunicipal para Proteção do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência. O consórcio foi responsável pelo loby que articulou mecanismos para criação das 
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unidades de conservação nas Ilhas do Rio Paraná, com o objetivo direto da captação dos recursos do ICMS Ecológico, compensação pelo desaparecimento das Sete Quedas e estabelecer um único 

Zoneamento Ecológico-Econômico da região, diretamente para fiscalização e controle. 

Criação nas áreas das Ilhas do Rio Paraná das APAs Municipais de Vila Alta (hoje Alto Paraíso), São Jorge do Patrocínio, Altônia e Icaraíma, observando a oportunidade de ganhos financeiros com a 

política recém criada no Paraná do ICMS Ecológico, e a ocupação das Ilhas do Rio Paraná por criadores de gado.  

Criada a Estação Ecológica Estadual de Ilha Grande, abrangendo as áreas centrais das Ilhas Grande e Bandeirantes, segundo decreto nº 4464/1994, que não haviam sido tituladas pelo INCRA por 

constituírem áreas de várzeas e lagos. Com a criação em 1997 do Parque Nacional da Ilha Grande as áreas correspondentes à Estação Ecológica foram convertidas em Zona Intangível do Parque, pelo 

decreto Estadual nº 3730/1997 a qual liberou a construção da ponte que ligava Vila Alta/Porto Camargo. 

1997 

Criação do Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná. 

Articulada a criação da APIG – Associação dos Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e Áreas de Proteção Ambiental, fundada em 1998. 

Retirada das balsas de travessia nos canais do Rio Paraná, não conservação das estradas, proibição de plantio e criação de animais nas ilhas. 

Cadastro do Ilhéus do Rio Paraná com levantamento de benfeitorias pedidas com a enchente nas Ilhas. 

1998 
Termo de Compromisso entre Ilhéus da APA Federal, IAP e Promotoria Pública que permitia o uso das Ilhas, 40% para uso para plantio e criação de animais e 60% preservação – cancelado anos 

depois por pressão dos prefeitos da região para garantir o recebimento do ICMS Ecológico. 

2000 

Início da participação do Ilhéus na Equipe Regional da Guarapuava da Comissão Pastoral da Terra, juntamente com lideranças dos faxinalenses, quilombolas, etc que mais tarde propõem uma 

dinâmica de articulação entre essas comunidades. 

Criação no âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, lei 9985. 

Elaborado Projeto de Regularização Fundiária no âmbito do governo federal e terceirizada para uma empresa privada os trabalhos de regularização. 

2002 

Assassinado a liderança dos Ilhéus Antônio Tavares Pereira, assentado na Ilha do Cavernoso, município de Candói-PR e diretor executivo da APIG, pela polícia militar por ocasião de uma mobilização 

no Abril vermelho 

Protocolado a judicialização dos processos pela APIG devido ao não acordo de reparação com os Ilhéus, evitando a prescrição do direito dos Ilhéus pela regularização do parque que aconteceria em 

30/09/2002, caso não houvesse nenhuma contestação. 

Ratificada pelo Governo brasileiro a Convenção 169 da OIT 

2003 Registro de notificações contra os Ilhéus emitidas pelo IAP, pela criação de animais e utilização e ocupação de suas terras nas ilhas. 

2004 Instituída a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com o papel de instituir, identificar e executar uma política nacional. 

2006 

Ocupação da Ponte do Porto Camargo e Ilha dos Bandeirantes pelos Ilhéus, na ocasião conquistaram junto ao Ministério do Meio Ambiente, por meio da portaria 001/2006, o reconhecimentos dos 

direito dos Ilhéus e a possibilidade de venda dos títulos para compensação, mais especificamente para sequestro de carbono, a fazendeiros que em suas áreas não possuíam APP – Áreas de Proteção 

Permanente. 

2007 
Trabalho dos Ilhéus da APA Federal no Combate aos incêndios criminosos nas Ilhas do Rio Paraná, colocados para extração clandestina do ginseng. 

Instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. 

2008 

Participação dos Ilhéus do I Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná, conjuntamente com quilombolas, faxinalenses e algumas lideranças indígenas kaingangs, guaranis e xetás. 

Criação da Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná. 

Realização do Seminário Estadual de Direitos Étnicos e Coletivos dos Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná 

Início dos trabalhos de realização das oficinas de mapas da Nova Cartografia Social dos Ilhéus do Rio Paraná. 

2009 
Realização em Faxinal do Céu, distrito de Pinhão-PR do II Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná, com a participação organizada em movimentos, sendo: Articulação Puxirão 

dos Povos Faxinalenses, Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná, Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Movimento Interestadual das Cipozeiras e Cipozeiros, Movimento dos Pescadores e 
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Pescadoras Artesanais do Litoral do Paraná, Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná/Associação APIG, Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana e Movimento Aprendizes da Sabedoria. 

Publicação da Nova Cartografia Social, intitulada Ilhéus do Rio Paraná Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal – Paraná. 

Ilhéus do Rio Paraná apresentam documento da situação de sua luta e resistência a 6ª Câmara do Ministério Público Federal e ICMBIO. 

Realização de abaixo-assinados de auto-reconhecimento pelas comunidades de Ilhéus do Rio Paraná afirmando sua identidade coletiva e o seu território de origem. 

2010 

Cancelamento de 247 títulos das Ilhas do Rio Paraná pelo INCRA.  

Publicação do mapa “Áreas Estratégicas para Conservação da Biodiversidade e Povos Tradicionais” pelo ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geociência do Paraná, mostrando a sobreposição 

existente do território dos Ilhéus do Rio Paraná com a Área do Parque Nacional da Ilha Grande a APA Federal dos Rio e Várzeas do Rio Paraná. 

Realização Seminário de Unidades de Conservação – UC´s e Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais, em Querência do Norte, no qual os Ilhéus em conjunto com os demais povos 

apresentam demandas frente a sobre posição das UC´s ao ICMBIO. 

Realização de audiência com ICMBIO em Brasília e 6ª Câmara do Ministério Público Federal, em conjunto com outros povos e comunidades tradicionais com demandas frente as unidades de 

conservação. 

Participação de lideranças dos Ilhéus nos Grupos de Trabalho de formulação da Política Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. 

Julgada caducidade do Decreto s/nº de 30/09/97 que criou o Parque Nacional de Ilha Grande – PR, por meio de uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2009.70.00.025365-5/PR, proposta pela COLÔNIA DE 

PESCADORES Z13. Os principais argumentos da ação foi o não cumprimento dos prazos de regularização fundiária e real regularidade das Unidades de Conservação. A ação ainda, pediu a nulidade de 

todas as etapas do Plano de Manejo, etc. Após alguns meses de contestação a decisão foi revogada pelo magistrado  por pressão e loby dos ambientalistas. 

2010 
Participação no I Acampamento dos Povos e Comunidades Tradicionais realizado em Curitiba com a participação de 600 pessoas das comunidades do Paraná, somente dos Ilhéus participaram 100 

pessoas. 

2011 

Realização do Encontro dos Ilhéus do Rio Paraná em Alto Paraíso, com a participação de mais de 250 pessoas do Ilhéus e gestores públicos. 

Participação no III Encontro de Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná, em Curitiba. 

Participação dos Ilhéus em Curso de Extensão na UFPR sobre Cartografia Social: uma ferramenta para o fortalecimento identitário. 

2012 

A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais realiza reunião em Curitiba – Paraná, tendo como foco o debate sobre o processo de normatização da 

Convenção nº 169 da OIT, colocando em risco o direto garantido pelas comunidades em sua operacionalização. 

Os Ilhéus tem um cadeira garantida com a criação do Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Paraná – CPICT  pela lei nº 17.425/2012, oficialmente reconhecendo a 

existência de povos e comunidades tradicionais no Paraná. 

2013 
Negociações frente ao acordo de realização dos Termos de Compromisso do ICMBIO com os Ilhéus residentes nas Ilhas do Rio Paraná. 

Realização de cadastramento dos Ilhéus do Rio Paraná, identificando aqueles que continuam lutando pela indenização e aqueles que optam por um reassentamento. 
 
QUADRO 02 – PERIODIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES QUE INFLUENCIARAM FATOS VIVENCIADOS PELOS ILHÉUS DO RIO PARANÁ. 

Fonte: Revisões bibliográficas realizadas para a pesquisa e análise de documentos incorporados ao trabalho ou em anexo. 

Elaboração: Vandresen, J. C. 2013 
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No quadro 2 fica evidenciado tanto os processos de expropriação quanto a 

mobilização e organização social dos Ilhéus, principalmente vinculando-os a articulação na 

Rede Puxirão, composta por outras comunidades, tais como: faxinalenses, quilombolas, 

cipozeiros/as, indígenas, religiões de matriz africana, ciganos, pescadores artesanais e 

benzedeiras/benzedores. 

Os elementos centrais que mobilizam e agregam esses segmentos são as 

identidades históricas, étnicas e coletivas, e o principal problema enfrentado é do acesso e 

permanência em seus territórios, os processos de violência a que são submetidos e a 

indiferença do Estado em relação a sua situação. Outro fator importante foi à necessidade de 

se fazer visível entre os povos e sociedade em geral no reconhecimento de sua luta, até então, 

circunscrita ao contexto regional de cada comunidade. 

Um primeiro passo de aproximação entre os povos e comunidades tradicionais do 

Paraná foi dado pelos Faxinalenses23, Quilombolas24 e Ilhéus, que por um longo período 

passaram a se conhecer e se articular em “reuniões de equipe”25 mobilizados, até a década de 

1990, pela Pastoral Rural da Diocese de Guarapuava, transformando-se tempo depois na 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) até final de 2006.  

                                            
23 Se auto-definem faxinalenses a “manifestação consciente de grupos sociais pela sua condição de existência, 
caracterizada pelo seu modo de viver, que se dá pelo uso comum das terras tradicionalmente ocupadas, 
conciliando as atividades agrosilvo-pastoris com a conservação ambiental, segundo suas práticas sociais 
tradicionais, visando a manutenção de sua reprodução física, social e cultural”, sendo caracterizada a identidade 
faxinalense como critério para determinar os povos tradicionais que integram essa territorialidade específica das 
comunidades com as seguintes características, “a) produção animal à solta, em terras de uso comum; b) produção 
agrícola de base familiar, policultura alimentar de subsistência, para consumo e comercialização; c) extrativismo 
florestal de baixo impacto aliado à conservação da biodiversidade; d) cultura própria, laços de solidariedade 
comunitária e preservação de suas tradições e práticas sociais. Esta definição é parte da Lei nº 15.673, publicada 
no Diário Oficial Nº 7597 de 13/11/2007, que dispõe sobre o reconhecimento dos Faxinais e sua territorialidade 
no Estado do Paraná. 

24 Se auto-definem como quilombolas “(...) os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”, segundo o decreto 4887/2003. No entanto, a 
autoidentificação das comunidades que hoje reinvindicam o reconhecimento quilombola contribuiu na 
resignificação do conceito de “quilombo”, já garantido na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215, 
216 e no artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), porém, que pelas 
interpretações da lei, não se tinha a noção garantida pela auto-definição do pertencimento a uma comunidade 
quilombola, simplesmente eram considerados na “noção tradicional de quilombo como grupos de escravos 
fugidos”, segundo Fiabani (apud OLIVEIRA Jr. 2005, p. 361). Já com uma maior compreensão científica e uma 
pressão social muito expressiva o artigo 68 da ADCT foi regulamentado efetivamente em 2003 pelo Decreto 
Federal 4887, ao qual se afirma o papel do estado brasileiro no reconhecimento das comunidades autodefinidas 
como quilombolas e delega ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a tarefa de 
promover a identificação, reconhecimento, demarcação e titulação dos territórios quilombolas a partir do 
cadastro das comunidades autodefinidas junto à Fundação Cultura Palmares (FCP). 

25 Conforme dados do Centro Missionário de Apoio ao Campesinato, 2009. 
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Na figura 8, apresentamos a linha do tempo construída a partir do processo 

organizativo dos povos e comunidades tradicionais na Rede Puxirão, como resultado dos três 

primeiros anos de mobilização. Este foi um produto da sistematização de um projeto 

financiado pela CESE – Coordenadoria Ecumênica de Serviço, em 2007. 
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FIGURA 08:  LINHA DO TEMPO CONSTRUÍDA A PARTIR DO PROCESSO ORGANIZATIVO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NA REDE PUXIRÃO, COMO RESULTADO DOS 3 PRIMEIROS ANOS DE 
MOBILIZAÇÃO. ESTE FOI UM PRODUTO DA SISTEMATIZAÇÃO DE UM PROJETO FINANCIADO PELA CESE – COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO, EM 2007. 
Elaboração: Butti, R., Souza, R. e Vandresen, J.C. (2011) 
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A linha do tempo denota um processo em que as 07 identidades coletivas que 

participaram na elaboração, demonstram os vários momentos que puderam identificar sua 

afirmação enquanto sujeitos. Com os Ilhéus, é possível identificar 3 momentos com a 

afirmação “Sou Ilhéu”, remetendo diretamente ao processo de organização no Movimento dos 

Ilhéus do Rio Paraná, sua integração com as lutas dos atingidos por barragens,  a criação da 

Associação dos Atingidos pelo Parque Nacional de Ilha Grande e Áreas de Proteção 

Ambiental e um acampamento histórico realizado em 2006 na estrada do Porto Camargo, Ilha 

Bandeirantes, divisa entre o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul. 

Na figura são evidenciados elementos que nos instigaram a buscar fundamentar a 

identidade coletiva dos Ilhéus do Rio Paraná, sendo que cada um dos outros povos também 

possuem um processo específico de afirmação organizativa de também enquanto identidade 

coletiva que hoje os afirma como povos e comunidades tradicionais, frente a política pública 

brasileira. 

Também, a mesma, é uma ferramenta de formação e informação da comunidade, 

sendo que seus próprios integrantes por meio de sua elaboração criam momentos para trocar 

experiências e principalmente consensuar pontos divergentes. 

Por meio da Rede Puxirão os povos e comunidades passaram a se mobilizar 

contando com o espaço organizativo do Centro Missionário de Apoio ao Campesinato – 

Antônio Tavares Pereira - CEMPO26, que tem viabilizado o trabalho de apoio à articulação de 

três setores de movimentos sociais a partir da região de Guarapuava, sendo eles: 

 

1. Os povos e comunidades tradicionais27, conforme já citamos, aqueles que compõem a 

Rede Puxirão; 

2. Movimentos sociais históricos. Esse setor é composto por movimentos sociais que 

possuem uma história mais longa de luta e resistência, nacionalmente compõem a Via 

Campesina, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, 

Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, Movimento de Mulheres Camponesas 

– MMC  e Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. Era nestes espaços que, 

                                            
26 Durante todo este processo o espaço de articulação, as pessoas, os instrumentos foram os mesmos, o que se 
alterava eram as instituições que estas pessoas estavam vinculadas, não por sua vontade, mas por necessidade ou 
ajuste frente organizações que eram vinculadas. 

27“[...] são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e 
transmitidas pela tradição, segundo o artigo terceiro do decreto 6040/2007. 
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por muito tempo, até a constituição da Rede Puxirão, algumas lideranças dos Ilhéus 

participavam como acampados, assentados da reforma agrária ou atingidos por 

barragens. Estas são organizações que fazem um enfrentamento direto ao agronegócio, 

seja ele representado pelo latifúndio, pelas empresas que beneficiam e comercializam 

cereais, pelas empresas de agrotóxicos, pelas fumageiras (multinacionais que 

controlam a produção de fumo-tabaco) ou pelas barragens; 

3. E os Agroecologistas. O elemento central que agrupa e mobiliza esse setor é o da 

produção agroecológica, são famílias que mantêm uma organização social por meio da 

articulação das várias experiências locais de agroecologia presentes em trabalho de 

sindicatos, associações e grupos de agricultores. Essas experiências são desenvolvidas 

por famílias que mantém uma cultura de relação de vida e produção com a natureza, 

onde a terra não é tida simplesmente como patrimônio e sim como um espaço de vida, 

organizados principalmente na região centro-oeste do Paraná. 

 

Antes mesmo da clareza para criação da Rede Puxirão as comunidades de 

faxinais, a Comunidade Quilombola Invernada Paiol de Telha Fundão e os Ilhéus do Rio 

Paraná, já representavam um organização social buscando processos organizativos de 

reconhecimento a suas causas. Estas reivindicações estavam mais direcionadas ao “direito 

humano” que havia sido lesado e pelo direito à “terra”. 

No entanto, por serem comunidades que registram processos organizativos já na 

década de 1980 e 1990, eram tratados como “posseiros”, “atingidos por barragens” ou no caso 

da comunidade Paiol de Telha como “ex-escravos”. 

 Em meados de 2004, por ocasião da recente ratificação da convenção 169 da 

Organização Internacional de Trabalho de julho de 2002, o estado brasileiro criou a Comissão 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais28 e em 

2007, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 

Tradicionais29. As diversas comunidades que de forma individualizada faziam suas lutas 

iniciaram um processo de aproximação.  

                                            
28 A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais foi criada por decreto 
em 27 de dezembro de 2004, editado e republicado em 14 de julho de 2006. Esta criação efetivou a reivindicação 
feita pelos povos indígenas de não reduzir seus povos e/ou nações a comunidades, exigindo a inclusão da palavra 
“povos” no nome da comissão. Portanto, a partir de 2006 identificamos esse espaço como Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável Povos e Comunidades Tradicionais. 

29 Consultar o Decreto 6040/2007 publicado no Diário Oficial da União em 08 de fevereiro de 2007. 
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Especificamente no Sul do Brasil, somente os Povos Faxinalenses conseguiram 

expressar sua existência coletiva e garantiram uma vaga na comissão nacional, conjuntamente 

com outros 14 povos30 e comunidades tradicionais do Brasil. Mesmo havendo comunidades 

nos estados dos sul, muitas identidades coletivas foram representadas por instituições ou 

movimentos de representação nacional ou com maior força representativa de outros estados. 

É neste contexto, pela aproximação desta articulação nacional com vista à 

composição da comissão nacional, que algumas lideranças dos faxinalenses se aproximam do 

professor Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida, que nestes momentos, iniciara o Projeto 

Nova Cartografia Social da Amazônia e auxiliava os Ministérios do Meio Ambiente – MMA e 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS nas oficinas que ajudaram a identificar os 

povos e comunidades tradicionais para composição da comissão.  

O Professor Alfredo W. B. de Almeida, naquele período, já havia trabalhado por 

vários anos com outros diversos sujeitos, principalmente na Amazônia, que o ajudaram a 

construir o conceito de terras tradicionalmente ocupadas, as quais ele define que expressam 

“[...] uma diversidade de formas de existência coletiva de diferentes povos e grupos sociais 

em suas relações com os recursos da natureza”. (ALMEIDA, 2008, p. 25) 

Além do conceito, o processo organizativo contou com um instrumento de luta e 

visibilidade fundamental denominado Cartografia Social, que vem se consolidando desde as 

experiências de mapeamento social realizadas na área correspondente ao “Programa Grande 

Carajás, em 1991-93, e na região ecológica de babaçuais, em 2005” 31. 

São nestas inciativas que as comunidades iniciaram a apresentação de suas 

realidades, conflitos e reivindicações em mapas, textos, imagens, denuncias etc... ficando 
                                            

30 A CNDSPCT e composta por: Agroestrativistas da Amazônia (Grupo de Trabalho Amazônico), 
Seringueiros (Conselho Nacional dos Seringueiros), Ciganos (Associação de Preservação da Cultura Cigana – 
APRECI e Centro de Estudos e Discussão Romani-CEDRO), Pomeranos (Associação dos Moradores Amigos e 
Proprietários dos Pontões de Pancas e Águas Brancas e Associação Cultural Alemã do Espírito Santo), 
Indígenas (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira  - COIAB e Articulação dos Povos 
e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo – APOINME), Quebradeiras de Coco 
Babaçu (Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão-ASSEMA e Movimento Interestadual 
das Quebradeiras de Coco Babaçu-MIQCB), Faxinais – Rede Faxinal e Articulação Puxirão dos Povos 
Faxinalenses-APF), Sertanejos (Associação de Mulheres Agricultoras Sindicalizadas-AMAS), Quilombolas 
(Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – Conaq), Geraizeiros 
(Rede Cerrado e Articulação Pacari de Plantas Medicinais do Cerrado), Fundos de Pasto (Coordenação Estadual 
de Fundo de Pasto) Pantaneiros (Fórum Matogrossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
FORMAD e Colônia Z-5), Pescadores Artesanais (Movimento Nacional dos Pescadores), Caiçaras (Rede 
Caiçaras de Cultura e União dos Moradores da Juréia), Comunidade de Terreiro (Associação Cultural de 
Preservação do Patrimônio Bantu-ACBANTU e Comunidades Organizadas da Diáspora Africana pelo Direito à 
Alimentação – Rede Kodya). 

31 Consulta feita em 07 de julho de 2013 no site:  
http://www.novacartografiasocial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27 
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evidente que, antes de mais nada, era preciso trabalhar instrumentos que possibilitassem a  sua 

visibilidade social, garantindo a autonomia, o domínio de tecnologias e conhecimento sobre 

seus territórios. 

É neste contexto que já havendo uma proximidade da coordenação do Projeto 

Nova Cartografia Social32 com alguns faxinalenses e pesquisadores/militantes de instituições 

que o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia - PNCSA, foi convidado a participar do I 

Encontro dos Povos dos Faxinais realizado em Irati-PR, no Campus da Universidade Estadual 

do Centro Oeste-UNICENTRO, em 05 e 06 de agosto de 2005.  

Entre outros encaminhamentos, o encontro deliberou pela realização das oficinas 

da Nova Cartografia Social em 10 faxinais na região centro e centro sul do Paraná, sendo eles: 

Faxinal Bom Retiro e Faxinal Água Amarela dos Coutos em Pinhão, Faxinal Lageado dos 

Mellos em Rio Azul, Faxinal Marmeleiro de Baixo, Faxinal Marmeleiro de Cima e Faxinal do 

Salto em Rebouças, Faxinal Emboque em São Mateus do Sul, Faxinal dos Seixas em São 

João do Triunfo, Faxinal dos Kruguer em Boa Ventura de São Roque e Faxinal Lageado de 

Baixo em Mallet. A carta de solicitação foi redigida e entregue em mãos pelos faxinalenses a 

Alfredo Wagner Berno Almeida e Joaquim Shiraishi, na qual foi expressa a vontade das 

comunidades faxinalenses em realizar o processo de cartografia e mapeamento social; sendo 

esse um documento que configura um dos princípios do PNCSA em que é a comunidade 

quem solicita a realização das oficinas e a integração no projeto. 

Dessa forma, entre suas várias ações a Nova Cartografia Social extrapolou a 

região Amazônica em 2006, criando uma série de publicações intituladas33, 

 

[...] Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Brasil. Entre os anos de 2006 e 2007 foram publicados 
10 fascículos, focalizando a diversidade social, a saber: Povos dos 
Faxinais, Fundos de Pasto, Quilombolas, Pescadores, Ribeirinhos, 
Cipozeiros e Povoado Pantaneiro, nos Estados do Paraná, Bahia, Pará, 
Amazonas, Roraima, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina e 
Mato Grosso. (PNCSA, 2013) 
 

Esta série foi aberta com o Fascículo, “Povos de Faxinais”, por solicitação dos 

movimentos sociais, membros da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 

                                            
32 Professor Dr. Alfredo Wagner Berdo de Almeida,professora Dra. Rosa Acevedo e professor Dr. Joaquim 
Shiraishi Neto que na época residia no Paraná e já conhecia parte da realidade dos faxinais. 

33 Consulta feita em 07 de julho de 2013 no site: 
http://www.novacartografiasocial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27 
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Povos e Comunidades Tradicionais-CNPCT, em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS e Ministério do Meio Ambiente-MMA, os 

quais contribuíram com diárias para realização das oficinas, bem como a impressão dos 10 

fascículos. 

O que chama muito a atenção é que neste processo muitas outras comunidades 

buscaram a rede de pesquisadores Nova Cartografia Social e os integrantes da CNPCT, para 

que suas comunidades também integrassem a política nacional e tivessem acesso à realização 

das oficinas de mapas e croquis. 

No entanto, o Governo Federal apenas apoiou estes 10 primeiros fascículos34, 

embora até o momento (leia-se, 2014), nesta série, haja mais de 17 fascículos publicados, 

demonstrando que várias outras comunidades também fizeram sua cartografia social. 

Foi durante este processo da Cartografia Social junto aos povos faxinalenses que 

lideranças da Comunidade Quilombola Invernada Paiol de Telha Fundão e dos Ilhéus do Rio 

Paraná se aproximaram, ouvindo os relatos históricos, formas de cultivo, práticas tradicionais, 

conflitos, etc. Despertando uma aproximação cada vez mais fortalecida nas “reuniões da 

equipe” do CEMPO que aconteciam bimestralmente em Guarapuava.  

 Desta forma, os grupos que iniciaram a articulação dos povos e comunidades 

tradicionais do Paraná foram os Faxinalenses, os Quilombolas e os Ilhéus (figura 9) que 

passaram a conversar com outras comunidades que, assim como eles, possuíam demandas e 

conflitos semelhantes, surgindo, deste modo, o interesse por unir mais grupos para se articular 

e cobrar do Estado políticas públicas específicas, que fossem ao encontro dos anseios de cada 

comunidade. 

                                            
34 A construção da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais foi 
um processo de uma constante afirmação das organizações diretas do PCT´s no Brasil. É neste contexto, que os 
povos e comunidades tradicionais na assume seu protagonismo na Comissão Nacional de Povos e Comunidades 
Tradicionais - CNPCT que o Projeto Nova Cartografia Social, amplia sua articulação para outros povos no 
Brasil, ampliando sua rede de articulação de pesquisa entre movimentos sociais, associações, entidades de 
assessoria e universidades. Assim que se cria o Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Brasil, com o foco no fortalecimento estratégico dos povos e comunidades tradicionais que 
recentemente haviam tomado posse na CNPCT, sendo que dos 14 povos, 10 foram indicados pelas CNPCT para 
que fizessem parte de um processo de mapeamento e cartografia social. A questão é que tanto no processo das 
oficinas de mapas, quanto posteriormente na organização dos materiais a vinculação do Governo Federal foi 
bastante simplória. Tal situação é conseqüência do processo de protagonismo assumido pelas comunidades na 
Comissão Nacional, fortalecendo suas reinvindicações, exemplo, território, questão da qual o governo na assume 
a décadas. Assim, posterior a publicação dos 10 primeiros fascículos pagos pelo Ministério do Meio Ambiente, 
essa série de fascículos continuou sendo produzida independentemente do apoio direto do Governo, mas 
diretamente assumida pelo rede nacional de pesquisadores do Projeto Nova Cartografia Social. 



 

FIGURA 09:  EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO I ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO PARANÁ. À ESQUERDA ANTÔNIO TAVARES IRMÃO 
CENTRO MARILUZ MARQUES 
FAXINALENSE. 
Fonte: Arquivo Rede Puxirão. 

 

A Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná foi criada em 

maio de 2008, a partir do I Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais

cidade de Guarapuava e reuniu oito 

Quilombolas, Cipozeiros, Pescadores Artesanais e Ilhéus

                                        
35 Consultar Carta Final do I Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais no Anexo 12.

EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO I ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO PARANÁ. À ESQUERDA ANTÔNIO TAVARES IRMÃO 

MARQUES – QUILOMBOLA E A DIREITA HAMILTON JOSÉ DA SILVA 

A Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná foi criada em 

a partir do I Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais

cidade de Guarapuava e reuniu oito povos: os Xetás, Kaingangs, Guaranis, Faxinalenses, 

Quilombolas, Cipozeiros, Pescadores Artesanais e Ilhéus (REDE PUXIRÃO, 2008)

                                            
Consultar Carta Final do I Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais no Anexo 12.
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EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO I ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO PARANÁ. À ESQUERDA ANTÔNIO TAVARES IRMÃO – ILHÉU, NO 

QUILOMBOLA E A DIREITA HAMILTON JOSÉ DA SILVA – 

A Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná foi criada em 

a partir do I Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais35 (figura 10), na 

: os Xetás, Kaingangs, Guaranis, Faxinalenses, 

(REDE PUXIRÃO, 2008). 

Consultar Carta Final do I Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais no Anexo 12. 



 

 

FIGURA 10:  FOTO DO I ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
PARANÁ, GUARAPUAVA, 2008.
Fonte: Arquivo Rede Puxirão. 

 

Este encontro definiu que a Rede Puxirão era um espaço de articulação dos Povos 

e Comunidades Tradicionais, espaço justamente criado diant

contarem com uma articulação entre 

especificidades se unem por meio de conflitos e antagonistas que se assemelham. 

Essa Rede surge como uma forma de fortalecer esses grupo

cobrar do Estado políticas públicas específicas e 

enfrentamento aos conflitos. Neste sentido:

 

A habilidade em realizar alianças, de se inserir em redes, de realizar 
parcerias, de articular
similares, e outras ações expressas no agir político de um movimento 
demarca, profundamente, sua capacidade de transformar atores sociais em 
sujeitos sociopolíticos, coletivos, construtores de suas histórias. (GO
2008, p. 38)

FOTO DO I ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
PARANÁ, GUARAPUAVA, 2008. 

Este encontro definiu que a Rede Puxirão era um espaço de articulação dos Povos 

e Comunidades Tradicionais, espaço justamente criado diante da necessidade desses povos em

contarem com uma articulação entre várias comunidades. E apesar de cada u

por meio de conflitos e antagonistas que se assemelham. 

Essa Rede surge como uma forma de fortalecer esses grupos, de mod

políticas públicas específicas e para a elaboração de estratégias de 

enfrentamento aos conflitos. Neste sentido: 

A habilidade em realizar alianças, de se inserir em redes, de realizar 
parcerias, de articular-se com outros movimentos com princípios e valores 
similares, e outras ações expressas no agir político de um movimento 
demarca, profundamente, sua capacidade de transformar atores sociais em 
sujeitos sociopolíticos, coletivos, construtores de suas histórias. (GO
2008, p. 38) 
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FOTO DO I ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 

Este encontro definiu que a Rede Puxirão era um espaço de articulação dos Povos 

da necessidade desses povos em 

. E apesar de cada um possuir suas 

por meio de conflitos e antagonistas que se assemelham.  

s, de modo que pudessem 

elaboração de estratégias de 

A habilidade em realizar alianças, de se inserir em redes, de realizar 
outros movimentos com princípios e valores 

similares, e outras ações expressas no agir político de um movimento 
demarca, profundamente, sua capacidade de transformar atores sociais em 
sujeitos sociopolíticos, coletivos, construtores de suas histórias. (GOHN, 
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O termo “habilidade” utilizado por Gohn, demonstra uma relação de extrema 

abertura decisiva na formulação da proposta da Rede Puxirão e também no desenvolvimento 

das ações que posteriormente foram planejadas e que sustentam o potencial de articulação 

para enfrentamento conjunto das pautas unitárias e específicas de cada segmento. Ou seja, 

com a Rede Puxirão os PCT´s fortaleceram sua ação enquanto “sujeitos sociopolíticos”. 

De acordo com Hamilton José da Silva36, membro da Rede Puxirão, antes da 

formação da Rede, cada segmento lutava sozinho por seu reconhecimento. Alguns nem 

mesmo sabiam da existência de outros grupos que reivindicavam seus territórios.  

No ano de 2009, aconteceu o II Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais 

em Faxinal do Céu, município de Pinhão37 (figura 11). A partir do qual a Rede é composta por 

Quilombolas, Faxinalenses, Ilhéus, Indígenas, Povos de Terreiro, Cipozeiros, Pescadores 

Artesanais e Detentores de ofícios tradicionais, no entanto, também fomos testemunhas que 

por períodos distintos, alguns desses grupos enfrentam dificuldades básicas para manter essa 

articulação. 

 

                                            
36 Abertura do I Encontro de Povos e Comunidades Tradicionais, 2008. 

37 Consultar Carta Final do II Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais no Anexo 13. 



 

FIGURA 11: FOTO DO II ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
PARANÁ, FAXINAL DO CÉU
Fonte: Arquivo Rede Puxirão. 

 

Mesmo assim, mantêm

Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses, Federação das Comunidades Quilombolas do 

Paraná, Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Movimento Interestadual das Ci

Cipozeiros, Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Litoral do Paraná, 

Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná, Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana e 

Movimento Aprendizes da Sabedoria.

Entre as diversas ações que a Rede foi 

oficinas de mapas da Nova Cartografia Social sempre foram tratadas como estratégicas, 

principalmente por proporcionarem instrumentos de fortalecimento da

também serem vistas como um processo de form

Outro fator fortalecido com os proce

demanda pautada no governo do Estado em 2008, da Política Estadual de Povos e 

Comunidades Tradicionais, sendo que em julho de 2011, os povos 

FOTO DO II ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
PARANÁ, FAXINAL DO CÉU-PINHÃO, 2009. 

Mesmo assim, mantêm-se organizados em movimentos sociais, sendo eles: 

Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses, Federação das Comunidades Quilombolas do 

Paraná, Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Movimento Interestadual das Ci

Cipozeiros, Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Litoral do Paraná, 

Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná, Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana e 

Movimento Aprendizes da Sabedoria. 

Entre as diversas ações que a Rede foi desenvolvendo a partir de sua criação, 

oficinas de mapas da Nova Cartografia Social sempre foram tratadas como estratégicas, 

principalmente por proporcionarem instrumentos de fortalecimento da

também serem vistas como um processo de formação, discussão, trabalho e 

Outro fator fortalecido com os processos da Nova Cartografia Social,

demanda pautada no governo do Estado em 2008, da Política Estadual de Povos e 

Comunidades Tradicionais, sendo que em julho de 2011, os povos são chamad
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gestão (2010-2014) do Governo do Estado do Paraná, para o III Encontro do Povos e 

Comunidades Tradicionais38

3 anos antes para institucionalização da política pública e c

PCT´s. 

FIGURA 12: FOTO DO III ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
PARANÁ, CURITIBA, 2011.
Fonte: Arquivo Rede Puxirão. 

 

Resultado de toda construção conjunta dos Povos e Comunidades Tradicionais do 

Paraná e a capacidade de pressão juntos as instituições e gestores públicos, depois de 4 anos

desde  o primeiro protocolo para criação de uma política pública de povos e comunidades 

tradicionais, é criado o Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicio

Estado do Paraná – CPICT/PR, por meio da lei nº 17.425/20

º 8863 em 20 de dezembro de 2012.

e comunidades tradicionais do Paraná, bem como institui um conse

                                        
38 Consulta documento final do encontro, anexo 14.

do Governo do Estado do Paraná, para o III Encontro do Povos e 
38 (Figura 12), com o objetivo de encaminhar a pauta apresentada 

institucionalização da política pública e criação da comissão/conselho de 

FOTO DO III ENCONTRO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
PARANÁ, CURITIBA, 2011. 

Resultado de toda construção conjunta dos Povos e Comunidades Tradicionais do 

capacidade de pressão juntos as instituições e gestores públicos, depois de 4 anos

desde  o primeiro protocolo para criação de uma política pública de povos e comunidades 

tradicionais, é criado o Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicio

CPICT/PR, por meio da lei nº 17.425/2012, publicada no Diário Oficial n 

º 8863 em 20 de dezembro de 2012. A lei contribui para identificação da diversidade de povos 

e comunidades tradicionais do Paraná, bem como institui um conselho paritário entre órgãos 

                                            
Consulta documento final do encontro, anexo 14. 
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do Governo do Estado e 11 povos e comunidades tradicionais do Paraná, sendo que para 

indígenas e quilombolas duas vagas cada e as demais comunidades uma vaga, ainda 

acrescentando os também os suplentes. Assim, os Ilhéus do Rio Paraná compõem o conselho 

com a participação de um titular e também um suplente. 

Durante esse período de idas e vindas para institucionalização da Política Estadual 

dos Povos e Comunidades Tradicionais, os Ilhéus do Rio Paraná, buscaram a participação na 

coordenação da Rede Puxirão, e se fortalecerem nos espaços de diálogo com os gestores 

públicos, mantendo na base duas frentes de ação: 1) Afirmação da APIG como instituição 

jurídica com a responsabilidade de monitoramento das ações judiciais, pleiteando as 

indenizações e a compensação pelo processo de expropriação; e, 2) O fortalecimento dos 

Ilhéus no movimento social de base, o MOIRPA – Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná, com 

a atribuição de manter articulado os Ilhéus, segundo os núcleos regionais espalhados pelo 

Brasil. Com essas formas organizativas, mantêm-se articulados tanto os Ilhéus 

correspondentes ao Parque Nacional da Ilha Grande, como os da APA Federal dos Rios e 

Várzeas do Rio Paraná. 

Estes processos foram fundamentais para a construção das Identidades dos Ilhéus 

do Rio Paraná.  

Ao encerrar este capítulo, esperamos ter evidenciado a situação vivida pelos 

Ilheús do Rio Paraná nestes 32 anos de expropriação das Ilhas do Rio Paraná, entre as cheias 

provocadas pela Usina de Itaipu a Criação das Unidades de Conservação nos arquipélagos do 

Rio Paraná. 

A criação das Unidades de Conservação – UC´s no território tradicionalmente 

ocupado pelos Ilhéus do Rio Paraná, está vinculada ao contexto de mercantilização dos 

recursos naturais, por meio do qual é evidenciado os motivos pelos quais os Ilhéus foram 

expropriados de seus territórios. Assim, no próximo capítulo iremos trabalhar o contexto de 

criação das unidades de conservação, seus fundamentos e a qual a relação com as 

comunidades de povos tradicionais. 
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2. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

 
 

Na época de meu pai, quando eu era mais jovem, 
 Agente não comprava nada.  

Meu pai tinha café, cana, fazia açúcar, rapadura,  
melado para vender, ele tinha farinheira; 

minha mãe tinha uma máquina de fazer roupa,  
fazia roupa artesanal aqui na ilha. 

Tinham porco, galinha, cabrito, comprava só o sal na cidade...  
Então, é possível as pessoas aqui... E não destruíam. 

Como eu nasci na roça, agricultor, 
o que sinto mais falta mesmo, 

é de poder plantar um pedacinho de feijão,  
arroz, milho, criar  galinha, porco...  

Então quando eu lembro disso aí,  
talvez na época a gente pensava que não era feliz. [...]  

Por que hoje não posso fazer isso que meu pai fazia aqui? 
(Guilherme Vitorino dos Santos, 2011)39 

 

O sentimento de exclusão, impotência e sofrimento mencionado por Guilherme 

Vitorino dos Santos (2011), elucida a problemática da sobreposição das unidades de 

conservação em territórios tradicionalmente ocupados por povos e comunidades tradicionais 

no Brasil. 

O país enfrenta uma realidade em que a criação das unidades de conservação, 

como política pública, tem como premissa a retirada dos habitantes das áreas desejadas para 

preservação permanente. São contingentes que engrossam as estatísticas dos 5 a 10 milhões 

de pessoas no mundo caracterizadas como “refugiados da conservação”. 

Os povos por meio de sua luta e resistência, questionam a “justiça ambiental” e a 

valorização dos “saberes ambientais”, frente à visão ambientalista implícita às políticas 

públicas que tratam a natureza, por meio da externalização e escassez. 

No Brasil, a criação das Unidades de Conservação foi pautada em modelos 

externos, que negam a especificidade e a complexidade da sua realidade ambiental. Assim, os 

próprios povos e comunidades tradicionais, excluídos do processo de criação e definição das 

políticas públicas ambientais, têm sido protagonistas na contestação destas políticas e na 

criação de alternativas ao modelo importado.  O Paraná é um exemplo disso, pois após a 

devastação de mais de 90% de sua cobertura florestal, propõe a criação de enumeras unidades 

                                            
39 Depoimento de Guilherme Vitorino dos Santos, ver documentário Ilhéus do Rio Paraná, Unicentro, 2011. 
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de conservação, sem, contudo, reconhecer a presença e o papel dos povos e comunidades 

tradicionais na preservação dos remanescentes. 

Neste capítulo, buscaremos mostrar como a criação das unidades de conservação 

no Brasil e no Paraná se sobrepuseram aos territórios tradicionalmente ocupados por povos e 

comunidades tradicionais, bem como, como estes povos, por meio da resistência e da luta 

criaram novas pautas ao Estado e assumem desafios de sobrevivência, mas também de 

politização da causa ambiental, por meio da evidência de que, ao contrário dos discursos de 

que as áreas de interesses do Estado por preservação são desabitadas, são ocupadas 

tradicionalmente por povos que tem uma relação diferenciada com o ambiente, preservando-o 

e sabendo lutar pelos seus direitos e pela justiça ambiental. 
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2.1. O contexto das unidades de Conservação no Brasil 
 
 

[...] nós ilhéus defendemos o meio ambiente, é engano e muito engano 
as pessoas que pensam que aqui a gente veio para destruir, 

viemos pra preservar muito embora preservação do meio ambiente 
pra mim ela só se dá na medida em que o ser humano 

seja preservado em primeiro lugar e não preservar 
o meio ambiente simplesmente pra exclui o homem de seu habitat. 

 E a gente vai à luta, essa luta deve andar muito ainda,  
mais nós não vamos esmorecer. [...].  

Francisco Vitorino da Silva, Ilhéu do Rio Paraná.40 
 

O tema da preservação ambiental no Brasil e no Paraná é latente, pois o avanço do 

monocultivo, a constante ampliação das áreas agricultáveis e a redução da capacidade de 

sucessão das famílias no campo têm provocado a sociedade para o debate ambiental frente à 

realidade atual. 

O desabafo do Sr. Francisco da Silva, Ilhéu do Rio Paraná, evidencia a realidade 

de grupos sociais que propõem uma relação de vivência com o espaço de vida, articulando a 

necessidade da preservação ambiental com a geração de condições de vida para homens, 

mulheres, jovens, crianças, etc. No entanto, essa concepção foi deixada de lado na 

fundamentação dos modelos de unidades de conservação adotadas no Brasil, principalmente 

as de preservação permanente. 

O conceito de “unidades de conservação” foi definido pela União Internacional 

para a Conservação da Natureza (IUCN- International Union for Conservationof Nature)41, 

em 1994, como “uma área de terra e/ou mar especialmente dedicada à proteção e manutenção 

da diversidade biológica e de seus recursos naturais e culturais associados e manejados 

através de instrumentos legais ou outros meio efetivos”. Estando a ela diretamente vinculadas 

as relações culturais e com o ambiente praticadas pelos povos e comunidades tradicionais que 

exigem o reconhecimento de sua existência como parte deste território. 

Soma-se a definição pública do Ministério do Meio Ambiente42 brasileiro, 

 

                                            
40 Depoimento de Francisco Vitorino da Silva, fascículo 15 da Nova Cartografia Social - Ilhéus do Rio Paraná, 
2009, p. 10. 

41 Consultar site http://www.iucn.org/ 

42 Consulta site http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao consultado dia 
27/07/2013. 
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As unidades de conservação (UC) são espaços territoriais, incluindo 
seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que 
têm a função de assegurar a representatividade de amostras 
significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, 
habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 
jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. 

As UC asseguram às populações tradicionais o uso sustentável dos 
recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às 
comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades 
econômicas sustentáveis. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras 
especiais. São legalmente criadas pelos governos federal, estaduais e 
municipais, após a realização de estudos técnicos dos espaços 
propostos e, quando necessário, consulta à população (BRASIL, 
2013). Grifo nosso. 

 

Mesmo tendo prevista a garantia legal de existência dos povos e comunidades 

tradicionais em unidades de conservação, na prática constatamos uma situação totalmente 

adversa, já relatada no primeiro capítulo. 

As definições conceituais apresentadas orientam práticas conservacionistas, 

geralmente tendo como premissa três situações as quais configuraram processualmente a 

compreensão de conservação ambiental da qual surgiram às definições de unidades de 

conservação:  

1) o papel de domínio sobre o ambiente que o ser humano historicamente 

assumiu, colocando-se como um ente externo ao mesmo;  

2) o ambiente sendo totalmente ordenado (entende-se jurídica, econômica, social, 

ambiental e culturalmente) segundo os megaempreendimentos43 exploratórios; e,  

3) ausência da efetivação dos dispositivos legais que reconheçam a legitimidade 

das comunidades humanas que compreenderam sua relação com ambiente e mantém uma 

prática de sustentabilidade.  

Neste texto, não iremos relatar cada um dos momentos que culminaram na 

constituição das compreensões teóricas, jurídicas e dos procedimentos legais que configuram 

a legislação ambiental brasileira, seja em suas próprias normativas, ou ainda como signatário 

de convenções, tratados e demais acordos internacionais, que legislam sobre a temática 

ambiental. Optamos por compreender como se configuram as unidades de conservação, por 

                                            
43 Quando utilizamos os termos megaempreendimentos, estamos fazendo referencia às grandes obras construídas 
pelo homem que constantemente têm impactado comunidades locais. Entre esses empreendimentos podemos 
citar: usinas hidroelétricas, rodovias, hidrovias, portos, estradas de ferro, etc, as quais fazemos relação com as 
unidades de conservação criadas em função do descontrole e da conivência estatal e privada com os recursos 
naturais. 
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meio, da análise dos pressupostos históricos, a relação com estudos e experiências 

vivenciadas no Paraná. 

As três situações que apresentamos anteriormente, nos ajudam a compreender 

qual o comportamento dos gestores e até mesmo das comunidades frente à conservação 

ambiental. 

As unidades de conservação no Brasil representam importantes espaços de 

perpetuação da biodiversidade presente em cada um dos biomas brasileiros. Não diferente do 

restante do mundo, no Brasil essa discussão condiciona a separação ou isolamento do ser 

humano à natureza. Situação que cada vez mais foi privando a humanidade de acesso aos 

recursos naturais, principalmente, colocando-a na situação de escassez (ARAÚJO, 2012) 

No entanto, constatamos que segundo as práticas tradicionais, os povos e 

comunidades tradicionais geram as condições para manutenção destes locais que hoje são 

“isolados” para preservação ambiental. 

Segundo o estudo organizado pelo NEXUCS – Núcleo para Excelência de 

Unidades de Conservação Ambiental44, intitulado “Unidades de Conservação no Brasil: O 

caminho da Gestão para Resultados” (2012), quando é tratado o tema da “biodiversidade” em 

seu primeiro capítulo (p. 03 a 10), o ser humano é praticamente ausente da fundamentação 

utilizada no contexto de justificativa da importância das unidades de conservação. 

O conceito de biodiversidade ou diversidade biológica, segundo a obra 

supracitada, “[...] representa a totalidade dos genes, espécies e ecossistemas de uma região 

[...], elaborado primeiramente por Norse e MAcNamur, em 1980. Porém, a possibilidade de 

integração humana nesta biodiversidade é isolada. Segundo Araújo (2012, p. 6), alguns 

autores consideram  

 

                                            
44 O NEXUCS, segundo os organizadores do livro “Unidades de Conservação no Brasil: O caminho da Gestão 
para Resultados”, publicado em 2012, foi criado “a partir da constatação de que os investimentos na gestão das 
organizações que compõem o setor ambiental eram urgentes para criar condições de êxito na captação e 
aplicação de recursos (financeiros, humanos e materiais) que gerassem resultados efetivos no que tange à 
conservação. Por meio de ampla experiência em consultoria no setor privado, públicos e no terceiro setor, e a 
partir do conhecimento da realidade das unidades de conservação brasileiras, propuseram e customizaram, de 
forma inovadora, a aplicação de tecnologias de gestão utilizadas amplamente na iniciativa privada à realidade 
das UC´s. Contando hoje com uma rede de parceiros e profissionais associados com competências múltiplas e 
complementares, o NEXUCS propõe contribuir de forma significativa para a efetividade da conservação da 
biodiversidade, através do aporte de tecnologias de gestão e do desenvolvimento das organizações envolvidas no 
cenário ambiental, especialmente as unidades de conservação e a rede de atores comprometidos com sua 
efetividade”. Ainda afirmam que o “conceito de Núcleo reflete a característica do modelo de negócio da 
NEXUCs de integração de diferentes competências em prol da melhoria da gestão das organizações”. 
Informação consultada no site, http://www.nexucs.com.br/trabalhe-conosco/, dia 24/01/2014. 
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[...] a diversidade cultural humana como um componente da 
biodiversidade. Tal diversidade manifesta-se na variedade de línguas e 
dialetos, nas crenças religiosas, nas práticas de manejo da terra, na 
arte, na música, na culinária, na estrutura social e em tantos outros 
atributos da sociedade humana. A diversidade cultural representa 
soluções ao problema da sobrevivência em determinados ambientes e 
ajuda os indivíduos a se adaptarem à variação do ambiente.  

 

Houve a partir daí uma ecologização da sociedade, que foi se consolidando com 

as consequências da modernidade que já não podiam ser ignoradas. Compreendeu-se que a 

natureza farta e inesgotável, “recurso”, seja o petróleo, o gás, a madeira, os minerais, a água, 

etc., que fundamentaram todo o processo de industrialização/urbanização, são finitos.  

Essa finitude é amplamente trabalhada nos processos de educação ambiental, no 

entanto, pouco se avança frente a devastação e abertura de fronteiras agrícolas para produção 

em grandes áreas. Em nome do desenvolvimento não ha limites à exploração dos bens 

naturais (ARAÚJO, 2012). 

Segundo FAO – Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(2010), durante a primeira década do século XXI, cerca de 13 milhões de hectares de florestas 

foram convertidos em terras destinadas a outros usos, menos florestais. 

Por outro lado, os próprios pesquisadores admitem que a adaptação humana ao 

ambiente causa alterações, essas adaptações fazem parte do processo de evolução do planeta, 

sendo a extinção, “um fenômeno natural no processo de evolução” (ARAUJO, 2012, p. 16). 

No entanto, a consciência humana adquirida e as tecnologias disponíveis, podem nos dias de 

hoje amenizar esse impacto, devendo a educação ambiental estar nas práticas diárias não 

somente das famílias, mas das empresas, indústrias, produtores, etc, que para Leff (1999, 

p.119-120) 

 

[...] ainda está muito longe de penetrar e trazer novas visões de mundo 
ao sistema educativo formal. Os princípios e valores ambientais que 
promovem uma pedagogia do ambiente devem ser enriquecidos com 
uma pedagogia da complexidade, que induza os alunos a uma visão de 
multicausalidade e de inter-relações de seu mundo nas diferentes 
etapas do desenvolvimento psicogenético, que gerem um pensamento 
crítico e criativo baseado em novas capacidades cognitivas. 
[...] Os princípios da educação ambiental não se traduzem diretamente 
no currículo integrado. Desta maneira, o que nos mostra a experiência 
de educação ambiental na América Latina, nos últimos vinte anos, é 
uma multiplicidade de projetos educativos e de estratégias formativas. 
Esta dispersão […] expressa os interesses teóricos e disciplinares de 
quem assumiu a liderança e a responsabilidade na condução destes 
projetos. 
 



88 
 

 

Ou seja, a educação ambiental praticada, ainda não conseguiu, salvo exceções, 

abarcar a raiz dos problemas ambientais que ela tenta combater, fazendo-se um debate 

ambiental, porém com práticas que não alçam os grandes projeto de devastação ou 

mercantilização ambiental. 

Devido à exploração dos recursos naturais em larga escala no bojo do projeto de 

desenvolvimento e de progresso do Brasil, foi rápida a compreensão de que os recursos 

naturais são inesgotáveis. Ou seja, o discurso da escassez sempre foi utilizado pelo Estado 

para oportunizar o controle em uma política privada e não de regulação estatal. 

Assim, o governo brasileiro em discurso na Conferencia Internacional Sobre o 

Meio Ambiente45 de Estocolmo em 1972, optou em afirmar que se “a poluição é o preço do 

desenvolvimento, estamos dispostos a pagá-lo.” 

Tal opção é evidenciada na concepção humana sobre sua relação com o ambiente, 

segundo Araújo,  

 

A separação entre o homem e a natureza começou no período 
Neolítico e se aprofundou ao longo de nossa história, atingindo seu 
ápice a partir da Revolução Industrial. A religião e a ciência moderna 
contribuíram para intensificar essa separação, estabelecendo para o 
homem o papel de domínio sobre a criação. A partir do modelo 
mecanicista, a ciência encarava a natureza como uma máquina e, pelos 
poderes da razão, tal máquina seria decifrada e utilizada para 
alimentar o progresso. (ARAÚJO, 2012 p. 26) 

 

Diante da concepção de natureza dominante e os resultados do processo de 

industrialização mundial, foram criadas as referencias para as unidades de conservação que 

conhecemos no Brasil, a partir do século XIX, que não diferente do restante do mundo 

também havia passado pelo processo de industrialização capitalista em que o maior saldo foi a 

grande degradação da biodiversidade. 

Um exemplo da expansão e ampliação do capitalismo no Brasil já foi 

apresentando neste trabalho, quando falamos do processo de construção da Usina 

                                            
45As conferências Mundiais sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1972; 1992; 2002; 2012) tem provocado 
vários fóruns de debate e construção de diferentes documentos que hoje são referência para a gestão ambiental, a 
exemplo da Carta da Terra; Tratado da Biodiversidade; Relatório de Blundtland, Agenda 21, etc. Porém, os 
avanços são ínfimos já que os países que mais exploram recursos naturais fósseissão os que menos querem arcar 
com o ônus. A exemplo dos países Europeus, EUA, Japão, etc. Enquanto isso, os países de economias periféricas 
(a exemplo do Brasil), importando o modelo de industrializaçãoe urbanização dos países que estão no centro da 
economia mundial, agravam ainda mais a sua situação, pois convivem com a exploração dos recursos naturais e 
a desigualdade social. 
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hidroelétrica de Itaipu na década de 1970, com o grande investimento estatal brasileiro para 

ampliação da infraestrutura nacional, determinante para os investimentos internacionais no 

país. 

Dessa forma, o cenário brasileiro apresentou-se como desafiador à conservação da 

biodiversidade, segundo Araújo (2012). Isso porque, os índices de desmatamento dos biomas 

do território brasileiro, conforme dados do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, em 2010-2011, apresentava que o bioma da Mata Atlântica 

tinha 75,88% de seu território “alterado pelo uso humano” ou desmatado, Pampa 53,98%, 

Cerrado 48,5%, Caatinga 45,6%, Pantanal 15,18% e Amazônia 9,5%. 

Assim, os debates referentes ao “gerenciamento dos recursos naturais” deu inicio 

às discussões das áreas protegidas de conservação da natureza no Brasil, buscando orientações 

da Criação do Parque de Yellowstone, em 1872 nos Estados Unidos. Dessa forma trazendo a 

concepção americana de “parque” como “ilhas de conservação” da biodiversidade, imunes de 

qualquer influencia humana. Realidade bastante adversa pela história de ocupação do 

território brasileiro, sua situação fundiária e realidade agrária. 

Como resultado da influencia americana e o início do processo de concepção das 

unidades de conservação no Brasil, em 1914, foram propostos os primeiros parques: Sete 

Quedas no Paraná e Ilha do Bananal em Tocantins. No entanto, esses parques tinham por 

concepção regular e intensificar o turismo às belezas naturais, pois no momento, o Brasil 

ainda não dispunha de uma política de meio ambiente, até porque a preocupação não era com 

o meio ambiente e sim com o “desenvolvimento”. 

Foi no período da ditadura militar (1960-1980) que o Brasil assumiu grandes 

compromissos internacionais com os mega-empreendimentos como a Usina Hidroelétrica de 

Itaipu, rodovias, estradas de ferro, portos, etc.; gerando um grande passivo ambiental para o 

país. Naquele momento, não havia legislação que pudesse regular tais empreendimentos, e, de 

certa forma seus impactos, o clamor, as denuncias, a mobilização social, as injustiças sofridas 

por seus “desapropriados” despertaram uma maior consciência da população brasileira frente 

aos impactos dos grandes projetos e a inclusão de regulação destes empreendimentos em 

dispositivos legais. 

Somente em 1981, ainda por influência da ditadura militar, é que surge a proposta 

de criação da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, segundo lei 6938. A criação da 

política teria uma importância significativa se não tivesse total influencia do mercado externo, 

ou seja, das grandes empresas multinacionais que contavam com a legislação para manter sua 

exploração no território brasileiro de forma legalizada. O Brasil desde então foi conduzido a 
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criar suas políticas de gestão ambiental a partir dos interesses alheios as povos que habitavam 

e habitam esses territórios (ARAÚJO, 2012). 

Somente em 1988 é que se faz a regulamentação da PNMA. Ou seja, apesar de 

sua criação em 1981, apenas sete anos depois, são regulamentados os procedimentos de como 

essa legislação seria aplicada no Brasil, o que aconteceu devido às pressões externas e 

necessidade estatal de efetivar outros grandes projetos.  

Dentre os vários princípios que contam na edição da PNMA (1989), podemos 

destacar alguns que tiveram a regulamentação segundo o contexto que ora relatamos e que 

estão em vigor nos dias de hoje, são eles: 

 

1. Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas. Compôs o 

texto da Constituição Federal de 1988, no artigo 225, parágrafo primeiro que “[...] 

Incumbe ao Poder Público [...] definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos”. Regulamentado 

com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC com a lei 

9985/2000. 

2. Educação ambiental a todos os níveis do ensino. Compôs o texto da Constituição 

Federal de 1988, artigo 225, parágrafo primeiro [...] Incumbe ao Poder Público “[...] 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente. Regulamentado com a criação da Lei de 

Educação Ambiental, Lei 9795 de 1999”. 

3. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 

Princípio regulamentado de forma parcial com a Resolução do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA 001/1986, na qual são previstos os Relatórios de Impacto 

Ambiental – EIA/RIMA, em que os empreendimentos devem apresentar estudos que 

possam demonstrar de forma quantitativa e qualitativa os impactos que irão gerar, bem 

como as medidas de mitigação. O princípio também compôs o texto da Constituição 

Federal de 1988, no artigo 225, parágrafo primeiro “[...] Incumbe ao Poder Público 

[...] 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”. Tal artigo da Constituição foi então 

regulamentado por meio de uma nova Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, 237 de 1997. 
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Se nos apoiarmos nestes princípios legais como forma de regulamentação das 

práticas ambientais, o país teria garantido uma base sólida de gestão ambiental nos aspectos 

econômicos, sociais, ambientais e culturais. Porém, estes dispositivos não representaram o 

modus operandi das multinacionais, empreiteiras e governos em relação ao ambiente. Há uma 

dificuldade significativa do poder público quanto à gestão participativa e fiscalização. Isso 

justifica o que afirmamos no início deste texto, de que nos órgãos ambientais tendem a não 

ver o ser humano como parte do ambiente. 

Para Aguiar (1996 p. 25),  

 

Não podemos cair na tentação fácil, que atinge grande parte dos 
juristas, de confundir direito com lei. Assim, a luta jurídica não se 
restringe à simples procura de mudanças de leis, como se as leis 
modificassem o mundo. As leis não o modificam. É o mundo que 
modifica as leis. 

 

Dessa forma, quando estamos tratando a questão das unidades de conservação 

estamos olhando para o contexto do direito humano46 e direito ao ambiente reivindicado pelos 

povos e comunidades tradicionais frente aos parques, estações ecológicas, áreas de proteção 

ambiental, etc, criadas sob seus territórios. No entanto, frente aos espaços de poder esses são 

povos que geralmente têm suas identidades coletivas questionadas constantemente. Situação 

que pudemos constatar nas audiências que participamos junto aos povos e comunidades 

tradicionais do Paraná com gestores públicos por ocasião da elaboração da Política Estadual 

de Povos e Comunidades Tradicionais. Essa negação acontece frente à gestão das distintas 

unidades de conservação – UC´s. 

                                            
46 Apesar de não especificar a questão dos povos e comunidades tradicionais, quando reivindicam o direito 
humano, remetemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), principalmente no artigo nº 7, 
quando atribui ao Estado o papel corrigir os atos que violem os direitos fundamentais assegurados pela 
declaração. Aos povos e comunidades tradicionais, quando reivindicam os “direitos humanos”, remetem ao 
Estado a solicitação das condições essenciais para existências sua existência, sendo: o acesso aos territórios 
tradicionalmente ocupados(terra de ilhéus, indígenas, quilombolas, faxinalenses, etc), as condições de efetivação 
de suas práticas tradicionais produção, organização social, cultural, religiosa, reconhecendo a ancestralidade e 
capacidade de reprodução social, humana, cultural, ambiental, política, etc. Tais direitos são assegurados na 
Constituição Federal do Brasil de 1988, no decreto nº 80 978/1977 que promulga a Convenção relativa à 
Proteção do Patrimônio Natural, Cultural e Natural (1972), no decreto nº 2519/1998 que promulga a Convenção 
sobre a Diversidade Biológica (1992), na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (2001), no decreto 
nº 5051/2004 que promulga a Convenção da Organização Internacional do Trabalho – OIT nº 169, no decreto 
485/2006 que promulga a Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais 
(2005), no decreto que Cria a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 
Tradicionais (publicado em 2004 e alterado em 2006), no decreto nº 6040 que cria a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil (2007), na Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas e demais legislações específicas dos 
estados e municípios. (SHIRAISHI NETO, 2007) 
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Distintas, pois no contexto brasileiro, existem unidades de conservação 

consideradas de “proteção integral” e outras de “uso sustentável”, configurando dois grupos 

aos quais são vinculadas as “categorias” de unidades de conservação, conforme consta no 

Sistema Nacional das Unidades de Conservação – SNUC, promulgado pela lei nº 9985 de 

2000. 

O SNUC foi criado dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo 

critérios e normas para criação, implantação e gestão das unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais. 

O grupo das Unidades de Proteção Integral é caracterizado no artigo sete, 

parágrafo primeiro do SNUC, com o objetivo de “preservar a natureza, sendo admitido apenas 

o uso indireto dos seus recursos naturais”, sendo composto por Estações Ecológicas, Reservas 

Biológicas, Parques Nacionais, Monumentos Naturais e Refúgios de Vida Silvestre (SNUC, 

2000). 

Já o grupo das Unidades de Conservação de Uso Sustentável, é caracterizado 

também no artigo sete, especificamente no segundo parágrafo (SNUC, 2000), como 

responsáveis por “compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais”. Este grupo é composto pelas Áreas de Proteção Ambiental – 

APA´s, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Florestas Nacional – FLONA´s, Reservas 

Extrativistas – RESEX, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN. 

A distinção e a atribuição de cada um destes grupos compõem o quadro 03, 

juntamente com as especificações de cada categoria de unidades de conservação.
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UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL  

Estação Ecológica “Área destinada à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas, podendo ser visitadas apenas com o objetivo educacional”. 

Reserva Biológica “Área destinada à preservação da diversidade biológica, na qual são realizadas medidas de recuperação dos ecossitemas alterados para recuperar o equilíbrio natural e preservar a 
diversidade biológica, podendo ser visitadas apenas com o objetivo educacional”. 

Parque Nacional “Área destinada à preservação dos ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. O parque é a categoria que possibilita uma maior interação entre o visitante e a natureza, pois 
permite o desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a realização de pesquisas científicas”. 

Monumento Natural “Área destinada à preservação de lugares singulares, raros e de grande beleza cênica, permitindo diversas atividades de visitação. Essa categoria de UC pode ser constituída de áreas 
particulares, desde que as atividades realizadas nessas áreas sejam compatíveis com os objetivos da UC”. 

Refúgio da Vida Silvestre “Área destinada à proteção de ambientes naturais, no qual se objetiva assegurar condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna. 
Permite diversas atividades de visitação e a existência de áreas particulares, assim como no monumento natural”. 

UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL 

Área de Proteção Ambiental 
“Área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo 
de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas e 
privadas”. 

Área de Relevante Interesse Ecológico “Área com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de importância regional ou local. Geralmente, é uma área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação 
humana e com características naturais singulares. É constituída por terras públicas e privadas”. 

Floresta Nacional “Área com cobertura florestal onde predominam espécies nativas, visando o uso sustentável e diversificado dos recursos florestais e a pesquisa científica. É admitida a permanência 
de populações tradicionais que a habitam desde sua criação”. 

Reserva Extrativista “Área natural utilizada por populações extrativistas tradicionais onde exercem suas atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de 
pequeno porte, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais existentes. Permite visitação pública e pesquisa científica”. 

Reserva de Fauna “Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas; adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 
faunísticos”. 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável “Área natural onde vivem populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais. Permite visitação pública e pesquisa científica”. 

Reserva Particular do Patrimônio Natural “Área privada com o objetivo de conservar a diversidade biológica, permitida a pesquisa científica e a visitação turística, recreativa e educacional. É criada por iniciativa do 
proprietário, que pode ser apoiado por órgãos integrantes do SNUC na gestão da UC”. 

QUADRO 03 – CATEGORIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES  

Fonte:http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/categoriasDATA 

Elaboração: Vandresen, J.C., 2013. 
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A diferenciação entre os dois grupos é basicamente feito segundo o nível de 

restrições, conforme elucidado por Araujo (2012 p.120), 

 

No primeiro grupo, as restrições de uso são muito grandes, pois essas 
unidades têm por objetivo básico preservar a natureza. Admite-se 
apenas o uso indireto de seus recursos naturais, ou seja, a realização 
de atividades que fazem uso da natureza sem, no entanto, causar 
alterações significativas de seus atributos naturais. Podem-se citar, 
como exemplo, as pesquisas científicas e a visitação pública 
controlada, com a finalidade educativa e de lazer. [...] O segundo 
grupo, denominado de Unidades de Uso Sustentável, apresenta 
menores restrições de uso, pois seu objetivo básico é compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus 
recursos naturais. 

 

Um destaque é o fato de nossa pesquisa estar diretamente vinculada à 

interpretação dos dois grupos de unidades de conservação, justamente pelo Parque Nacional 

de Ilha Grande fazer parte do grupo das unidades de conservação de “proteção integral” e a 

APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná integrar o grupo das unidades de Conservação 

de “uso sustentável”. 

Aliado a esta compreensão, o SNUC (2000) garante aos povos e comunidades 

tradicionais sua permanência na unidade de conservação, mesmo sendo as de “proteção 

integral” até que se regularize todo o processo da efetivação da UC´s. 

 

Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de 
conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão 
indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e 
devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e condições 
acordados entre as partes. 
§ 1o O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o 
reassentamento das populações tradicionais a serem realocadas. 
§ 2o Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata 
este artigo, serão estabelecidas normas e ações específicas 
destinadas a compatibilizar a presença das populações 
tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo 
dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de 
moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na 
elaboração das referidas normas e ações. (grifo nosso) 

 

Tais dispositivos, no entanto, frente ao cenário nacional das unidades de 

conservação (quadro 4), não representam uma prioridade dos gestores em operacionalizá-los, 

conjuntamente às comunidades as condições mutuas de permanência dos povos e 
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comunidades tradicionais por meio dos “Termos de Compromisso” ou “Cessão de Direito 

Real de Uso”  nas unidades de conservação de proteção integral.  

Conforme discussão realizada no primeiro capítulo, há um estratégia desvelada do 

Estado brasileiro e seus órgãos ambientais em efetivar sua vontade em criar as unidades de 

conservação ou megaempreendimentos, não importando-se com aqueles que estejam no 

caminho. Essa não é uma ação discursada, escrita ou registrada oficialmente, acontece no dia-

a-dia das mais diversas comunidades que conhecemos no Paraná que tiveram seus territórios 

transformados em unidades de conservação. 

  



 

 

QUADRO 04 – INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL
 

 

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL 
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Analisando o quadro 04, chegamos a um total de 1783 Unidades de Conservação 

registradas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação –SNUC, das quais as UC´s de 

“proteção integral” totalizam 559 e as UC´s de “uso sustentável”, 1224 UC´s, até agosto de 

2013.  

Apesar de um número menor, as Unidades de Conservação de Proteção Integral 

representam uma maior complexidade em seu processo de criação. Por que, entre todos os 

desafios postos destaca-se a situação fundiária.  

De maneira geral, a não efetivação da regularização fundiária (figura 13) das áreas 

que compõem as UC´s, inviabiliza para o Estado o domínio público segundo as divisas pré-

determinadas geralmente pelos decretos de criação. 

De uma forma não declarada, contudo, o Estado cria as UC´s independente da 

autorização e acordo com os povos e comunidades habitantes destes territórios, e, conta com a 

prescrição como forma de legitimar a posse para regularizar as Unidades de Conservação. 

Portanto, a uma estratégia desvelada pela formato de criação das UC´s, pois 

primeiro se cria a unidade por meio do poder executivo e posteriormente é dado direito de 

contestação. O que na maioria dos casos tratando-se de povos desassistidos pela compreensão 

do direito ficando, portanto, a margem de qualquer defesa.  

No caso das Ilhas do Rio Paraná, aqueles Ilhéus que se organizaram em tempo 

hábil para ajuizar o seu interesse (figura 13), criaram uma situação de litígio e de continuidade 

de negociação com o estado.   

Por isso, o Instituto Social Ambiental (ISA), em 2014, afirma que a maioria das 

UC´s: 

 

[...] não se encontra com a situação fundiária resolvida. Isso significa 
que as terras de muitas das UCs de proteção integral não foram 
ainda de fato incorporadas ao patrimônio público, através da 
desapropriação e indenização das propriedades particulares legítimas. 
Da mesma forma, muitas comunidades cuja ocupação da área foi de 
boa fé e anterior à criação da UC de proteção integral ainda não foram 
reassentadas, conforme estipulado pela legislação, ou não obtiveram a 
concessão da Cessão de Direito Real de Uso (CDRU), nos casos de 
UCs de uso sustentável de domínio público. O contrato de CDRU é 
um documento cujo prazo pode ser estipulado, e que legitima o 
uso sobre a terra, dando direito à moradia e utilização dos recursos 
conforme plano de uso, mas não possibilita a venda da mesma, sendo 
transmitido apenas por caráter hereditário47. 

                                            
47 Consulta realizada dia 
25/01/2014,http://uc.socioambiental.org/territ%C3%B3rio/regulariza%C3%A7%C3%A3o-fundi%C3%A1ria 



98 
 

 

FIGURA 13: REPORTAGEM EVIDENCIA A SITUAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES REFERENTE 
AO PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. 
Fonte:Folha de Londrina, 20 setembro de 2005. 
 

A matéria demonstra que com os Ilhéus a um processo de reivindicação frente a 

regularização fundiária, pois, segundo os registros que encontramos com os Ilhéus, em vários 

momentos, suas reivindicações são pautadas pela imprensa do Oeste e Noroeste do Paraná, 

principalmente quando refere-se às indenizações. No entanto, a situação identificada com os 

Ilhéus não difere das demais unidades de conservação do país, em que os povos e 

comunidades que habitavam esses territórios, antes da criação das UC´s, são tratados com 

indiferença, chegando ao ponto de serem criminalizados pela manutenção de suas práticas 

tradicionais de vida em seu território. 
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Uma característica diferenciada dos Ilhéus frente à criação do Parque Nacional de 

Ilha Grande e APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná, é o processo de titulação das 

terras feito pelo INCRA e ITC. Sendo que os gestores da unidade de conservação nas poucas 

ações feitas frente à necessidade da regularização fundiária têm chamado somente aqueles que 

detêm os títulos de terras. No entanto, desde a expropriação sofrida pela formação do Lago de 

Itaipu e as cheias dele resultante, identificamos que pelo menos a metade dos Ilhéus não 

receberam ou tiveram condições de retirar os títulos. 

Quando do processo de expropriação pelas enchentes, a luta dos Ilhéus esteve 

organizada na luta da “terra pela terra”, conforme afirmam os Ilhéus. Luta que resultou no 

assentamento de mais de 300 famílias, apesar de mais de duas mil famílias que havia se 

organizado não terem conseguido nenhuma outra terra. 

A partir da criação do Parque Nacional da Ilha Grande, a luta dos Ilhéus teve um 

foco direto nas indenizações, porém não impediu a resistência para permanência no território 

tradicionalmente ocupado das ilhas do Rio Paraná. O fato é que os esforços precisaram ser 

divididos em dois caminhos, sendo: o primeiro nos levantamentos, organização de provas 

documentais e negociação com advogados para defesa dos expropriados; segundo, na 

manutenção organizativa dos Ilhéus frente ao processo de dispersão acirrado com a criação do 

Parque Nacional. 

Assim, mesmo tento como foco, nesta parte do texto, a discussão sobre as 

unidades de conservação, é importante recuperar que os Ilhéus sofrem por décadas o processo 

de expropriação do território tradicionalmente ocupado, iniciado com o mapeamento e 

titulação das terras das ilhas pelo INCRA e reduzida judicialmente somente à “propriedade 

privada da terra”, sem o reconhecimento do processo de expropriação sofrido a partir da 

formação do Lago de Itaipu e as enchentes dele resultante. Assim, a sobreposição não é 

somente de unidade de conservação, mas também de outra forma de expropriação frente ao 

direito social e ambiental desta comunidade de Ilhéus. 

Portanto, a concepção de unidade de conservação agravou ainda mais a tensão 

social vivenciada pelos Ilhéus do Rio Paraná, ainda mais visto que o Parque Nacional não 

permitiria sua manutenção enquanto comunidade. Nesta concepção Araújo nos ajuda a 

compreender que o, 

 

termo parque nacional foi escolhido porque a palavra parque 
significava uma área colocada sob proteção para lazer da população e 
a palavra nacional era usada para descrever uma área de propriedades 
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da nação e administrada pelo governo nacional. (ARAÚJO, 2012, p. 
29).  

 

Para problematizar esta questão, vale lembrar que, segundo alguns historiadores, a 

concepção de unidade de conservação que originou o Parque Nacional de Yellowstone, 

“surgiu em torno de uma fogueira [...] quando um grupo de entusiastas da natureza fazia o 

levantamento das belezas naturais da região”, em 1872. Outra versão ainda acrescenta que tal 

concepção ligava-se “aos interesses comerciais das empresas ferroviárias” dos Estados 

Unidos. Desta forma, essa concepção é identificada na forma como são realizadas as ações 

para proposição, criação e implementação das unidades de conservação de preservação 

permanente/proteção integral. 

É interessante observar que de lá para cá, e em contextos totalmente diferentes, o 

jogo de interesses econômicos e políticos, sobretudo daqueles que detêm o poder, de certa 

forma se reproduzem no caso das unidades de conservação, ou pelo menos, podemos associá-

los à situação das Unidades de Conservação das Ilhas do Rio Paraná.  

A criação das unidades de conservação no Rio Paraná aliou o objetivo do 

Ministério do Meio Ambiente quanto à ampliação das Unidades de Conservação prevista na 

política nacional do meio ambiente, aos interesses dos gestores públicos locais e regionais, e 

do Ministério Público em obter ganhos econômicos com o território. Segundo Loureiro 

(2011), por meio da “possibilidade do repasse financeiro através do ICMS Ecológico”, aos 

municípios, que no caso do município de São Jorge do Patrício representou um acréscimo de 

70,36% no orçamento.  

O ICMS Ecológico é originário da distribuição de 5% do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sendo destinado 50% para os mananciais de 

abastecimento e 50% para unidades de conservação, conforme a composição de cada 

município. Ou seja, do total do ICMS recolhido pelo Governo do Estado do Paraná, 5% é 

destinado para ações nas unidades de conservação do Estado, tanto de proteção integral, 

quanto de uso sustentável. Que significava “promover a justiça fiscal pela conservação da 

biodiversidade”. (LOUREIRO, 2001) 

Neste sentido, o Estado do Paraná foi pioneiro pela destinação direta de recursos 

aos municípios que em seu território possuíssem unidades de conservação, cadastradas junto a 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP, órgão estadual destinado para fazer a gestão dos 

recursos e cadastramento das unidades de conservação. Essa política logo foi sendo criada por 
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outros estados brasileiros, em função da destinação direta de recursos do ICMS para os cofres 

dos municípios.  

Segundo Loureiro (2001, p. 70-71), após a criação do ICMS Ecológico, 

 

[...] houve aumento no número de unidades de conservação no Estado, 
bem como ocorreram significativas melhoria na qualidade das 
mesmas, em especial nas unidades de conservação sob a 
responsabilidade do Estado e dos municípios. Obteve-se também 
melhoria na qualidade da água de grande parte dos mananciais de 
abastecimento público contemplados pela lei. 
Além das unidades de conservação, o ICMS Ecológico apoia as 
populações indígenas, atua fomentando a participação do setor 
privado na conservação da biodiversidade e as comunidades dos 
faxinais, existentes na região Centro-sul do Paraná, que vivem sob 
modelo de produção comum, há mais de um século. 

 

No Paraná, a distribuição dos recursos está regulamentada pela Lei Complementar 

Federal 63, de 11 de janeiro de 1990, Lei Complementar Estadual 59, de 01 de outubro de 

1991, Decreto Estadual 4.262, de 21 de novembro de 1994, o Decreto Estadual 2.791, de 27 

de dezembro de 1996, Decreto Estadual 3.446, de 14 de agosto de 1997,  Resolução 33 e 41 

de 2009 da Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Paraná – SEMA.  

Segundo o Instituto Ambiental do Paraná, o “ICMS ecológico” é o “Instrumento 

de política pública 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” 48. 

O decreto nº 3446/1997 do Governo do Estado do Paraná, merece um destaque, 

pois entre essas legislações criadas para incentivo à preservação apoiada por meio do ICMS 

Ecológico estão as comunidades de Faxinais do interior do Paraná. Tal medida foi possível, 

pois o decreto possibilitou a criação das Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, 

caracterizadas como “unidades de conservação” estaduais, porém, até hoje não enquadradas 

no SNUC. Dentre as 106 unidades de conservação do Paraná 24 são ARESUR´s, ou seja 

22,64%.  

 As ARESUR´s foram criadas com o objetivo de dispor de “condições para a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades de faxinais, seus povos e a manutenção do 

seu patrimônio cultural, conciliando as atividades agrosilvopastoris com a conservação 

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

                                            
48 Consultar site http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=419 
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Segundo o depoimento de diversos faxinalenses, a ARESUR é extremamente 

importante, no entanto, não legitima ou protege o território, somente repassa para a prefeitura 

o valor do ICMS ecológico, sendo responsabilidade da comunidade organizar as demandas 

junto ao poder público municipal e fiscalizar sua aplicação. Nos casos em que a unidade de 

conservação não possui um processo de mobilização social de suas comunidades, as 

prefeituras utilizam os recursos sem nenhuma distinção. Esta constatação fizemos 

empiricamente ao acompanhar as comunidades de faxinais. 

Referente às unidades de conservação do Rio Paraná, Loureiro (2001) acrescenta 

que foram repassados 4,8 milhões de reais entre 1995 e 1998 referente ao ICMS Ecológico 

das APA´s Municipais criadas nos municípios de Altônia, Icaraíma, São Jorge do Patrocínio e 

Vila Alta (atual município de Alto Paraíso). Como o projeto ainda estava no início enquanto 

política pública e não havia muitos municípios beneficiados, o próprio autor já previa que 

com o aumento do número de unidades de conservação e o número de municípios 

beneficiados o valor recebido pelas primeiras unidades de conservação iria diminuir. Apesar 

disso, o autor elucida que os municípios que recebem esse incentivo devem dar exemplo, 

devendo investir para manter os bons níveis de “qualidade da ‘vaca que dá o leite’, ou seja, 

das unidades de conservação”. 

Frente as informações apresentadas referente as categorias das UC´s o fator mais 

preocupante é que aquelas de “uso sustentável”, são mais de cinqüenta por cento a mais do 

que as de “proteção integral”, que por característica deveria ser diferenciadas no âmbito da 

gestão, fiscalização, ocupação, investimento, participação, etc. fato que na prática não 

apresentam nenhum tipo de controle social efetivação.  

Portanto, o processo de participação das populações é igualmente privado. Essa 

questão é assim, um dos maiores desafios. Não basta o estado brasileiro criar espaços de 

conservação ambiental sem os mesmo estarem articulados as comunidades locais internos 

destas áreas e também do entorno, visto na sua maioria os povos e comunidades tradicionais 

atingidos pelas UC´s e também as comunidades do entorno compreendem os órgãos 

ambientais como instituições opressoras e não de educação ambiental. 

Por fim, levando em consideração a relação das Unidades de Conservação com as 

políticas públicas de incentivo a “preservação”, no texto que segue buscaremos descrever a 

sobreposição das unidades de conservação aos territórios tradicionalmente ocupados. 
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2.2. Sobreposição de unidades de conservação em territórios tradicionalmente ocupados 
no Paraná 

 

[...] hoje a gente não tem a liberdade que a gente tinha antes,  
porque antes nós podia plantar,  

podia criar a vontade e hoje tem a proibição do IBAMA, hoje nós não podemos cortar 
nenhum pedaço de roça, porque é proibido derrubar árvore, 

então essa é uma dificuldade das pessoas que ainda estão vivendo nas ilha, de não  
poder planta suas lavoras, pra ter o milho, o arroz, o feijão, pepino. 

 Tão querendo fazer aqui da ilha um parque, tão proibindo o pessoal voltar cultivar.  
Rever o território como era antes, cheio do nosso povo mantendo a sua cultura, 

o seu modo de cultivar e preservando a natureza,  
que sempre foi preservado enquanto os ilhéus viviam,  

pois só existe preservação porque foi preservada por nós os ilhéus, 
e aí veio um governo, [...] privatizar como parque nacional, dizendo que é pra preservar mais.  

Enquanto não olha pros fazendeiro que entope as fontes de água, taca veneno até de avião por cima 
das fontes matando todos os animais, 

todas as espécies de preservação, eles deviam atacar era os fazendeiro,  
o latifúndio, e deixar que as comunidades tradicionais vivessem em seus território 

e preservassem como sempre preservaram.  
É, e a preservação é o real sentido pra continuar a vida sustentável de sobrevivência (Antônio 

Tavares Irmão, 2009).49 
 

O sentimento e compreensão do processo vivido pelos Ilhéus, nas palavras do 

Ilhéu Antônio Tavares Irmão, mostra a maior contradição vivida pelo estado brasileiro frente 

às unidades de conservação: privar o acesso e a permanência dos povos e comunidades 

tradicionais destes territórios, que frente ao avanço incontrolável das áreas de expansão 

agrícolas, excluem milhares de comunidades que por décadas fizeram destes territórios, 

espaço de vida e produção. Quando tratamos, portanto, da sobreposição estamos remetendo a 

processos pelos quais se instalaram empreendimentos sob o território já ocupados por povos e 

comunidades tradicionais.  

Esse enfrentamento da realidade ambiental e da necessidade de manutenção dos 

povos em seus territórios pode ser aproximado da terceira corrente trabalhada por Alier (2007 

p. 39), como “movimento pela justiça ambiental, ecologismo popular ou mesmo ecologismo 

dos pobres”, segundo o autor essa corrente tem origem nos, 

 

[...] conflitos ambientais em nível local, regional, nacional e global 
causados pelo crescimento econômico e pela desigualdade social. Os 
exemplos são os conflitos pelo uso da água, pelo acesso às florestas, a 
respeito das cargas de contaminação e o comércio ecológico desigual, 

                                            
49 Depoimento de Antônio Tavares Irmão, fascículo 15 da Nova Cartografia Social – Ilhéus do Rio Paraná, 2009, 
p. 09. 
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questões estudadas pela ecologia política. Em muitos contextos, os 
atores de tais conflitos não utilizam um discurso ambientalista. Essa é 
uma das razões pelas quais a terceira corrente do ecologismo não foi, 
até os anos 1980, plenamente identificada. 

 

A opção do autor em afirmar a existência de uma corrente no contexto da luta 

ambiental é para aferir valor às lutas realizadas por muitas comunidades, povos, nações e 

organizações na defesa da ocupação e uso de seus territórios. No entanto, essa não é defesa 

assumida simplesmente como ambientalista, mas com o foco principal na defesa da 

comunidade e das relações culturais, ambientais, religiosas, ancestrais, territoriais, etc. 

No entanto, a proposição desta terceira corrente descrita por Alier (2007) por 

justiça ambiental, é um efeito da análise, discussão e interpretação do contexto para as lutas 

ambientalistas no mundo, em contraposição a outras duas correntes: o “culto ao silvestre ou a 

vida selvagem” e “credo da ecoeficiência”. 

Na primeira, encontramos uma concepção de ambientalismo ou ecologismo 

[...] preocupado com a preservação da natureza silvestre, sem 
pronunciar-se sobre a indústria ou a urbanização, mantendo-se 
indiferente ou em oposição ao crescimento econômico, muito 
preocupado com o crescimento populacional e respaldado 
cientificamente pela biologia conservacionista. (ALIER, 2007, p.38) 

 

Esta primeira corrente não questiona as contradições da urbanização e da 

industrialização; a exploração descontrolada da natureza, situações causadas pelo avanço do 

capitalismo. É sim, criada como uma forma de “culto”, adoração, contemplação às belas 

paisagens desveladas pela natureza. Uma corrente em defesa da “natureza intocada”, tendo 

como embasamento os trabalhos desenvolvidos pela biologia da conservação, fundada em 

1960. 

Seguindo o inverso desta primeira, o mesmo autor afirma a existência no contexto 

histórico de uma segunda corrente, batizada como “credo – ou evangelho – da ecoefiência”. A 

qual desafiou àqueles que seguiam a primeira corrente do “culto silvestre”, por manter uma 

afirmação contraditória, sempre preocupados com o: 

 

[...] manejo sustentável ou “uso prudente” dos recursos naturais e com 
o controle da contaminação, não se restringindo aos contextos 
industriais, mas também incluindo em suas preocupações a 
agricultura, pesca e silvicultura. Essa corrente se apoia na crença de 
que as novas tecnologias e a “internalização das externalidades” 
constituem instrumentos decisivos da modernização ecológica. Essa 
vertente está respaldada pela ecologia industrial e pela economia 
ambiental (ALIER, 2007, 39). 
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Explicitar essas correntes é necessário justamente para compreender o contexto de 

afirmação pelo qual as lutas pelo território dos povos e comunidades tradicionais são 

afirmadas. Ou seja, a partir dos conflitos sociais, territoriais, ambientais, entre outros, segundo 

os dispositivos jurídicos conquistados pelo processo de resistência e reconhecimento público. 

Portanto, é na terceira corrente que a luta dos Ilhéus pode ser incluída, articulada ao 

movimento da justiça ambiental. Deste modo, apesar de não utilizar o discurso ambientalista, 

a forma de vida e os processos de resistência, registrados a partir da década de 1970, pode 

também ser reconhecida como uma luta ecológica. 

Portanto, mesmo que justa é uma luta desigual. Segundo Alier (2007), as duas 

primeiras correntes, a primeira do “culto ao silvestre” e a segunda do “credo da 

ecoeficiência”, não são somente dominantes nos Estados Unidos, mas de igual forma no 

restante do mundo. Concepções pelas quais deram origem a criação de Parques Nacionais, 

pela afinidade estadunidense de “culto ao silvestre”, que mais tarde, influenciaram a 

concepção das políticas de unidades de conservação no Brasil, gerando a sobreposição dos 

territórios tradicionalmente ocupados. 

Por meio desta opção política, observamos que aos Estados-nacionais incorporam 

modelos para camuflar os problemas socioambientais, ignorando, sobretudo as realidades 

específicas. 

Com isso, o que queremos afirmar é que não questionamos as unidades de 

conservação em si, mas a unilateralidade dos modelos privilegiados. Uma vez que há outras 

categorias mais condizentes com as realidades dos povos e comunidades tradicionais. Tais 

como as categorias de unidades de conservação de “uso sustentável”, já previstas no Sistema 

Nacional das Unidades de Conservação – SNUC, nas quais é reconhecido o direito de 

permanência e vida das comunidades nos seus territórios tradicionalmente ocupados. 

Não repetindo o que já tratamos, mas como necessidade de reforçar, o estado do 

Paraná teve duas iniciativas bastante importantes na afirmação da importância ambiental e 

social das comunidades em áreas de interesse ambiental. A primeira foi à criação inédita da 

política do ICMS Ecológico (1991), que hoje já é utilizado em outros estados brasileiros, 

repassando para os municípios uma porcentagem do imposto recolhido para aplicação direta, 

unidades de conservação que geraram tais benefícios. A segunda, foi a criação das Áreas 

Especiais de Uso Regulamentado - ARESUR´s (1997), com o objetivo de reconhecer as 

comunidades de “faxinais” e criar condições para melhoria “qualidade de vida das 

comunidades residentes e a manutenção do seu patrimônio cultural, conciliando as atividades 
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agrosilvopastoris com a conservação ambiental, incluindo a proteção da 

Araucariaangustifolia (pinheiro-do-paraná)”. 

No entanto, as ARESUR´s são reconhecidas como categoria de unidades de 

conservação, mas contraditoriamente, não são cadastradas junto ao SNUC e não reconhecem 

a legitimidade dos territórios tradicionalmente ocupados por essas comunidades, somente 

regulamentam o uso e a exploração. Dessa forma, principalmente, nas comunidades de 

faxinais, seus territórios, em parte regulados pelas ARESUR´s, foram sendo desintegrados da 

forma de criar, cultivar e viver das comunidades de faxinais. Isto evidencia que reconhecer a 

importância ambiental destes territórios não é suficiente, é também necessário considerar a 

forma organizativa e de gestão destes territórios.  

Assim, a política do ICMS Ecológico foi aplicada à aqueles municípios que por 

iniciativa do poder público ou mobilização das comunidades têm em seu território unidades 

de conservação, comunidades Indígenas ou comunidades de Faxinais, os quais veremos junto 

ao conjunto de unidades de conservação do Estado. 

No Paraná existem 106 Unidades de Conservação, federais e estaduais, entre 

Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Parques Nacionais/Estaduais, Monumentos 

Naturais, Refúgios de Vida Silvestre, Áreas de Proteção Ambiental – APA´s, Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico, Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR´s, 

Florestas Nacional – FLONA´s, Florestas Estaduais e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural – RPPN. Destas, 44 são de proteção integral e 64 de Uso Sustentável, conforme 

ilustramos no quadro 05. Na figura 14, também são apresentados as áreas de interesse 

ambiental mapeadas pelo governo do estado do Paraná, em 200850. 

No entanto, vale ressaltar que na tabela estão inclusas as 26 Áreas Especiais de 

Uso Regulamenta – ARESUR´s que são unidades de conservação estaduais, porém, por não 

estarem cadastradas no SNUC, não compõem a lista nacional das unidades de conservação do 

Paraná. Ou seja, são informações incluídas por nós na listagem, cruzando as informações 

estaduais, nacionais e também informações obtida com as próprias comunidades. 

                                            
50 Fonte: site oficial do Instituto de Terras, Cartografia e Geociência – ITCG. 
http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=47, no dia 21/08/2012. 
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Nº UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  CATEGORIA  

 
USO SUSTENTÁVEL 
 

1 Área De Proteção Ambiental De Guaraqueçaba. APA 

2 Área De Proteção Ambiental Do Iguaçú APA 

3 Área De Proteção Ambiental Do Iraí APA 

4 Área De Proteção Ambiental Do Passauna APA 

5 Área De Proteção Ambiental Do Pequeno APA 

6 Área De Proteção Ambiental Do Rio Verde APA 

7 Área De Proteção Ambiental Estadual Da Escarpa Devoniana APA 

8 Área De Proteção Ambiental Estadual Da Serra Da Esperança APA 

9 Área De Proteção Ambiental Estadual De Guaratuba APA 

10 Área De Proteção Ambiental Estadual Do Piraquara APA 

11 Área De Proteção Ambiental Estadual Guaraqueçaba APA 

12 Área De Proteção Ambiental Ilhas E Várzeas Do Rio Paraná APA 

13 Área De Relevante Interesse Ecológico Da Cabeça Do Cachorro ARIE 

14 Área De Relevante Interesse Ecológico Da Serra Do Tigre ARIE 

15 Área De Relevante Interesse Ecológico De São Domingos ARIE 

16 Área De Relevante Interesse Ecológico Do Buriti ARIE 

17 
Área Especial de Uso Regulamentado Faxinal Água Amarela De Cima De 
Antonio Olinto 

ARESUR 

18 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Dos Kruger De Boa 
Ventura De São Roque 

ARESUR 

19 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Do Rio Do Couro De 
Irati 

ARESUR 

20 Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Dos Melos De Irati ARESUR 

21 
Área Especial de Uso Regulamentado Faxinal Do Lageado De Baixo De 
Mallet 

ARESUR 

22 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Barra Bonita De 
Prudentópolis 

ARESUR 

23 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Dos Marcondes De 
Prudentópolis 

ARESUR 

24 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Guanabara De 
Prudentópolis 

ARESUR 

25 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Ivaí Anta Gorda De 
Prudentópolis 

ARESUR 

26 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Papanduva De 
Prudentópolis 

ARESUR 

27 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Paraná Anta Gorda De 
Prudentópolis 

ARESUR 

28 Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Taboâozinho De ARESUR 

Prudentópolis 

29 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Tijuco Preto De 
Prudentópolis 

ARESUR 

30 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Barro Branco De 
Rebouças 

ARESUR 

31 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Marmeleiro De Baixo 
De Rebouças 

ARESUR 

32 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Marmeleiro De Cima 
De Rebouças 

ARESUR 

33 Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Salto De Rebouças ARESUR 

34 
Área Especial de Uso Regulamentado Faxinal Do Barreirinho De 
Rebouças 

ARESUR 

35 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Água Quente Dos 
Meiras De Rio Azul 

ARESUR 

36 
Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Lageado Dos Melos De 
Rio Azul 

ARESUR 

37 Área Especial de Uso Regulamentado Do Faxinal Taquari De Rio Azul ARESUR 

38 Área Especial de Uso Regulamentado Faxinal De Vila Nova De Rio Azul ARESUR 

39 Área Especial de Uso Regulamentado Dos Seixas DeSão João Do Triunfo ARESUR 

40 
Área Especial de Uso Regulamentado Faxinal Do Emboque De São 
Mateus Do Sul 

ARESUR 

41 Área Especial de Uso Regulamentado Faxinal do Ribeiro de Pinhão ARESUR 

42 Área Especial de Uso Regulamentado Faxinal do Bom Retiro de Pinhão ARESUR 

43 Floresta Estadual Córrego Da Biquinha 

FLORESTA 
ESTADUAL 

44 Floresta Estadual De Santana 

FLORESTA 
ESTADUAL 

45 Floresta Estadual Do Palmito 

FLORESTA 
ESTADUAL 

46 Floresta Estadual Do Passa Dois 

FLORESTA 
ESTADUAL 

47 Floresta Estadual Metropolitana 

FLORESTA 
ESTADUAL 

48 Floresta Nacional De Açungui FLONA 

49 Floresta Nacional De Irati FLONA 

50 Floresta Nacional De Piraí Do Sul FLONA 

51 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Alegrete RPPN 

52 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Corredor Do Iguaçu I RPPN 

53 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Das Araucárias RPPN 

54 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Fazenda Barra Mansa RPPN 

55 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Fazenda Barra Mansa RPPN 

56 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Fazenda Figueira RPPN 
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57 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Fazenda Primavera RPPN 

58 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Perna Do Pirata RPPN 

59 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Reserva Ecológica Sebuí RPPN 

60 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Sítio Do Bananal RPPN 

61 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Sítio Monte Ararat RPPN 

62 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Tayná RPPN 

63 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Urú RPPN 

64 Reserva Particular Do Patrimônio Natural Vale Do Corisco RPPN 

 
PROTEÇÃO INTEGRAL 
 

65 Monumento Natural De Lancinhas 

MONUMENTO 
NATURAL 

66 Parque Estadual Da Graciosa PARQUE 

67 Parque Estadual Da Ilha Do Mel PARQUE 

68 Parque Estadual Da Mata Do Godoy PARQUE 

69 Parque Estadual Das Lauráceas PARQUE 

70 Parque Estadual De Campinhos PARQUE 

71 Parque Estadual De Palmas PARQUE 

72 Parque Estadual De Vila Velha PARQUE 

73 Parque Estadual Do Boguaçu PARQUE 

74 Parque Estadual Do Cerrado PARQUE 

75 Parque Estadual Do Lago Azul PARQUE 

76 Parque Estadual Do Pau-Oco PARQUE 

77 Parque Estadual Do Penhasco Verde PARQUE 

78 Parque Estadual Do Pico Marumbi PARQUE 

79 Parque Estadual Do Rio Da Onça PARQUE 

80 Parque Estadual Do Rio Guarani PARQUE 

81 Parque Estadual João Paulo II PARQUE 

82 Parque Estadual Mata São Francisco PARQUE 

83 Parque Estadual Pico Paraná PARQUE 

84 Parque Estadual Professor José Wacchowicz PARQUE 

85 Parque Estadual Roberto Ribas Lange PARQUE 

86 Parque Estadual Serra Da Baitaca PARQUE 

87 Parque Estadual Vale Do Códo PARQUE 

88 Parque Nacional De Ilha Grande PARQUE 

89 Parque Nacional De Saint-Hilaire/Lange PARQUE 

90 Parque Nacional Do Iguaçu PARQUE 

91 Parque Nacional Do Superagui PARQUE 

92 Parque Nacional Dos Campos Gerais PARQUE 

93 Parque Nacional Marinho Das Ilhas Dos Currais PARQUE 

94 Parque Natural Municipal DanzigerHof PARQUE 

95 Parque Natural Municipal Peroba Rosa PARQUE 

96 Parque Natural Municipal Vista Alegre PARQUE 

97 Estação Ecológica Da Ilha Do Mel 

ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA 

98 Estação Ecológica De Guaraqueçaba 

ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA 

99 Estação Ecológica De Mata Preta 

ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA 

100 Estação Ecológica Do Cauiá 

ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA 

101 Estação Ecológica Do Guaraguaçu 

ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA 

102 Estação Ecológica Fernandes Pinheiro 

ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA 

103 Estação Ecológica Rio Dos Touros 

ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA 

104 Refúgio De Vida Silvestre Dos Campos De Palmas 

REFÚGIO DE 
VIDA SILVESTRE 

105 Reserva Biológica Bom Jesus 

RESERVA 
BIOLÓGICA 

106 Reserva Biológica Das Araucárias 

RESERVA 
BIOLÓGICA 

107 Reserva Biológica Das Perobas 

RESERVA 
BIOLÓGICA 

108 Reserva Biológica São Camilo 

RESERVA 
BIOLÓGICA 

QUADRO 05 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO PARANÁ 

Fonte:http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc e http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1209 

Elaboração:VANDRESEN, J.C, 2013. 
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FIGURA 14:  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. 
Fonte: ITCG, 2008 
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Na figura 14, podemos verificar que a distribuição das áreas de interesse 

ambiental está situada em regiões distintas do estado. No oeste, estão basicamente dispostas 

junto às regiões fronteiriças do Brasil com a Argentina e Paraguai, junto à foz do Rio Iguaçu e 

no Rio Paraná. Entre o terceiro e segundo planalto, a área de interesse abrange a Área de 

Preservação Ambiental Estadual da Serra Esperança e entre o segundo e o primeiro planaltos 

abrange a área da Escarpa Devoniana. As demais áreas incorporam a Serra do Mar e Vale do 

Ribeira. Estas são regiões geralmente com o relevo bastante dissecado, e onde secularmente 

os povos excluídos do processo produtivo econômico podem se reproduzir culturalmente, 

socialmente e economicamente. Sua presença foi um fator importante para que as áreas se 

mantivessem preservadas. 

Entre as unidades de conservação é perceptível um predomínio das unidades 

estaduais, principalmente configurado pelas Áreas de Preservação Ambiental – APA´s e os 

parques estaduais. Informações que são complementadas pela figura 15, quando as 

instituições públicas do Estado do Paraná representam geograficamente as “Áreas 

Estratégicas para Conservação”, espacializando o remanescente das matas nativas no Bioma 

da Mata Atlântica, bem como as muitas margens de rios, riachos, córregos, represas, entre 

outras, denominados como “Áreas Estratégicas para restauração”. 

Neste caso, quando comparamos a figura 14 e 15 é visível a ampliação das áreas 

de interesse. Neste caso, uma política estratégica interessante, por parte do estado do Paraná, 

pois integra como unidades a serem conservadas, não só os remanescentes florestais, mas 

também as áreas onde se encontram os povos e comunidades tradicionais do Paraná. Neste 

documento, o Estado oficializa o reconhecimento da existência das comunidades, até então 

negadas no discurso e documentos oficiais. 

Muitas das unidades de conservação já criadas, bem como as “Áreas Estratégicas 

para Conservação” estão sobrepostos aos territórios tradicionalmente ocupados por povos e 

comunidades tradicionais, autorreconhecidos entre si e reconhecidos pelo Estado do Paraná, 

segundo a lei nº 17.425/2012, e representados pelo órgão do estado responsável pelos dados 

cartográficos, o ITCG, conforme figura 15. Tal mapa foi resultado de um processo de 

articulação e construção da política estadual de povos e comunidades tradicionais e 

fortalecimento dos povos na Rede Puxirão, contando por inúmeras vezes com a contribuição e 

interferência dos gestores ligados ao ITCG. 

Conforme o próprio ITCG (2010), há uma sobreposição das áreas consideradas 

como estratégicas para conservação aos territórios ocupados por povos e comunidades 
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tradicionais. Mas este é o primeiro mapa editado pelo Governo do Estado do Paraná, 

oficializando a existência e localização das comunidades tradicionais de forma articulada. 

No entanto, é lamentável que os processos de articulação de políticas públicas 

fiquem presos a políticas de governo e não de Estado. Dissemos isso, porque na medida em 

que mudou o cenário político, o processo ficou paralisado. Durante a gestão do governador 

Roberto Requião, 2003-2010, o ITCG foi reconstituído e atua permanentemente com a 

identificação, delimitação e geoprocessamento de territórios tradicionalmente ocupados. Na 

atual gestão do governo do Paraná, Governador Carlos Alberto Richa, houve a promulgação 

da lei 17.425, de 18 de dezembro de 2012, construída na gestão anterior, o que é um avanço. 

Porém, não houve nomeação dos conselheiros e nem efetividade da política estadual de povos 

e comunidades tradicionais. Os próprios mapas produzidos pelo ITCG, antes disponibilizados 

gratuitamente no site oficial do estado, não estão mais disponíveis. 

Portanto, mesmo tendo sido criado o conselho de PCT´s não há outra iniciativa 

por parte do Governo do Estado junto aos povos e comunidades tradicionais, demonstrando 

que somente foi efetivada a criação do conselho por essa estar no estoque de demandas 

amplamente reivindicada. Mas, de nada adianta um conselho se o mesmo não possuí uma 

dinâmica e condições para atuação. 
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FIGURA 15:ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. 
Fonte: ITCG, 2010 
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As fontes utilizadas para o geoprocessamento das informações da figura 15 

merecem um destaque. Com exceção dos dados dos povos e comunidades indígenas e 

quilombolas, todos os demais são fontes exclusivas da Rede Puxirão e das organizações de 

cada um dos segmentos de Ilhéus, faxinalenses e cipozeiras, aos quais até 2010 haviam 

publicado essas informações nos fascículos da Nova Cartografia Social, por meio da qual 

foram cedidas ao Instituto de Terras, Cartografia e Geociência do Paraná.  

Portanto, em grande parte, são informações que com rigor científico e 

conhecimento próprio das comunidades em seus territórios, foram objeto de mapeamento e 

cartografia social, gerando com precisão e veracidade as informações dos territórios 

tradicionalmente ocupados. Neste caso, os conhecimentos produzidos pela Cartografia Social 

foram fundamentais ao ITCG. 

No caso das comunidades quilombolas, as informações são fontes próprias do 

Governo do Estado do Paraná, que em conjunto com as organizações do Movimento Negro e 

Movimento Quilombola do Paraná, por meio de um Grupo de Trabalho denominado Clóvis 

Moura, entre várias secretariais de estado realizam um mapeamento das comunidades 

quilombolas no Paraná (2008).  

No entanto, algumas delas foram localizadas onde as famílias residem nos dias 

atuais, confrontando com as informações dos fascículos da Nova Cartografia Social (2008 – 

2011) por meio dos mapeamentos situacionais, que consideram não só a identificação de 

localização das famílias, em assentamentos rurais ou espaços urbanos, mas aquelas que 

mesmo com a expropriação, historicamente, reivindicam seu território tradicionalmente 

ocupado.  

Ou seja, nos Fascículos, as comunidades representaram sua forma de ser, fazer, 

cultivar e criar fazendo referencia ao território tradicionalmente ocupado, objeto de análise 

dos mais de trinta Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação – RTID´s abertos no 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, já a partir de 2006. 

Analisando ainda a figura 15, podemos citar outra situação conflitante entre as 

informações do Estado e das comunidades. Enquanto o Governo do Estado do Paraná, por 

meio do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, afirma pela existência de apenas 44 faxinais no 

Estado (Marques, 2004), o Movimento da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses, em 

conjunto com o Projeto Nova Cartografia Social, identificaram 227 faxinais, nos 32 

municípios das regiões: metropolitana de Curitiba, sudeste, centro oriental e cento sul do 

Paraná, senda esta ultima as informações apresentadas no mapa 15 (MEIRA, VANDRESEN 

& SOUZA, 2009). 



114 
 

Portanto, o mosaico de informações representa também um conflito entre as 

instituições públicas, comunidades e em alguns momentos com os próprios grupos de 

pesquisa nas Universidades, frente à contradição de informações correspondente a localização 

e os processos de afirmação dos povos e comunidades tradicionais do Paraná. 

A coincidência territorial observada nas figuras 14 e 15 indica que estes povos são 

os responsáveis pela conservação ambiental destas florestas, certamente por meio de suas 

práticas tradicionais de uso da biodiversidade51. Esta constatação por si só já deveria dar o 

direito de manutenção das comunidades nos seus territórios. Ao contrário, há uma acentuada 

relação de conflito entre as comunidades e o Estado brasileiro, que tem estabelecido ações 

contra as mesmas. 

Há por parte do Estado brasileiro o não “reconhecimento” das comunidades e dos 

seus direitos aos territórios, bem como de suas especificidades culturais e étnicas, observado o 

flagrante desrespeito à legislação, concernente aos direitos de povos e comunidades 

tradicionais. Assim como, medidas repressivas presentes na rotina das instituições e dos 

agentes públicos, conforme os depoimentos dos Ilhéus do rio Paraná (2009) na Nova 

Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, como expõe a Sra. Diva 

Pires Rodrigues, Ilhéu do Rio Paraná: 

 

Aqui toda a vida nós só fomos pisados, fomos pisados, massacrados, 
considerados como ladrões, que diz que aqui nas ilhas, só tem, só 
tinha, ladrão, mas é puro engano, os ladrões foram os que vieram de 
fora, nós fomos roubados pelo deputado, governador, que fomos 
roubados, que subiu esse tal de IBAMA, pra apoia esse tal de Parque, 
pra que? Pra cria cobra, será que nós comemos cobra? Pra tira nós 
trabalhadores, que toda vida possuímos fartura aqui, pra mata nós de 
fome, de judiação lá, pra que? Agora o que vale aqui, será que nós 
põe, o que vai vale mais tarde, esse pé de Tarumã? Nós aqui zelando 
dele, ele serve pro passarinho, serve pra pega um armado, pra pega 
uma coisa, mas agora, sem nós, nós lá passando fome, comendo 
capim, roubando pra comer, porque se tem que sair daqui nós temos 
que roubar. Diva Pires Rodrigues (GARCIA, 2009, p.8) 

 

Ocorre que o processo de produção da invisibilidade social dos povos e 

comunidades tradicionais no Paraná e na região Sul do Brasil, bem como as formas 

tradicionais de uso desses territórios, passou, segundo Souza (2009), por um longo 
                                            

51 Ver Preâmbulo da Convenção da Diversidade Biológica-CDB que afirma reconhecer “a estreita e tradicional 
dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida 
tradicionais, e que é desejável repartir eqùitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento 
tradicional, de inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização 
sustentável de seus componentes”, página 8. Ministério do Meio Ambiente. Série Biodiversidade nº 1 – 2000. 
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silenciamento, pois não havia políticas públicas diferenciadas de valorização e 

reconhecimento desses segmentos, especialmente políticas públicas voltadas ao extrativismo. 

Os povos e comunidades tradicionais do Paraná52 possuem uma vasta experiência 

e conhecimentos tradicionais para manejar diversos produtos provenientes do meio ambiente, 

utilizados de diversas formas, tanto para alimentação humana e animal, quanto para uso no 

tratamento da saúde, no artesanato, na construção de instrumentos de trabalho e materiais para 

diversas práticas tradicionais. Estas experiências estão sempre presentes no relato das 

comunidades,  

 

Na época que meu pai, que nós morava ali ainda, ele criava os porcos 
soltos, e quando a carne começava a ficar velha, tinha o defumador de 
charque, ia ficando velha a carne, nós falava assim pra mãe: “Mãe tem 
que mata os porcos”. Avisava os vizinho da frente primeiro, e os 
vizinho de mais perto, e matava um porco grande e repartia, daí 
quando tava terminando a carne nossa, começava a chega carne dos 
vizinhos, que eles matavam e ia entregando pra nós, e eles matava 
sempre um, e era carne defumada sempre, não tinha geladeira, era 
carne enlatada e defumada e os plantio de mandioca também, os 
plantio de mandioca era 12, 10 mil pé direto. E na região que nós 
morava ali ele era conhecido como o “homem da semente”, toda vida 
que precisava de semente nós íamos lá buscar, ele tinha a tuia grande 
feita de madeira, com aquela madeira lascada com ferro de tira 
tabuinha, loro branco e era farquejado bem acertadinho e era uma tuia 
de arroz e uma de feijão, e galinha e porco era a vontade, e o plantio 
de mandioca que nem eu disse, e de batata-doce era coisa de loco, 
banana tinha 12 mil moita, dos dois lados, aquela estrada que vem, a 
estrada que o pessoal andava, e é perto aqui, se for olhar, daqui lá dá 
1500 metros mais ou menos, tinha um estaleiro de setenta e poucos, 
daí tinha o gado por lá, era direto, tirava e levava pra vende leite na 
cidade, tempo de fartura se for olha, banana era toda semana era uma 
carretada tirada, ali do banhado. As plantas eram tudo misturada, 
plantava um carrerão de milho e plantava as carreiras de arroz no meio 
e as sementes de verdura, nós jogava pro meio da roça também, mas 
cada pé de alface, cebola, melancia pro meio. A gente não tinha horta 
na casa, a horta era nossa roça, e nunca precisou de veneno, nem de 
nada pra poder de cuidar dos bichinho, única coisa que atacava 
bastante na época da colheita era o passarinho, o pia-branca, daí nós 
era tudo piá e ia pro meio da roça grita com aqueles passarinhos, pra 
espanta eles dali. Dorvalino Malinoski Rodrigues (GARCIA, 2009, 
p.4-5) 
 
 

                                            
52 Mais informações, consultar relatório e documento final do 1º(2008), 2º(2009) e 3º(2011) Encontro de Povos e 
Comunidades Tradicionais do Paraná e a Publicação da Rede Puxirão “Processo de Criação da Política Estadual 
de Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná” de 2009, disponível em forma de cartilha com as lideranças da 
Rede Puxirão. 
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Apesar do depoimento de Sr. Dorvalino Malinoski fazer referencia ao tempo 

passado, o relato demonstra os cultivos, as práticas e a sabedoria recebida durante o tempo 

que viveu nas ilhas. Essa fartura é agora contraditoriamente evidenciada por uma situação de 

dificuldade vivenciada pelo Ilhéus que atualmente param de trabalhar nos canais do Rio e 

também nas ilhas do Rio Paraná. 

As proibições tanto para produção como também para manutenção da vida neste 

espaço têm condenado ao desaparecimento centenas de famílias. Muitas já nem têm mais 

nenhuma esperança de retornar às ilhas e outras adoeceram pelas ilusões e promessas frente às 

reparações dos processos de expropriação sofridos. 

Aqueles que ainda vivem nas ilhas convivem com a iminente ameaça das 

repressões dos órgãos ambientais de fiscalização em âmbito federal e também estadual. No 

entanto, sem outra saída, mantêm, mesmo que restritivamente suas práticas de produção, 

cultivo e extração, que foram sendo aprimorados durante o tempo na forma de manejar estes 

produtos mantendo uma relação diferenciada com o ambiente, preservando-o conforme 

podemos observar nas figuras 16, 17 e 18 abaixo. 



 

FIGURA 16: PRODUÇÃO DE BANANA NA ILHA PERUZZI
Fonte: Arquivo Ilhéus do Rio Paraná e Projeto Nova Cartografia

 

PRODUÇÃO DE BANANA NA ILHA PERUZZI 
Arquivo Ilhéus do Rio Paraná e Projeto Nova Cartografia Social 

FIGURA 17: CRIAÇÃO DE ANIMAIS PELOS ILHÉUS NAS 
Fonte:  Arquivo Ilhéus do Rio Paraná e Projeto Nova Cartografia Social

FIGURA 18: EXTRATIVISMO DE MEL EM APIÁRIOS PELO
ILHAS DO RIO PARANÁ 
Fonte:  Arquivo Ilhéus do Rio Paraná e Projeto Nova Cartografia Social

117 

PELOS ILHÉUS NAS ILHAS DO RIO PARANÁ 
Arquivo Ilhéus do Rio Paraná e Projeto Nova Cartografia Social 

: EXTRATIVISMO DE MEL EM APIÁRIOS PELOS ILHÉUS NAS 

Arquivo Ilhéus do Rio Paraná e Projeto Nova Cartografia Social 
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Percebemos com clareza na análise das figuras, que a organização produtiva dos 

Ilhéus não está apenas vinculada às atividades no Rio, mas também em terra, numa integração 

evidente entre o extrativismo e a criação de animais. 

Esta realidade exige no Estado outra postura em favor dos povos. O que ainda não 

se efetiva na prática. 

A legislação ambiental brasileira, a partir do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC53, assumiu a qualidade de um instrumento de gestão participativa e 

democrática, o qual prima pelo engajamento da sociedade em suas decisões e reconhece a 

existência de povos e comunidades tradicionais como agentes da conservação do ambiente. 

Porém, como já observado anteriormente, na prática não há um envolvimento tão 

efetivo dos povos na decisão sobre os territórios, nem mesmo o exercício dos seus direitos. 

A sobreposição das unidades de conservação, as inúmeras medidas punitivas e os 

consequentes relatos de criminalização que são encontrados em cartas, documentos, dossiês, 

processos judiciais, em trabalhos científicos, livros, mapas, croquis, etc., demonstram que as 

instituições ambientais têm, sistematicamente, condenado à destruição e ao desaparecimento 

dos próprios recursos naturais, tal como observado no Parque Nacional e na APA Federal da 

Ilha Grande do Rio Paraná54, onde gradualmente a biodiversidade perde sua capacidade de 

homeostase, em razão do desequilíbrio ecológico provocado pela ausência dos principais 

sujeitos da ação ambiental e suas práticas tradicionais, ou seja, os Ilhéus do Rio Paraná. 

A situação específica de sobreposição com os Ilhéus do Rio Paraná é um processo 

de longos anos, com momentos distintos em virtude das diferentes categorias de unidades de 

conservação.  

Esta afirmação é reforçada pelos diversos relatos que trazemos neste texto, nos 

quais os membros das comunidades afirmam que em suas práticas, a intencionalidade da 

exploração ambiental está diretamente vinculada com a sua estratégia de vida. Segundo 

SOUZA SANTOS (2009, p. 14) estas são,  

 

[...] vozes [...] representativas pela sua exemplaridade, pelo caráter 
único do desenvolvimento dos seus titulares nas lutas sociais, pela 
intensidade das narrativas e Histórias de vida que nos transmitem com 
insuperável transparência. Milhões de outras Vozes, igualmente 
representativas pela sua exemplaridade, poderiam ter sido escolhidas. 

                                            
53 Consultar lei 9985 de 18 de junho de 2000. 

54 Consultar Documentário dos Ilhéus do Rio Paraná em http://redepuxirao.blogspot.com.br/2011/11/blog-
post.htmle documento final I Encontro dos Ilhéus do Rio Paraná 24 e 25 de novembro de 2011, anexo 15. 
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As Vozes não ouvidas constituem o inabarcável silêncio planetário de 
que emergem as Vozes aqui ouvidas, um silêncio, que, ao ouvi-las, se 
torna ainda mais pesado. 

 

Segundo o estudo realizado a partir das experiências de agroflorestas, na divisa do 

Estado do Paraná e São Paulo, publicado no ano de 2013, as várias experiências e práticas 

tradicionais aplicadas nas comunidades milenares, intensificam a multiplicação, 

 

[...] de diversas alternativas que não podem rotular como iguais, pois 
cada uma tem maneiras de produzir, reconhecer as diferenças, saber, 
compreender o tempo e representações de escolas distintas. Desses 
conflitos emerge algo que pode dar consistência epistemológica às 
interações desses mundos, de forma dinâmica, sustentável e que 
fomente a tradução entre as partes, contudo sem exigir que cada uma 
abandone sua autonomia [...] (SILVA, STEEMBOCK, [et al] 2013 p. 
96) 

 

Outro aspecto observado pela comunidade, trata-se das permanentes ações de 

degradação promovidas por “saqueadores” dos recursos naturais. As comunidades, 

historicamente são protetoras dos recursos naturais dos seus territórios, porém, com as 

medidas de deslocamento compulsório e restrições diversas que impedem a permanência dos 

Ilhéus, a uma impossibilidade do Ilhéu realizar sua ação de vigilância sobre referidos 

recursos, restando a estes sujeitos uma exploração clandestina55. 

Um exemplo, no caso das Ilhas do Rio Paraná, são as queimadas criminosas 

(figura 19) para da exploração do ginseng brasileiro. 

                                            
55 Um exemplo disso é a queimada criminosa na área da APA do Rio Paraná, para a exploração do ginseng para o 
contrabando. Sobre isso, ver: matéria publicada no site http://www.sulnews.com.br/ler.asp?id_noticia=3237, em 
2009. 



 

FIGURA 19: QUEIMADAS NAS ILHAS DO RIO PARANÁ E TRABALHO DE ILHÉUS NA 
TENTATIVA DE CONTROLAR O AVANÇO.
Fonte: Mizael Jeferson Nobre, 2007

 

Segundo demonstram os fascículos da Nova 

Comunidades Tradicionais do Brasil (2009), em especial aqueles referentes às comunidades 

do Paraná (figura 20), as situações apresentadas pelos Ilhéus do Rio Paraná, repete

Pescadores e Pescadoras Artesanais e Cipoz

afetados pelo Parque Nacional de Superagui, e com os quilombolas de Palmas pela criação do 

Parque Estadual de Palmas56

                                        
56 Criado como uma Unidade de Conservação Estadual de proteção integral, segundo decreto 1520/2007, com 
aproximadamente 186 hectares de terra, com mata nativa de remanescente das florestas com Araucária 
(ombrofila mista).  

QUEIMADAS NAS ILHAS DO RIO PARANÁ E TRABALHO DE ILHÉUS NA 
TENTATIVA DE CONTROLAR O AVANÇO. 

: Mizael Jeferson Nobre, 2007 

Segundo demonstram os fascículos da Nova Cartografia Social dos Povos e 

Comunidades Tradicionais do Brasil (2009), em especial aqueles referentes às comunidades 

do Paraná (figura 20), as situações apresentadas pelos Ilhéus do Rio Paraná, repete

Pescadores e Pescadoras Artesanais e Cipozeiros do Litoral do Paraná e Santa Catarina, 

afetados pelo Parque Nacional de Superagui, e com os quilombolas de Palmas pela criação do 
56. 

                                            
Criado como uma Unidade de Conservação Estadual de proteção integral, segundo decreto 1520/2007, com 

aproximadamente 186 hectares de terra, com mata nativa de remanescente das florestas com Araucária 
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QUEIMADAS NAS ILHAS DO RIO PARANÁ E TRABALHO DE ILHÉUS NA 

Cartografia Social dos Povos e 

Comunidades Tradicionais do Brasil (2009), em especial aqueles referentes às comunidades 

do Paraná (figura 20), as situações apresentadas pelos Ilhéus do Rio Paraná, repete-se com os 

eiros do Litoral do Paraná e Santa Catarina, 

afetados pelo Parque Nacional de Superagui, e com os quilombolas de Palmas pela criação do 

Criado como uma Unidade de Conservação Estadual de proteção integral, segundo decreto 1520/2007, com 
aproximadamente 186 hectares de terra, com mata nativa de remanescente das florestas com Araucária 



 

FIGURA 20: FASCÍCULOS DE CARTOGRAFIA SOCIAL DO PARANÁ
Fonte: VANDRESEN, J.C., 2014.

Processos estes também vivenciados por dezenas de comunidades faxinalenses 

espalhadas pelo Paraná, e, em alguns casos, regulamentados por uma unidade de conservação 

específica do Estado, a ARESUR

Embora aparentemente possa 

referentes à sobreposição das unidades de conservação, identificamos que as comunidades de 

povos tradicionais, principalmente aos faxinais, aos pescadores artesanais, cipozeiras, os 

Ilhéus têm discutido como oportunas as Unidade

categorias de “uso sustentável”, como: ARESUR´s,Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

– RDS e Reserva Extrativista 

                                        
57 Consultar Decreto Estado do Paraná 3446/1997.

FASCÍCULOS DE CARTOGRAFIA SOCIAL DO PARANÁ 
: VANDRESEN, J.C., 2014. 

 
ssos estes também vivenciados por dezenas de comunidades faxinalenses 

espalhadas pelo Paraná, e, em alguns casos, regulamentados por uma unidade de conservação 

específica do Estado, a ARESUR- Área Especial de Uso Regulamentado

Embora aparentemente possa soar contraditório, diante das denúncias e relatos 

referentes à sobreposição das unidades de conservação, identificamos que as comunidades de 

povos tradicionais, principalmente aos faxinais, aos pescadores artesanais, cipozeiras, os 

mo oportunas as Unidades de Conservação, com destaque para as 

categorias de “uso sustentável”, como: ARESUR´s,Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

RDS e Reserva Extrativista – RESEX. 

                                            
onsultar Decreto Estado do Paraná 3446/1997. 
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ssos estes também vivenciados por dezenas de comunidades faxinalenses 

espalhadas pelo Paraná, e, em alguns casos, regulamentados por uma unidade de conservação 

Área Especial de Uso Regulamentado57. 

soar contraditório, diante das denúncias e relatos 

referentes à sobreposição das unidades de conservação, identificamos que as comunidades de 

povos tradicionais, principalmente aos faxinais, aos pescadores artesanais, cipozeiras, os 

de Conservação, com destaque para as 

categorias de “uso sustentável”, como: ARESUR´s,Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
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As comunidades tem buscado discutir como elas podem ser uma alternativa de 

acesso ao direito ambiental, desde que seja garantida a possibilidade de manutenção das 

práticas tradicionais, a permanência dos povos e o manejo da biodiversidade garantindo a vida 

para as comunidades.  

Ou seja, as comunidades não rejeitam todos os modelos de unidades de 

conservação, mas sim as de conservação e proteção integral, justamente pela exclusão dos 

sujeitos que, segundo registros, habitam essas regiões há centenas de anos.  

Portanto, afirmamos e defendemos o papel dos povos e comunidades para a 

garantia da manutenção do ambiente preservado, pois claramente dependem dessa 

preservação para sua reprodução social. Na sequencia deste texto, buscaremos enfatizar esta 

afirmação por meio das possibilidades existentes de criação de unidades de conservação de 

uso sustentável que garantem a permanência e sobrevivência dos povos e comunidades 

tradicionais. Nosso foco está na importância dos territórios para os povos e comunidades 

tradicionais, agora transformados em unidades de conservação, ao mesmo tempo, os a serem 

superados. 

  



123 
 

2.3. Os desafios das unidades de conservação em territórios de povos e comunidades 
tradicionais 

 

Dou graças a Deus, porque hoje tô com saúde, tô vivendo aqui, 
muito prazer de rever meus velhos amigos, fomos criados juntos.  

Só lutando aqui, tô aqui enraizada e tenho fé que vou vencer.  
Todos desacorçoaram e eu segurei na ponta da corda e tô por aqui, já quiseramvende, quiseram me 

tira de dentro muitas vezes, mas to vivendo, um pouco pesco,  
um pouco planto mandioca, outro pouco vou lá dentro,  

outro pouco trabalho por dia pros outro, pra manter a precisão e vou vivendo aqui.  
Sou nascida e criada, posso dizer dentro da ilha, to dentro do Paranazão 

e não tenho intenção de sair. Já quiseram se vende, mas a gente não quer coisa do local do outro, 
talvez eu tinha sumido daqui, mas por causa da gente se pobre,  

não ter nada aqui, eles me jogaram pra escanteio, mas eu to vivendo aqui,  
junto com as capivaras. Então essa é a importância nossa aqui, portanto,  
que nós temos que bater e eu luto enquanto tiver vida,  eu tenho de lutar,  

lutar pelos  meus direitos, seja aqui, seja onde for.  
Eu já fiz, eu já falei pra todos que vem conversar comigo. Eu só saio daqui dentro do caixão. Diva 

Pires Rodrigues, 200958. 
 

O cotidiano relatado pela Sra. Diva, revela os percalços da resistência. A luta pela 

sobrevivência não é dissociada daquela para a permanência nas Ilhas.  

No entanto, essa não é uma situação que garante a permanência destes povos, mas 

ainda é uma realidade vivida por todos os habitantes das Ilhas do Rio Paraná. Se a área de 

Proteção Integral é circunscrita ao Parque Nacional de Ilha Grande, o que justifica a repressão 

aos povos situados ao norte, nas áreas da APA Federal? 

Estes também recebem dos órgãos de fiscalização o mesmo tratamento com a 

proibição de moradia – construção ou reforma -, criação de animais, realização de lavouras de 

subsistência, etc.59 

Estas práticas são incompatíveis ao modelo de Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, que permite ao habitante local o direito de apropriação do território. Trata-se, 

portanto de uma questão de justiça ambiental. 

Para Alier (2007), o movimento da justiça ambiental está fundado em uma ética 

que nasce de uma demanda de justiça social. Assim, 

 

[...] alguns grupos ameaçados apelam para os direitos territoriais 
indígenas e igualmente para a sacralidade da natureza para defender e 
assegurar seu sustento. [...] Apesar disso, o eixo principal desta 

                                            
58 Depoimento de Diva Pires Rodrigues, oficina de croquis realizada de 13 a 17 de Abril de 2009. 

59 Situações registradas nos processos anexos a este trabalho (anexo 3 , 4 e 9). 
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terceira corrente não é uma reverência sagrada à natureza, mas, antes, 
um interesse material pelo meio ambiente como fonte de condições 
para a subsistência; não em razão de uma preocupação relacionada 
com os direitos das demais espécies e das futuras gerações de 
humanos, mas, sim, pelos humanos pobres de hoje. (ALIER, 2007 
p.37) 

 
Mesmo o Brasil tendo seguido modelos americanos de preservação, 

principalmente na criação de unidades de conservação de proteção integral ou preservação 

permanente, é importante observar que quando regulamentado o SNUC, dentro da política 

ambiental brasileira, foram instituídas como passiveis de criação das Unidades de Conversão 

de Uso Sustentável. Ou seja, contamos com possibilidades de unidades de conservação que 

permitem a permanência de suas populações a partir da instituição destas como áreas 

protegidas. 

As Unidades criadas no Brasil na categoria de uso sustentável tiveram como 

fundamento a luta pautada pelos povos e comunidades tradicionais que ocupavam o território 

de forma sustentável, exemplo, a Reserva Extrativista de Mamiraua, estado do Amazonas. Ou 

até mesmo, pelo próprio estado, quando verificava a necessidade de flexibilizar um 

instrumento de gestão ambiental para os passivos ambientais. Este é o caso das APA´s que 

somente regulamentam algumas formas de uso, pois em diversas situações cidades inteiras 

fazem parte deste formato de unidade de conservação.  

Porém, quando o Estado, mesmo sabendo que há populações tradicionais, 

insistem em criar as UC de Proteção Integral, impõe a estes povos uma situação de risco, 

intrínseca à injustiça ambiental. Perdem os meios de subsistência e de reprodução social e 

cultural. 

Tratados como resquício, as famílias que resistem nas áreas de unidades de 

conservação não admitem a possibilidade de perda do território tradicionalmente ocupado, por 

isso, a resistência é a tônica, junto ao processo de luta, seja por meio de processos jurídicos, 

seja por meio de articulações juntos aos diferentes movimentos sociais. 

É importante ressaltar que mesmo em UC´s de Proteção Integral há instrumentos 

jurídicos que legitimam a permanência dos povos e comunidades tradicionais. A exemplo dos 

Termos de Compromisso emitidos pelo ICMBIO. 

Os Termos de Compromisso são reconhecidos como instrumentos legais dentro 

das unidades de conservação de proteção integral, segundo o artigo nº 28 e 42 do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, por meio do qual se estabelece condições e 

regras entre o órgão ambiental e o integrante de comunidade tradicional para permanencia no 
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território da unidade de conservação. Porém, essa é uma condição passageira, o mesmo 

SNUC também prevê que este termo somente tem validade até que se realize um processo de 

regularização fundiária na unidade de conservação. 

A regra tem sido que os “Termos de Compromisso” são uma ação mitigatória de 

amenização dos conflitos, mas não a solução da questão, isso por que, somente frente as UC´s 

de “proteção integral” apenas 15 possuem algum tipo de “termos de compromisso” construído 

com os povos e comunidades tradicionais ocupantes de seus territórios, que alheio a sua 

vontade foram transformadas em UC´s. 

É frente a essa realidade que não só os Ilhéus do Rio Paraná, mas a maioria dos 

povos e comunidades tradicionais têm desenvolvido uma demanda consistente60 para 

caracterizar seus territórios como RDS, RESEX no âmbito federal,  e ARESUR´s, no âmbito 

estadual. Estas por serem unidades de conservação de uso sustentável, abrem espaço aos 

povos para reproduzirem suas praticas produtivas, ambientais, sociais e culturais. 

Elas possibilitam a permanência das comunidades tradicionais em seus territórios 

tradicionalmente ocupados e a extração sustentável dos produtos da sociobiodiversidade, 

respeitando os tempos devidos, bem como o direito ao ambiente dos povos e comunidades 

tradicionais. 

Mas esta possibilidade de manutenção dos povos e comunidades tradicionais nas 

unidades de conservação só tem sido possibilitado diretamente pelo enfrentamento dos 

conflitos e também pela afirmação de muitas experiências.  

Segundo Ewert [et al] (2013, p. 394-395), a “hipótese da permanência” justifica-

se por sua “interpretação do desenvolvimento sustentável mais voltada para o social”, que 

“busca a justiça social e apóia segmentos sociais historicamente relacionados com o meio 

ambiente”, como é o caso da comunidade de Ilhéus do Rio Paraná, ou pelo menos parte dela, 

que requer a condição de permanência nas Ilhas do Rio Paraná. 

 Segundo o autor, esses atores sociais mantêm uma resistência na “luta pela terra e 

por melhores condições de vida, tendo como elementos constitutivos a proteção e o acesso aos 

recursos naturais, à afirmação do direito sobre a biodiversidade e sobre os conhecimentos 

tradicionais”. 

                                            
60 Consultar documentos de demandas, apresentado ao ICMBIO, pelos povos e comunidades tradicionais do 
Paraná, por ocasião da realização do “Seminário de Unidades de Conservação e Territórios de Povos e 
Comunidades Tradicionais”, coordenado pela Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais, em 
Querência do Norte-PR, em maio de 2010. (anexo 16) 
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A “hipótese da permanência” é assim chamada pela sua realidade enquanto 

instrumento legal, previsto em diversos dispositivos, bem como pela realidade de resistência 

junto aos povos e comunidades tradicionais. 

 Assim, são argumentos que justificam a permanência 

 

[...] das populações humanas com práticas agroambientais adequadas 
é fundamental para conservação ambiental; ainda mais, tais 
populações humanas são agraciadas por uma qualidade de vida não só, 
mas também alcançada pela abundância de produtos adquiridos com a 
permanência dessas pessoas nestes lugares. Argumentamos aqui que a 
fixação, a valorização, o fortalecimento e a melhoria da qualidade de 
vida das famílias de agricultores, juntamente com a adequação de suas 
práticas aos objetivos das áreas legalmente protegidas, são 
componentes imprescindíveis para o sucesso da conservação 
biológica. (EWERT, [et al] 2013, p.395) 

 

É entendida como hipótese justamente por haver uma negação às diferentes visões 

dominantes do “ambientalismo”, o qual impera frente as instituições ambientais, as quais 

criam, regulamentam, gerenciam e fiscalizam as unidades de conservação. Tanto que não é 

uma possibilidade ventilada pelos ambientalistas que defendem a não interferência do ser 

humano na natureza compreendida somente como um ambientalismo. (EWERT, [et al] 2013, 

p. 393) 

A concepção de criação de unidades de conservação de uso sustentável faz parte 

do movimento de luta das comunidades, que aproxima-se do “movimento da justiça 

ambiental”, a terceira corrente apresentada por Alier (2007), a qual busca por meio do 

enfrentamento dos conflitos e por meio da resistência, saídas para as reivindicações, 

fundamentadas na possibilidade de permanência das comunidades de povos tradicionais nas 

unidades de conservação, desenvolvendo práticas compreendidas como de “desenvolvimentos 

sustentável”. 

Com os povos e comunidades tradicionais do Paraná e, especificamente, com os 

Ilhéus, a alteração da categoria de unidade de conservação de proteção integral para uso 

sustentável já foi pautada (anexo 15 e 16), no entanto, sem uma recíproca das instituições 

públicas não há o que ser feito,  ou seja,  há o grito mas é necessário escutá-lo. Até momento, 

impera o silêncio do poder público quanto à busca de alternativas para a manutenção dos 

povos e comunidades nas Ilhas do Rio Paraná. 

Este silenciamento tem gerado angustia nas comunidades, mas também a busca 

por outras medidas que possam, mesmo que temporariamente, defender e reconhecer seus 
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territórios, conforme carta do Encontro dos Pescadores Artesanais do Paraná, anexo 17, da 

qual apresentamos um fragmento em que se denuncia  

 

[...] a forma como os órgãos ambientais ignoram e descumprem 
políticas públicas e legislações de interesse de povos e comunidades 
tradicionais, conforme menciona a CF 216°, o art 28° da Lei 
9.985/2000 (SNUC) e a própria Lei da Mata Atlântica em seus art.9° e 
26°. Cobramos imediata aplicação do disposto na Convenção 169 da 
OIT, em especial em seu artigo 6°, que determina a consulta aos povos 
e comunidades tradicionais interessados, “por meio de procedimentos 
adequados sempre que sejam previstas medidas legislativas ou 
administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente”. Princípios estes 
presentes nos instrumentos de gestão participativa previstas na Lei do 
SNUC. 

 

Nela denunciam o descumprimento de um conjunto de dispositivos legais por 

parte do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, entre eles, do 

próprio SNUC nos artigos n º 28 e 42 que estabelecem garantias de elaboração e celebração 

de acordos com os povos e comunidades tradicionais assegurando as “condições e os meios 

necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais, nas áreas das 

unidades de conservação, de proteção integral”, enquanto não seja realizada a regularização 

fundiária. 

Compreendida com uma saída para solução dos conflitos à décadas instaurados 

nas unidades de conservação do Paraná, a “hipótese da permanência” remete ao Estado uma 

possibilidade real de reconhecimento do direito dos povos e comunidades tradicionais, 

construindo uma relação diferenciada e também economicamente eficaz.  

 

Trata-se de valorizar a identidade, os conhecimentos, as práticas e os direitos 
de cidadania dessas populações, valorizando seu padrão de uso dos recursos 
naturais, e tornar-se um apoiador de práticas sustentáveis e ecológicas. 
(EWERT, [et al] 2013, p. 403) 

 

Assim, esta é uma luta permanente, nas unidades já implementadas e, sobretudo, 

naquelas onde o processo ainda está em construção. É neste contexto, que a cartografia e 

mapeamento social tornam-se importantes instrumentos de mobilização, visibilidade e 

empoderamento político no território tradicionalmente ocupado pelas comunidades. 

Compreensão que iremos relacionar com os conceitos de direito ao ambiente, 

território e auto-definição, como complementares a articulação que estamos fazendo entre os 

processo de formação das identidades coletivas de povos e comunidades tradicionais e os 
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conflitos com as unidades de conservação identificados por meio das oficinas do Projeto Nova 

Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil.  
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3. DIREITO AO AMBIENTE, TERRITÓRIO, AUTO-DEFINIÇÃO E 
NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL: entrelaçamento de conceitos na 
compreensão dos conflitos socioambientais 

 
O desafio ambiental se resume à ideia 

de que há limites para relação da humanidade,  
por meio de cada sociedade, com o planeta!61 

 

A luta dos Ilhéus reflete uma realidade de articulação entre modelos de 

“desenvolvimento”, instrumentos jurídicos e diferentes formas de ocupação que conflitam 

para o uso do ambiente. 

A questão ambiental no Brasil tem sido operada como promotora do processo de 

expropriação dos povos e comunidades tradicionais por meio da colocação de suas terras no 

mercado, segundo Almeida (2010), as “agroestratégias” têm se utilizado de mecanismos 

diversos para inserção do maior número de terras agricultáveis no mercado, seguindo uma 

justificativa que o Brasil pode se transformar no maior produtor de alimentos do mundo. 

No entanto, esse modelo de “progresso” que atualmente para Porto-Gonçalves 

(2011) recebe o nome de “desenvolvimento” tem apresentado contradições enormes 

demonstrando uma finitude entre a relação homem-natureza.  

Entre as contradições, os povos e comunidades tradicionais têm buscado uma 

afirmação enquanto sujeitos, afirmando uma necessidade de reconhecimento cultural, 

histórica, política, ambiental, econômica, territorial, etc. de diferenças que fazem destas 

comunidades alternativas ao modelo de “desenvolvimento”.  

Portanto, detentoras de direitos, e na luta pelo direito ao ambiente, que está para 

além da terra, os povos e comunidades tradicionais realizam diferentes estratégias de 

sustentabilidade e as afirmam enquanto organização social no Brasil. 

O território enquanto espaço de vida e de trabalho, material e simbólico, é a sua 

marca, e intrínseco ao seu processo de auto-definição. 

O direito ao território e ao ambiente, por meio da justiça ambiental e de práticas 

sustentáveis são os instrumentos de resistência e luta destes povos e comunidades que, por 

meio da Cartografia Social reúnem estratégias de organização e visibilidade. Para 

compreender o entrelaçamento entre Direito ao Ambiente, Território, Território e Cartografia 

Social, no âmbito da resistência e luta dos Ilhéus do Rio Paraná reunimos neste capítulo um 

                                            
61 Porto-Gonçalves, 2011 p. 170. 
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conjunto de discussões tendo como eixo norteador a sobreposição dos territórios 

tradicionalmente ocupados pelas Unidades de Conservação. 
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3.1. O Direito ao Ambiente como uma prática de luta 
 

Tudo nos estimula a buscar uma outra relação da  
sociedade com a natureza, em que a justiça social 

e a sustentabilidade ecológica se façam por meio da liberdade,  
em que todos tenham direitos iguais para afirmarem a sua diferença!  

Que a diversidade biológica e cultural,  
na igualdade e na diferença, seja vista como o maior patrimônio da humanidade!  

O mundo está grávido disso, é só ficarmos atentos àqueles que lutam 
por uma outra globalização (Porto-Gonçalves, 2011). 

 

As palavras de Porto-Gonçalves (2011), na epígrafe supracitada, evidenciam o 

foco que apresentamos neste item do trabalho, por meio da problematização dos processos 

que dificultam a manutenção das comunidades e povos tradicionais em territórios 

tradicionalmente ocupados, visto que por meio das próprias práticas, estes têm garantido a 

preservação dos seus territórios, que hoje o Estado tem interesse em proteger por meio das 

unidades de conservação, porém, excluindo-os. 

O contexto histórico, a cronologia de fatos e lutas vivenciadas pelos Ilhéus 

destaca uma realidade jurídica de não reconhecimento das lutas e das necessidades pautadas 

por estes povos, negando efetividade de uma “justiça social” como forma de garantia dos 

“direitos” a cada Ilhéu, desde a primeira ameaça sofrida pela construção da Usina Hidrelétrica 

de Itaipu, até os dias atuais, com a negação do Estado frente à “permanência” dos Ilhéus nas 

ilhas do Rio Paraná, e menos ainda diante das pautas de “indenização justa” e/ou 

“reassentamento” de parte das famílias. 

Estamos diante de um modelo global de mercantilização da natureza, que têm na 

escala global a difusão dos seus princípios e direcionamentos e, na escala local, o acontecer da 

injustiça ambiental decorrente do modelo. Segundo, Leff (1999) são delimitadas as estratégias 

de valoração dos recursos naturais, humanos, sociais, ambientais, num contexto de 

externalização da natureza e maximização dos lucros. 

As Unidades de Conservação servem como máscaras ao modelo insustentável da 

economia de produção e consumo. Legitima-se a exploração de toda ordem, com 

consequências ambientais impossíveis de ser camufladas, por meio da preservação de alguns 

poucos espaços, para compensar a geração futura. Um modelo que se exportou e busca 

homogeneizar as formas de proteção e conservação ambiental no mundo, ignorando as 

realidades locais. 
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Desta forma, os Ilhéus do Paraná, foram vitimas de dois modelos globalizados: 

primeiro a técnica que incorpora a ilusão do progresso, e, segundo a ação que promete 

garantir para as gerações futuras, as migalhas que restaram de um modelo de 

desenvolvimento, que só tem um senhor e um sujeito, o capital. 

A luta dos Ilhéus pelo direito ao ambiente, portanto, choca-se diretamente desde 

seu inicio com as estratégias em “escala global” de “progresso” ou “desenvolvimento”62, seja 

com a construção de grandes empreendimentos de infraestrutura capazes de subsidiar o 

aquecimento do mercado capitalista, como foi o caso da Usina de Itaipu, seja recentemente, 

com as unidades de conservação.  

O próprio conceito de desenvolvimento pode aqui ser questionado. 

Desenvolvimento para quem? Porto-Gonçalves (2011, 24) afirma que “desenvolvimento – é, 

rigorosamente, sinônimo de dominação da natureza”! Pois implica, geralmente em 

(des)envolver os povos do seu ambiente. O único compromisso deste modelo global, é com a 

acumulação, a economia, em detrimento dos interesses sociais e culturais locais.  

Segundo Leff (1999), as questões ambientais têm extrema relevância para o 

modelo econômico capitalista globalizado, ao passo que se substitui a relevância cultural e o 

patrimônio natural em detrimento da exploração da natureza, tratada como um recurso, 

seguindo uma perspectiva economicista que 

 

[...] privilegia o livre mercado como mecanismo para internalizar as 
externalidades ambientais e para valorizar a natureza, recodificando a 
ordem da vida e da cultura em termos de um capital natural e humano. 
[...] 
A globalização econômica se apresenta como uma retotalização do 
mundo debaixo do signo do mercado, negando e reduzindo a 
potencializada natureza, negando os saberes tradicionais e subjugando 
as culturas marginalizadas (LEFF, 1999,p. 123-124). 

 

Se por um lado, o global impõe-se ao local, gerando conflitos, contraditoriamente, 

por outro, é nele que as resistências permitem construir novas possibilidades. E, neste aspecto, 

não há um destino único para esta globalização. 

Leff, (1999, p.117) destaca que estamos diante de “ecosofias63 a qual, [...] defende 

os direitos da vida ante a intervenção antrópica da natureza, até a ecologia social que imprime 

                                            
62 Para Porto-Gonçalves (2011, 24) o conceito de “progresso” aprimora-se com a evolução capitalista e 
afirmação da lógica mercantilização ambiental, sendo que hoje o mesmo conceito pode ser compreendido como 
o “desenvolvimento” pregado por gestores públicos em detrimento das grandes economias e corporações.  

63 O termo ecosofia é uma junção das palavras ecologia e filosofia, como uma aproximação dos conceitos a 
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novos valores democráticos à reorganização da sociedade a partir dos princípios de 

convivência, solidariedade, integração, autonomia e criatividade, em harmonia com a 

natureza”.  

No campo de disputas econômicas, o modelo de “desenvolvimento” tem 

conduzido, segundo Almeida (2010) às “agroestratégias”, determinadas por uma visão 

“triunfalista dos agronegócios articulada com a imagem hiperbolizada do Brasil e de seu 

potencial agrícola”, que para o autor condicionam a não importância midiática dos “impactos 

socioambientais provocados pelos grandes empreendimentos”.  

Para o autor as “agroestratégias” têm agido, principalmente, para colocar no 

mercado de terras, aquelas tradicionalmente ocupadas, afetando diretamente as comunidades 

frente ao seu direito ao ambiente. Estes projetos que se constroem em escalas mais amplas, 

verticalizam-se e atingem o local, por meio, sobretudo, da articulação com alguns agentes, 

desta mesma escala, que em muito se favorecem com os projetos de fora, mesmo que 

comprometendo um contingente significativo dos seus. 

Não fosse o interesse político de alguns grupos de poder da região abrangente ao 

arquipélago do Rio Paraná, o projeto de Unidade de Conservação, não teria saído do papel. 

Ou seja, não de fora que atue no local, sem que alguns do local compactuem com ele. 

E neste contexto, os grupos fragilizados, de pouco poder econômico e político 

carecem de organização e mobilização coletiva, afinal, individualmente é difícil fazer frente a 

um projeto avassalador imbuído de poder. Para alcançar a justiça ambiental é necessário, 

portanto um projeto coletivo de enfrentamento ao poder constituído do mercado. 

Um projeto coletivo que valorize a diferença, sem hierarquizá-la. O que para 

Porto-Gonçalves (2011), configura um “desafio ambiental”. Reconhecer que pela diversidade 

de culturas, formas de vida, a sustentabilidade já é praticada em muitos lugares. 

                                                                                                                                       
atitudes ecológicas da fundamentação abstrata trabalhada pela filosofia. Sua origem pode ser ligada a dois 
filósofos chaves para a sua compreensão: o norueguês Arne Naess, pai da ecologia profunda, e o pós-marxista 
Félix Guattari.  
“Por mais que os pontos de vista acerca da definição de ambos sejam diferentes – e mesmo contraditórios –, são 
conceitualmente relacionados e expressam a necessidade da emergência de um novo pensamento para além da 
lógica cartesiana, princípio base das sociedades modernas, que coloca o homem como centro e medida do 
mundo, portanto mestre e possessor da natureza, o qual fez culminar numa sociedade progressista onde a 
destruição da vida natural e a deterioração das relações humanas ameaçam a nossa própria espécie. Por esse 
caminho cada um proporá suas bases para se pensar o ser humano de forma integrada e compreensiva em todo o 
processo global em que estamos inseridos, compartilhando um mundo de diversas culturas e seres, movendo-nos 
através de uma visão que propõe um questionamento profundo acerca das normas e premissas sociais, por vias 
de articulações políticas e de práticas cotidianas. Guattari aponta neste texto para a necessidade de articulação 
ético-estética e política desses três registros ecológicos”. Consulta realizada no site 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecosofia , em 13/04/214. 
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Trata-se de reconhecer o direito à diferença, ao modo de ser e estar no mundo, das 

práticas com a terra e o território, voltadas à reprodução do grupo social sem comprometer o 

ambiente. Os povos e comunidades tradicionais incorporam nas suas práticas cotidianas uma 

relação diferenciada com o ambiente. Por meio do saber e do conhecimento que possuem, 

estabelecem o ritmo e um modo de criar, plantar, extrair e cultivar que não só garantem seu 

modo de vida e reprodução social, como também preservam o ambiente. Estes povos não 

separam a produção para a vida, das práticas religiosas e culturais. Trata-se de um todo 

integrado. 

Porém, para reproduzir este modo de ser e se relacionar com o ambiente requer 

um território condizente com a necessidade cultural das práticas tradicionais estabelecidas de 

forma ancestral. Limitar este território, permitir algumas práticas e coibir outras, esfacela as 

possibilidades de manutenção deste modo de vida. Portanto, o ambiente para os povos e 

comunidades tradicionais é múltiplo e complexo, garantir seu direito exige compreender a 

multidimensionalidade da forma de vida construída historicamente na sua interação com a 

natureza. 

Assim, é por meio desta relação que estabelecem com a natureza que garantiram 

geração a geração a manutenção de suas praticas tradicionais e, do mesmo modo, 

conservaram o ambiente do qual se integram para garantir o modo de vida. Portanto, também 

é por meio dele, que estabelecem seu modo de luta. 
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3.2. Terra, Território e Territorialidade dos Ilhéus do Rio Paraná 
 
 

Buscar o resgate do nosso território porque a terra,  
a nossa ilha, é nossa vida, é a nossa mãe, é dela que nóis vivemos 

e pra nós não interessa dinheiro, nenhuma terra que não seja nossa,  
aqui nós temos fartura de água, fartura de terra fértil  

e fartura de alimentação. Antônio Tavares Irmão, 2009.64 
 

O processo de afirmação da existência social dos Ilhéus do Rio Paraná, os vários 

processos de resistência impostos pelas situações de expropriação, evidenciaram a 

necessidade reafirmar as ilhas do Rio Paraná como território dos Ilhéus. 

Esse território é para muitos uma lembrança, para outros uma realidade proibida, 

também uma permanência necessária, um lugar de passagem, uma oportunidade de melhorar 

de vida, condição para cuidar da saúde, o modo de realizar-se no e pelo ambiente.  

Como um primeiro elemento, configura-se por uma relação distinta entre a 

afirmação de pertencimento às “ilhas”, conforme descreve a epígrafe; um segundo elemento, 

pela memória apropriada e mantida por aqueles que se distanciaram das ilhas do Rio Paraná, 

compreendidas como território de origem, conforme nos enfatiza o depoimento de Antônio 

Tavares Irmão (2009), quando comenta a perspectiva e a motivação que alimenta os Ilhéus, 

mesmo que parte 

 

já morreram, outra parte não querem voltar, mas aqueles que querem 
voltar que se sintam  preparados para lutar pelo resgate do seu 
território, continuar resgatando um pouco a cultura, porque senão nós 
morremos, a vida passa tão rápido e as coisa se perdem com o tempo, 
é então aqui a gente vai ver a característica do ilhéu verdadeiro, 
porque as ferramentas que se usa estão tudo aí, então todas as coisa 
aqui é fundamental para a vida dos ilhéus como a terra que produz 
alimento fartos, a água que produz peixe em abundancia e o clima 
muito bom. 

 

Apesar do distanciamento físico, identificamos que esses dois grupos, os que 

permaneceram e os que tiveram que sair, afirmaram-se enquanto Ilhéus do Rio Paraná, como 

identidade coletiva, tanto aqueles que residem nas ilhas, próximos do Rio Paraná ou os Ilhéus 

de outras regiões do Paraná e do Brasil.  

Um fator importante a se destacar é a articulação que os Ilhéus estabelecem entre 

o elemento rio, ilha e práticas sociais e culturais na compreensão do território, o que nos 
                                            

64 Fragmento de depoimento de Antônio Tavares Irmão, oficina de croquis realizada de 13 a 17 de Abril de 2009. 
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demonstra uma estreita relação para afirmação do território de forma material e imaterial 

desta comunidade. 

Enquanto materialidade, o território é o espaço de habitar, produzir e se relacionar 

com a família e o ambiente, por meio das relações sociais e de trabalho. Enquanto o imaterial 

destaca-se o caráter simbólico, a ancestralidade imbricada no seu modo de ser e de fazer, nas 

manifestações culturais (religiosidades, festividades, musicalidade, etc). 

Os “territórios tradicionais” são uma referencia na concepção entre os distintos 

povos e comunidades tradicionais. No artigo terceiro, do Decreto 6.040/2007, que instituiu a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

são assim definidos, 

 

[...] espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos 
povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos 
indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 
da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e demais regulamentações. 

 

O mesmo Decreto nº 6040, segundo Almeida (2008, p.28), também define os 

povos como: 

 

“grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
geradas e transmitidas pela tradição”.  
 

Ambas as definições, “territórios tradicionais” e “povos e comunidades 

tradicionais”, se complementam no âmbito da Comissão Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais, bem como na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais, a qual se orientou pelo fato do Brasil ter assinado como signatário 

da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho-OIT, em 2004.  

Com a qualificação dos dois conceitos e o estabelecimento de normativas legais 

que fortaleceram as comunidades tradicionais em atuarem enquanto “operadores de 

direitos”65, se desencadeou processos que aprofundaram a clareza frente as expressões de 

                                            
65 As reivindicações apresentadas pelos povos e comunidades tradicionais, compreendendo os dispositivos legais 
a eles atribuídos, segundo Shiraishi (2007, p.30) tem evidenciado um campo de disputas com aqueles que 
operam o direito permanentemente. Sendo o direito dos povos e comunidades tradicionais tratado no bojo dos 
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“comunidade”, “povos tradicionais”, “tradicional”, principalmente, quando deslocou-se o 

termo “populações”, como sendo uma mera informação censitária, trazendo para o âmbito 

político o termo “tradicional”, que foi sendo assumido pelo discurso oficial, deixando de lado 

sua relação com o passado e afirmando-se próximo às demandas atuais das comunidades. 

É neste sentido que Shiraishi (2009, p.154) enfatiza que a noção de território 

ultrapassa a materialidade da “terra”, destacando que, 

 

Enquanto “terra” remete ao recurso natural, seja hídrico, florestal, de 
solo ou subsolo, “território” incorpora representações simbólicas que 
abarcam uma identidade sócio-cultural. Se encarado a partir da 
etnicidade, território é entendido como a base sócio-espacial que, 
tradicionalmente, pertence ao grupo étnico e com a qual os membros 
do referido grupo, mantêm laços de pertença e a partir dela se 
expressam cultural e socialmente.  

 

Para o autor, o “território tradicionalmente ocupado” por povos e comunidades 

tradicionais não é qualquer pedaço de terra, mas sim a abrangência de toda a cultura de um 

povo que está localizada em um lugar específico e repleto de simbologias, um local único 

para sua reprodução. Visualizando esta concepção é possível entender a diferenciação entre 

terra e território e a importância dada a este último pelos grupos que nele vivem, que vai 

muito além do palpável, uma vez que é uma concepção perpassada por elementos simbólicos. 

Na busca pela qualificação destes conceitos, Diegues (2001, p. 87-88) propõe um 

conjunto de elementos os quais indica como uma caracterização para definição de 

comunidades tradicionais: 

 

a)dependência  e  até  simbiose  com  a  natureza,  os  ciclos  naturais  
e  os  recursos naturais renováveis a partir dos quais se constrói um 
modo de vida;  
b)conhecimento  aprofundado  da  natureza  e  de  seus  ciclos  que  se  
reflete  na elaboração  de  estratégias  de  uso  e  de  manejo  dos  
recursos  naturais.  Esse conhecimento é transferido de geração em 
geração por via oral;  
c)noção  de  território  ou  espaço  onde  o  grupo  social  se  reproduz  
econômica e socialmente;  

                                                                                                                                       
diretos fundamentais, deveria ter uma aplicação imediata. Portanto, o autor traz uma discussão com base em 
Pierre Bourdieu da situação de “enfrentamento dos “operadores de direito” em torno do direito de dizer o 
direito”. O conceito de “operadores de direitos”, neste sentido, é atribuído por BOURDIEU, 1989, àqueles que 
são responsáveis por operá-lo à luz das situações que forem reivindicadas. No entanto, os povos e comunidades 
têm se utilizado deste conceito para compreender a necessidade de formar suas lideranças enquanto “operadores 
de direito”, capacitando as condições para melhor formular suas denúncias, reivindicações, etc, compreendendo 
assim, os caminhos pelos quais se opera o direito. 
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d)moradia  e  ocupação  desse  território  por  várias  gerações,  ainda  
que  alguns membros  individuais  possam  ter-se  deslocado  para  os  
centros  urbanos  e  voltado para a terra de seus antepassados;  
e)importância  das  atividades  de  subsistência,  ainda  que  a  
produção  de  mercadorias  possa  estar  mais  ou  menos  
desenvolvida,  o  que  implica  uma  relação com o mercado;  
f) reduzida acumulação de capital;  
g)importância  dada  à  unidade  familiar,  doméstica  ou  comunal  e  
às  relações de  parentesco  ou  compadrio  para  o  exercício  das  
atividades  econômicas,  sociais e culturais;  
h)importância das simbologias, mitos e  rituais associados à caça, à 
pesca e atividades extrativistas;  
i)a  tecnologia  utilizada  é  relativamente  simples,  de  impacto  
limitado  sobre  meio ambiente. Há reduzida divisão  técnica  e  social  
do  trabalho,  sobressaindo  o  artesanal, cujo produtor (e sua família) 
domina o processo de trabalho até o produto final;  
j) fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder 
dos centros urbanos;  
l) auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a 
uma cultura distinta das outras.  

 

Mesmo que contraditórios, esses elementos legalmente contribuem para que está 

externo as comunidades compreenderem os fatores que efetivam o processo de auto-definição 

internamente nas comunidades. No entanto, caracterizamos como contraditórios por 

classificarem um tipologia, o que também reduz a compreensão da própria diversidade 

presente nas diversas expressões de povos e comunidades tradicionais. 

Reforçando a discussão sobre o conceito de território, Haesbaert (2004) 

problematiza-o, com base nas ideias de Lefebvre sobre apropriação e dominação, que de certa 

forma, nos ajuda compreender o sentido do território. Nas palavras do autor: 

 

Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não 
apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder 
no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido 
mais simbólico, de apropriação. Lefebvre distingue apropriação de 
dominação (“possessão”, “propriedade”), o primeiro sendo um 
processo muito mais simbólico, carregado das marcas do “vivido”, do 
valor de uso, o segundo mais concreto, funcional e vinculado ao valor 
de troca. [...]. [...], é interessante observar que, enquanto “espaço-
tempo vivido”, o território é sempre múltiplo, “diverso e complexo”, 
ao contrário do território “uni funcional”, proposto pela lógica 
capitalista hegemônica. Podemos então afirmar que o território, 
imerso em relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-
espaço, “desdobra-se ao longo de um continuum que vai da 
dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à 
apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’” (Haesbaert, 
2004, p. 95-96).  

 



140 
 

Buscando esclarecer a aproximação e diferença entre apropriação/dominação 

inerentes ao conceito de território, Haesbaert (2004) chama-nos a atenção para o olhar sobre 

os sujeitos do território, para compreender a trama de complexidade que o conceito envolve. 

 

[...] devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com os 
sujeitos que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais, o 
Estado, empresas, instituições como a Igreja, etc. As razões do 
controle social pelo espaço variam conforme a sociedade ou cultura, o 
grupo e, muitas vezes, com o próprio indivíduo. Controla-se uma 
“área geográfica”, ou seja, o “território”, visando “atingir/afetar, 
influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos” 
(Sack, 1986:6).  A territorialidade, além de incorporar uma dimensão 
estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e 
culturais, pois está “intimamente ligada ao modo como as pessoas 
utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como 
elas dão significado ao lugar”.  

 

Essa afirmação nos ajuda a compreender o drama que envolve as comunidades 

com seus antagonistas (proprietários fundiários, Estado, megaempreendimentos, etc). A 

apropriação do seu território é ameaçada pelo desejo de dominação de diferentes grupos, que 

nas relações de poder desiguais instituídas no país, subjuga a existência das comunidades em 

detrimento dos interesses mercadológicos.  

Analiticamente, essa afirmação de uma dupla conotação referente ao conceito de 

território e sua significação, na acepção de Haesbaert, faz a ligação direta com os limites que 

as comunidades de povos tradicionais têm pautado frente ao Estado, de forma organizada em 

suas identidades coletivas, pelo processo de desafetamento que os grandes projetos têm 

provocado sobre seus territórios.  

Utilizando ainda um termo de Haesbaert quanto aos grupos sociais “alijados” dos 

territórios. Também é importante reforçar que embora sejam expropriados, é a territorialidade 

inerente ao modo de ser e estar no território que dão força as comunidades para continuar sua 

luta, a busca pela reapropriação. 

As formas de apropriação dos recursos naturais, as práticas de manejo, de relação 

com o ambiente, e entre os indivíduos que compõem estas práticas comunitárias e de uso 

comum dos recursos naturais pelas comunidades representam, segundo Almeida (2008, p. 

29), uma “territorialidade específica”, sendo “resultado de diferentes processos sociais de 

territorialização e delimitado dinamicamente como terras de pertencimento coletivo que 

convergem para um território”. 

Para Guattari e Rolnik (1986, p.323), o território 
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[...] pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema 
percebido no seio da qual um sujeito se sente ‘em casa’. O território é 
sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele 
é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, 
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de 
investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, 
cognitivos. 

 

Ou seja, a vivência empírica dos Ilhéus do Rio Paraná, autodefinidos como povos 

e comunidades tradicionais compõe uma identidade dos sujeitos junto a seus territórios, que a 

partir destas identidades individuais e coletivas expressam uma significação do território 

diferenciado, e não uma simples identidade da posição geográfica. 

Efetivamente, a emergência do reconhecimento social dos povos e comunidades 

tradicionais, em sua diversidade étnica e coletiva tem desafiado a comunidade científica e os 

gestores públicos diante de suas demandas, que agora são reivindicadas juridicamente e, 

representadas em documentos, mapas situacionais, cartografias, laudos, segundo sua auto-

definição, frente às situações, práticas culturais e conflitos socioambientais que envolvem sua 

“territorialidade específica”. 

 Territorialidade essa, que não está vinculada apenas ao território físico, mas 

também a sua imaterialidade. Relações estabelecidas com um lugar que tem vínculo afetivo e 

de reprodução da vida, no contexto da ancestralidade da qual fazem parte. 

Portanto, esta representação está carregada de relações, práticas produtivas, 

rituais, formas organizativas, que demonstram uma apropriação do espaço e efetivação 

política de territórios. No entanto, diferente daquelas estatais. São “territorialidades 

específicas” afirmadas em uma articulação com as relações sociais, econômicas, culturais, 

políticas, religiosas que extrapolam as próprias políticas territoriais do Estado. 
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3.3. O Instrumento da auto-definição 
 

O que deve ser considerado no processo de identificação é a  
forma de “criar”, “fazer” e “viver” [...] 

o critério de distinção dos sujeitos é o da consciência, 
ou seja, da auto-definição. Em outras palavras, é o que o sujeito 

diz de si mesmo, em relação ao grupo ao qual pertence.66 
 

Como temos afirmado os Ilhéus do Rio Paraná, mesmo com todas as restrições de 

acesso, atribuem as ilhas como seu território, processo pelo qual evidenciamos fatos 

cronológicos que demonstraram o direito desta comunidade sob o território reivindicado. 

A auto-definição neste processo é um fator indispensável na efetividade do direito 

ao território e ao ambiente. É por meio da auto-definição também nominada como 

autoreconhecimento, autoafirmação, autoidentificação, autoatribuição que a comunidade 

evidenciando suas práticas tradicionais, culturais, religiosas, ancestrais, afirmam-se enquanto 

identidade coletiva. 

A reivindicação da identidade coletiva é um processo organizativo, pelo qual a 

auto-definição é apenas uma etapa em que a comunidade, ou grupo social, reconhecem o 

direito a eles atribuído, segundo a Constituição Federal – CF de 1988 e a Convenção nº 16967 

da Organização Internacional do Trabalho – OIT, assumem-se enquanto “sujeitos de direitos” 

e constroem instrumentos para evidenciar sua realidade coletiva e social enquanto grupo. 

Segundo Almeida (2008), a Convenção nº 169, 

 

[...] além de basear-se na autodefinição dos agentes sociais, reconhece 
explicitamente a usurpação de terras desde o domínio colonial, bem 
como reconhece casos de expulsão e deslocamento compulsório e 
amplia o espectro dos agentes sociais envolvidos, falando 
explicitamente na categoria de “povos” não exatamente em sinonímia 
com “populações tradicionais”.  

 

                                            
66 SHIRAISHI, 2007 p. 45 

67 Foi elaborada pela Organização Internacional do Trabalho na 76ª Conferência Internacional do Trabalho em 
1989. Constitui o primeiro instrumento internacional vinculante que trata especificamente dos direitos dos povos 
indígenas e tribais. O Brasil ratificou a Convenção em julho de 2002 e um ano após, esta entrou em vigor no 
país, sendo que seu conteúdo tem o mesmo valor tanto qual o da Constituição Federal Brasileira. A Convenção 
169 da OIT tem sido considerada nos últimos anos como uma das principais ferramentas de defesa dos diretos 
dos povos indígenas e tribais, no Brasil reconhecido como Povos e Comunidades Tradicionais por meio do 
Decreto 6040 que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais. 
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Para Almeida (2008) as novas formas de ocupação e uso comum da 

biodiversidade tiveram sua origem em grandes conflitos em que muitas comunidades tiveram 

seus territórios extintos ou reduzidos; essas foram situações que delimitaram o que podemos 

compreender por “territorialidades específicas”, as quais não tiveram nenhum reconhecimento 

até a Constituição Federal de 1988. 

A distinção entre “terra” e “território” representa as bases para compreensão das 

“territorialidades específicas”, definidos por Almeida (2008, p. 51) como um substrato 

“resultante dos processos de territorialização, apresentando delimitações mais definitivas ou 

contingenciais, dependendo da correlação de força em cada situação social de antagonismo”. 

Na efetividade legal dos dispositivos jurídicos, a auto-definição têm uma 

aplicabilidade mais evidente, no entanto, mais amarrada juridicamente com os povos 

indígenas e comunidades quilombolas. 

No entanto, o passivo mobilizatório realizado por estes dois “povos” contribuiu 

efetivamente para além das garantias constitucionais de 1988, a promulgação da OIT nº 169 e, 

como resultado, a instituição junto às políticas públicas nacionais da Comissão Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (2004), e, em 2007 a 

publicação do decreto nº 6040 da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos 

e Comunidades Tradicionais – PNDSPCT. 

Se a OIT nº 169 tratava de “Povos Indígenas e Tribais”, a PNDSPCT definiu 

quem são os “povos e comunidades tradicionais”, e os “territórios tradicionais” no Brasil, 

aproximando as inúmeras situações de conflito vivida pelos povos frente aos 

empreendimentos desenvolvimentistas. 

A Convenção 169 traz como principal e fundamental critério de pertencimento a 

um povo tradicional, a auto-identificação. Não cabendo a ninguém o direito de negar essa 

identidade. 

 

A auto-identidade indígena ou tribal é uma inovação do instrumento, 
ao instituí-la como critério subjetivo, mas fundamental, para a 
definição dos povos objeto da Convenção, isto é, nenhum estado ou 
grupo social tem o direito de negar a identidade a um povo indígena 
ou tribal que como tal ele próprio se reconheça. (OIT, 2005, p. 11) 

 

Isso vale para todos os povos e comunidades tradicionais que, como os indígenas, 

têm seus modos tradicionais de vida e há séculos os reproduzem em seus territórios ou tentam 

conservá-los fora deles e se auto-reconhecem enquanto identidades coletivas. 
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No entanto, quando falamos em “povos e comunidades tradicionais”68 não 

podemos tratá-los com uma conceituação generalizadora, pois não se pode dirimir ou 

substituir as identidades étnicas e coletivas locais, sendo as especificidades que ajudaram a 

compor o que hoje é compreendido como um conceito, ou seja, são os povos que dão a 

conotação e a formatação jurídica de “povos e comunidades tradicionais”, sendo: os 

faxinalenses, as quebradeiras de coco babaçu, os geraizeiros, os fundos de pasto, os indígenas 

em suas muitas nações, os quilombolas, os pescadores artesanais, os povos de terreiro 

(religiões de matriz africana), os ilhéus do rio Paraná, as cipozeiras, as benzedeiras 

(portadores de ofícios tradicionais), os ciganos, os caiçaras, os pantaneiros, os retireiros, os 

seringueiros, entre outras (Fascículos da Nova Cartografia Social, série Povos e Comunidades 

Tradicionais do Brasil, publicados entre 2005-2014).  

Embora exista uma regulamentação, não há uma aplicação direta que garanta o 

direito das comunidades. Isto porque, mesmo dispondo dos meios legais, as comunidades 

precisam constantemente se auto-afirmarem diante do Estado, em suas diferentes esferas 

(municipal, estadual e federal).   

Esta condição pode ser evidenciada na fala de um faxinalense do Paraná, 

Amantino Beija69, no qual o mesmo argumenta: “estamos lutando pelo direito de ter direito”, 

já que, mesmo com todos os dispositivos jurídicos, o direito precisa ser operado em favor 

destas comunidades. 

Segundo Bertussi (2009, p. 159) a “manifestação desses sujeitos de direitos, 

coadunados com a identidade coletiva, surge a partir de um contexto de conflito, onde emerge 

a reivindicação e um processo de fortalecimento político-ideológico fomentado nos atores”. 

Nesse sentido, entende-se que o pertencimento a determinado grupo se dá a partir 

dos próprios sujeitos que se identificam e se reconhecem enquanto seres sociais, possuidores 

de um modo de vida específico e necessidades específicas para manter sua cultura. 

É exatamente este o processo vivenciado pela luta dos Ilhéus do Rio Paraná, em 

que a identidade coletiva é assumida a partir do momento em que se deparam com os 

conflitos que foram comuns aos seus membros. Esses conflitos acabaram, mesmo que 

contraditoriamente, fortalecendo essa comunidade e evidenciando o seu caráter organizativo e 

                                            
68 Muitas destas auto-definições ainda estão em processo de regulamentação por órgãos públicos, porém já 
divulgados pelas comunidades por documentos de produção própria, a exemplo dos Fascículos da Nova 
Cartografia Social (2005 – 2012), disponível no site: http://www.novacartografiasocial.com 

69 Depoimento de um dos representantes das comunidades faxinalenses do Paraná, durante o evento de 
lançamento do Fascículo, na Universidade Federal do Paraná, em maio de 2011. 
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reivindicativo. O que para Almeida, foi conduzindo para o 

  

[...] surgimento de múltiplas formas associativas agrupadas por 
diferentes critérios ou segundo uma combinação entre eles, tais como: 
raízes locais profundas, laços de solidariedade reafirmados mediante a 
implantação de “grandes projetos de exploração econômica”, fatores 
político-organizativos, autodefinições coletivas, consciência ambiental 
e elementos distintivos de uma identidade coletiva. (ALMEIDA, 
2008, p. 70) 

 

Essas formas organizativas são compreendidas pelo processo de organização dos 

Ilhéus no Movimento Justiça e Terra, na participação junto ao Movimento dos Agricultores 

Sem Terra do Oeste do Paraná - MASTRO e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

– MST, na Associação dos Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e Área de Proteção 

Ambiental – APIG e Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná – MOIRPA.  

Em todos os fatores organizativos que trabalhamos nesta pesquisa, trouxemos 

elementos da afetação sofrida pelos Ilhéus do Rio Paraná frente aos “grandes projetos de 

exploração econômica”, implantados pelo Estado brasileiro e também pelo grande capital, 

como as usinas hidrelétricas e as unidades de conservação, neste caso específico. 

Desta forma, a auto-definição é utilizada como um instrumento para 

fortalecimento da identidade coletiva construída pelos sujeitos, não como algo pré-existente, a 

qual os atores sociais se apropriam. Ela parte dos próprios e não deve ser algo imposto por 

terceiros. A contradição posta é que pela legislação brasileira, esse auto-reconhecimento ainda 

precisa ser reconhecido pelo Estado. 

Durante a pesquisa obtivemos alguns documentos elaborados pela comunidade 

dos Ilhéus do Rio Paraná para o reconhecimento da comunidade por meio da auto-definição. 

Entre os documentos destacamos um “abaixo assinado de autoreconhecimento” e a 

“Cartografia Social”. 

No abaixo assinado de autoreconhecimento, os Ilhéus do Rio Paraná, manifestam 

interesse de se auto-definirem como 

 

ILHÉUS, conforme garante a Constituição Federal no Art. 216, inciso 
IIl, Decreto Legislativo 5051/2002 – OIT 169; Decretos Federais 
10.884/2006 e 6.040/2007, motivo este, do direito de manifestarmos 
nossa identidade étnica/coletiva comprovado por nossa experiência 
histórica que já completa mais de 100 anos de existência social nas 
Ilhas do Rio Paraná. 
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Os abaixo assinados, segundo os registros, foram coletados com o objetivo de 

legitimar a legalidade, existência e legitimidade dos integrantes dos Ilhéus frente a gestores 

públicos que constantemente teciam questionamentos sobre a existência real dos Ilhéus 

enquanto uma comunidade, também por sua necessidade em documentar junto ao Instituto 

Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade – ICMBIO e 6ª Câmara do Ministério 

Público Federal, as pautas da comunidade. 

Outro instrumento utilizado para o fortalecimento da identidade coletiva do Ilhéus 

do Rio Paraná, é a Cartografia Social, que segundo o grupo evidenciou um processo de auto-

definição como uma comunidade tradicional, antes jamais conhecido. Junto ao abaixo 

assinado de autoreconhecimento, o fascículo da Cartografia Social, intensificou um 

importante processo de fortalecimento da comunidade e, consequentemente, de sua 

capacidade de luta.  

Por fim, fica evidente que não é possível tratar deste conceito da auto-definição 

sem relacioná-lo com os demais que compõem sua base de interlocução dentro de efetividade 

organizativa, representativa e também jurídica dos povos e comunidades tradicionais no 

Brasil. Apesar de ser um instrumento riquíssimo para o reconhecimento, é indispensável 

destacar a dificuldade que percebemos nas comunidades para compreender sua efetividade, 

legitimidade, bem como o procedimento de sua realização. Fica evidente o desafio de apoio a 

esses grupos sociais para a formação de suas lideranças como operadores de direito.  
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3.4. As experiências e a rede do Projeto Nova Cartografia Social no fortalecimento das 
identidades coletivas de povos e comunidades tradicionais 

 
O mapa é usualmente solicitado a partir de “conflitos” (ou situações de “ameaças”) 

percebidos (e assim classificado) pelo grupo que pretende ser visibilizado 
como sujeito político, sujeito de direitos. Assim, alguns fascículos ou mapas 

explicitam os “conflitos” em seus títulos. Os conflitos que aparecem em todos 
os mapas são o resultado de uma leitura do grupo em questão, assim como a 

forma como são representados cartograficamente. Desta feita, o mapeamento 
dos “conflitos” (socioambientais, sociais, ambientais) não é uma intenção a 

posteriori, mas uma premissa, o grupo busca mapear (-se) a partir do conflito que 
certamente será plotado no mapa. Os “conflitos” têm assim sujeitos, assim como 

os mapas que os representam cartograficamente. Outros mapas que tratam de 
conflitos socioambientais em uma região ou localidade não necessariamente 

plotam “conflitos” reconhecidos e (autorizados a serem) assim representados 
por grupos sociais específicos, mas muitas vezes, pela visão do pesquisador do 

que seja um “conflito social”, “ambiental” ou “socioambiental”.70 
 

O Projeto Nova Cartografia Social é assim descrito por sua ação ter iniciado meio 

as articulações entre pesquisadores, lideranças e organizações sociais na formulação de 

croquis, mapas e documentos junto a comunidades indígenas, quebradeiras de coco babaçu, 

camponeses, etc. na Amazônia na década de 1990. 

Nominado diretamente por Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia 

(PNCSA), segundo o site oficial71, tem como objetivo  

 

[...] dar ensejo à auto-cartografia dos povos e comunidades 
tradicionais na Amazônia. Com o material produzido, tem-se não 
apenas um maior conhecimento sobre o processo de ocupação dessa 
região, mas sobretudo uma maior ênfase e um novo instrumento para 
o fortalecimento dos movimentos sociais que nela existem. Tais 
movimentos sociais consistem em manifestações de identidades 
coletivas, referidas a situações sociais peculiares e territorializadas. 
Estas territorialidades específicas, construídas socialmente pelos 
diversos agentes sociais, é que suportam as identidades coletivas 
objetivadas em movimentos sociais. A força deste processo de 
territorialização diferenciada constitui o objeto deste projeto. 

 

Apesar de descritivamente apresentar-se como Projeto Nova Cartografia Social da 

Amazônia - PNCSA, tem uma atuação nacional, situação evidenciada na organização de suas 

publicações, também pela participação de 14 núcleos/equipes de pesquisadores e movimentos 

sociais que compõem o projeto, em várias regiões do Brasil, sendo: Acre, Amapá, Amazonas, 

                                            
70VIANA, 2013 p.96 

71 Site consultado http://novacartografiasocial.com/apresentacao/ em 04/03/2014. 
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Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Raraima e Santa 

Catarina. 

Cronologicamente o PNCSA vem trabalhando com a cartografia social desde as 

experiências de mapeamento social realizadas na área correspondente ao “Programa Grande 

Carajás”, em 1991-1993, e na região ecológica de babaçuais, no Maranhão. Como produtos 

desta atuação permanente, foram publicados dois livro-mapas, o primeiro intitulado Guerra 

dos Mapas (1993), e, o segundo, na Guerra Ecológica nos Babaçuais (2005). 

Apesar dos primeiros trabalhos terem sido registrados em relatórios compostos 

por dados, depoimentos e mapas, estas informações possibilitaram a organização publicação 

destes materiais, no bojo dos resultados do processo que gerou esta articulação. 

No entanto, entre as publicações do PNCSA, destacam-se os “fascículos”, sendo 

uma brochura, entre 12 e 16 páginas, em que são encontrados depoimentos, croquis, fotos, 

conquistas, pauta de lutas e o mapa construído pelas comunidades nas oficinas de mapas e 

croquis, também nos trabalhos de campo que complementam as informações relatadas nas 

oficinas. Os fascículos são resultado de um processo em que a cartografia social  

 

[...] se mostra como um elemento de combate. A sua produção é um 
dos momentos possíveis para a auto-afirmação social. É nesse sentido 
que o PNCSA busca materializar a manifestação da auto-cartografia 
dos povos e comunidades nos fascículos que publica, que não só 
pretendem fortalecer os movimentos, mas o fazem mediante a 
transparência de suas expressões culturais diversas. 
Cada fascículo é resultado de uma relação social específica entre um 
povo ou comunidade tradicional e a equipe de pesquisadores72. 

 
 

Compreendido como um “elemento de combate”, o fascículo da Nova Cartografia 

Social se fortalece como instrumento por sua condição em possibilitar a afirmação das 

identidades coletivas segundo suas formas de representação social, sendo: falada – transcrita, 

desenhada – digitalizada (mapas e legendas), contendo localização – espacialização.  

A compreensão enquanto ferramenta não se dá depois do fascículo acabado como 

produto, sim no processo de sua construção. O qual gera mobilização comunitária, 

respondendo aos tensionamentos surgidos frente à situações e temas divergentes para 

comunidade; também pelos consensos necessários, formação, capacitação, organização de 

conquistas, pautas coletivas, etc. 

                                            
72 Site consultado http://novacartografiasocial.com/apresentacao/ em 04/03/2014. 
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Dessa forma, o PNCSA tem desenvolvido ao mesmo tempo um instrumento de 

fortalecimento dos sujeitos sociais e também se consolidado enquanto uma metodologia de 

pesquisa, fundada na participação mútua entre os envolvidos do início ao fim do processo, se 

assim compreendermos a existência de um “fim”. Isso porque, pela compreensão pessoal 

acumulada desde 2007, junto ao PNCSA, depois de iniciada, se estabelece uma relação direta 

entre os sujeitos e esse envolvimento exige um permanente compromisso (entendido como 

compromisso, não obrigação), pois todos os processos e publicações são considerados como 

situacionais, sendo que 

 

[...] pode-se dizer que os mapas situacionais remetem a ocorrências 
concretas de conflito em regiões já delimitadas com relativa precisão e 
objetivariam delimitar territorialidades específicas, propiciando 
condições para uma descrição mais pormenorizada dos elementos 
considerados relevantes pelos membros das comunidades estudadas 
para figurar na base cartográfica. Eles diferem, neste sentido, dos 
mapas temáticos e consideram os croquis como parte das escolhas 
feitas pelos agentes sociais para compor os mapas que deverão 
integrar os fascículos. Um dos exemplos mais acabados da aplicação 
deste instrumento intitulado mapa situacional refere-se ao trabalho 
denominado Guerra Ecológica nos Babaçuais – o processo de 
devastação dos palmeirais, a elevação do preço de commodities e o 
aquecimento do mercado de terras na Amazônia, [...] (ALMEIDA, 
2013, p. 32). 

 

Um fator determinante para o fortalecimento das organizações e movimentos 

sociais junto ao PNCSA está na relação que se estabelece entre ambas as partes integrantes, 

pois, por meio de um documento, o movimento, grupo, comunidade ou entidade comunitária 

solicita ao PNCSA a participação no projeto e também a realização do trabalho de 

mapeamento e cartografia social. Sendo esse, um processo não isolado dos conflitos internos e 

externos a comunidade e ao próprio projeto. Assim, é o “movimento social que busca o 

PNSCA para realizar a cartografia”73.  

A partir da experiência acumulada da Nova Cartografia Social, identificamos que 

as ações da pesquisa seguem alguns princípios e orientações, pois são diferentes em cada um 

dos processos novos que se iniciam. Dentre elas a realização de oficinas, nas quais são 

coletados depoimentos e elaborados croquis de forma simultânea, sendo que os mesmos são 

registrados por meio da utilização do GPS (Global Positioning Systems), pelos próprios 

                                            
73Site consultado http://novacartografiasocial.com/apresentacao/ em 04/03/2014. 



150 
 

agentes sociais, a partir do trabalho de capacitação em técnicas de geoprocessamento 

(FARIAS JUNIOR, 2009). 

O objetivo clarificado e trabalhado entre os envolvidos possibilita, segundo 

apresentação do PNCSA no site74, que a partir da manifestação de interesse seja 

 
 

[...] realizada uma oficina de mapas com a participação de cerca de 30 
agentes sociais e os pesquisadores membros do Projeto. Nela, os 
pesquisadores ensinam técnicas de GPS e de mapeamento, além de 
conversar com os agentes e coletar depoimentos sobre a história social 
e problemas da comunidade. Os agentes sociais produzem croquis, 
mapeando sua região e indicando quais os elementos relevantes para a 
sua composição. Em um segundo momento, sem a presença dos 
pesquisadores, os agentes sociais marcam, com GPS, os pontos do que 
consideram significativo de seu território. Na sequencia, o PNSCA 
recolhe as informações das marcações de ponto e as georeferencia na 
base cartográfica, inserindo as ilustrações produzidas nos croquis. 
Essas ilustrações compreendem desenhos, esboços e reproduções de 
símbolos e objetos (remos, casas, embarcações, instrumentos de 
trabalho, animais, plantas, etc.) que são transformados, a partir do 
trabalho da equipe de pesquisadores, em ícones para compor as 
legendas dos mapas. Simultaneamente, transcrevem-se excertos de 
depoimentos e seleciona-se os que comporão o fascículo. 
Com o mapa concluído e os depoimentos selecionados, monta-se um 
protótipo de fascículo, que é remetido à comunidade. Ela então faz as 
correções que deseja, procede à leitura do mapa-piloto e envia-o de 
volta ao PNCSA. A partir daí toma-se as providências concernentes à 
publicação. São publicadas mil cópias de cada fascículo. Um menor 
número de cópias fica em mãos do PNCSA, que guarda alguns 
exemplares e distribui os restantes para pesquisadores, núcleos de 
pesquisa, universidades e órgãos estatais tais como Ministério Público 
Federal e Procuradoria da República. A maior parte dos exemplares 
fica de posse do movimento social, e por ele é utilizada como quiser, 
muitas vezes como parte integrante de sua estratégia de auto-
afirmação social e de resolução de seus problemas. 

 

Para Acselrad (2008) a realização da Nova Cartografia Social por meio das 

oficinas de mapas e legendas está possibilitando a inclusão dos sujeitos nas identificações 

cartográficas, juntamente com suas representações, formas de organização, conflitos, etc. 

Oficialmente, o portal do PNCSA descreve entre as publicações75, seis séries que 

organizam os fascículos produzidos pelo PNCSA, criadas a partir dos trabalhos que iam se 

intensificando a partir da própria capacidade de mobilização entre as comunidades, 

organizações, movimentos, etc. envolvidos. Foi um processo em que quanto mais as 
                                            

74Site consultado http://novacartografiasocial.com/apresentacao/ em 04/03/2014. 

75Site consultado http://novacartografiasocial.com/apresentacao/ em 04/03/2014. 
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comunidades foram percebendo a cartografia social como um instrumento, mais solicitações 

eram recebidas e mais pesquisadores iam se aproximando. 

 A primeira série de fascículos é chamada de Movimentos Sociais, Identidades 

Coletivas e Conflitos, iniciada em 2005, é composta basicamente por fascículos das 

Quebradeiras de Coco Babaçu dos Estados do Piauí, Maranhão e Pará. Também inclui 

Comunidades Quilombolas dos Estados do Pará, Maranhão e Amazonas, ainda trabalhos 

relativos a Artesãos e Artesãs, Ribeirinhos, Ribeirinhas, Piaçabeiros e Peconheiros dos 

Estados do Amazonas e Pará. 

A segunda série é criada com a iminência do fortalecimento dos povos e 

comunidades tradicionais do Brasil, frente aos dispositivos jurídicos nacionais e 

internacionais, bem como a criação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 

Povos e Comunidades Tradicionais – PNDSPCT, são publicados entre 2006 e 2007 dez 

fascículos na série Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil,com Povos dos Faxinais, 

Fundos de Pasto, Quilombolas, Pescadores, Ribeirinhos, Cipozeiras e Povoado 

Pantaneiro, dos Estados do Paraná, Bahia, Pará, Amazonas, Roraima, Pernambuco, Espírito 

Santo, Santa Catarina e Mato Grosso. Estes fascículos possibilitaram uma maior afirmação de 

uma diversidade étnica e social brasileira, o que fundamentou a criação da PNDSPCT e a 

existência da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 

Tradicionais – CNDSPCT. Está série marca o momento em que o PNCSA expandiu os 

trabalhos de mapeamento e cartografia social para fora da Amazônia.Para além deste primeiro 

fascículos, o PNCSA continuou publicando nesta série, mesmo sem o apoio governamental, 

sendo que hoje além dos dez primeiros fascículos já foram publicados outros dez, com 

quilombolas, pescadores artesanais, Ilhéus do Rio Paraná, portadores de ofício tradicionais, 

agricultores tradicionais, etc. 

A terceira série, intitulada Conflitos nas Cidades da Amazônia, inciada também 

em 2006, articula trabalhos realizados nas seguintes cidades: Belém – PA: com Indígenas, 

Homossexuais, Afro-religiosos, Negras e Negros, Catadores, Pessoas com deficiências, 

Feirantes e Ribeirinhos;Manaus – AM: com os bairros Bairro Campo Sales, Jesus Me 

Deu, Comunidade Parque Riachuelo I, Parque Riachuelo II, Parque São Pedro, São 

Benedito da Praça 14 de Janeiro, Mulheres Indígenas e Artesãs do Alto Rio Negro, 

Comunidade Indígena Sateré-Mawé, Beco dos Pretos – Morro da Liberdade ; Salinas – 

PA; Rio Preto da Eva – AM, Manacapuru - AM e Marabá - PA.  

A quarta série de fascículos é criada a partir do trabalho já realizado em 

comunidades da Amazônia, a partir do qual se identificou uma grande participação de 
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crianças que demonstravam interesse e envolvimento na discussão das situações e realidades 

vividas pela comunidade. Assim, em 2008 é criada a série Crianças e adolescentes em 

Comunidades Tradicionais da Amazônia, com Comunidades Ribeirinhos e Quilombolas 

de Abaetetuba-PA e Comunidade Tradicionais do Baixo Tocantins: Cametá, Limoeiro do 

Ajuru, Igarapé Miri, Mocajuba”. 

A quinta e sexta séries são criadas a partir da articulação dos povos e 

comunidades tradicionais no sul do Brasil e também um grupo de pesquisadores do PNCSA, 

vinculados a universidade e especificamente no Paraná às ONG´s, que juntos vinham 

fortalecendo ações de mobilização das comunidades e processos de pesquisa na Rede Puxirão 

dos Povos e Comunidades Tradicionais.  

Assim, a série cinco foi criada como Faxinalenses no sul do Brasil, a qual possuí 

cinco publicações: 1 “Faxinalenses: Fé, Conhecimentos Tradicionais e Práticas de Cura”, 2 

“Faxinalenses no setor Centro do Paraná”, 3 “Faxinalenses no setor Sul do Paraná”, 4 

“Faxinalenses no setor Metropolitano de Curitiba” e 5 "Faxinalenses do Núcleo 

Metropolitano Sul de Curitiba".  

Por último, a sexta série intitulada Quilombolas do Sul do Brasil, possui até o 

momento três publicações, sendo: "Comunidade Invernada Paiol de Telha Fundão", 

“Comunidade Quilombola João Surá” e "Comunidade Quilombola do Rocio: Adelaide Maria 

Trindade Batista, Castorina Maria da Conceição e Tobias Ferreira". Está série foi criada com 

a perspectiva de aglutinar forças do movimento quilombola no sul do Brasil, no entanto, até 

mesmo na publicação dos fascículos esta série apenas contou com processos realizados por 

comunidades quilombolas do Paraná, sendo que foram publicados em outras séries fascículos 

com comunidades de quilombolas de Santa Catarina. 

Em resumo, consolidamos as informações descritas anteriormente, segundo o 

Catálogo PNCSA organizado por Almeida e Faria Junior (2013 p.9), em que  

 

[...] até dezembro de 2012 os produtos deste conjunto de projetos 
perfaziam 40livros, 129 fascículos (116 publicados, incluindo 4 em 
inglês e 1 em espanhol, e 13 no prelo), 5 mapas-sínteses, 5 Boletins 
Informativos, 3 Cadernos de Debates Nova Cartografia Social e 16 
vídeos exibidos pela TV Futura e pelos programas “Globo Ecologia” e 
“Globo Ciência” e pelo próprio PNCSA, totalizando entre livros e 
fascículos mais de 200 mil exemplares. Os fascículos estão 
organizados em onze coleções, assim distribuídas: “Movimentos 
Sociais, Identidades Coletivas e Conflitos” (39), “Movimentos Sociais 
e Conflitos nas Cidades da Amazônia”(30), “Crianças e Adolescentes 
em Comunidades Tradicionais da Amazônia”(3), “Povos e 
Comunidades Tradicionais do Brasil” (19), “Faxinalenses do Sul do 
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Brasil” (4), “Quilombolas do Sul” (3), “Pescadores e Pescadoras 
Artesanais do Rio São Francisco” (4), “Povos e Comunidades 
Tradicionais do Brasil Central” (1),“Povos Indígenas do Nordeste” 
(8), “Direitos e Identidades” (1) e “Nueva Cartografia Social de 
Pueblos y Comunidades Tradicionales” (1). 

 

Para além destes produtos, vale ressaltar que o processo de consolidação de 

pesquisa junto à Nova Cartografia Social, especificamente no Paraná, se deu alheio às 

relações de pesquisa estabelecida por pesquisadores das Universidades estaduais e federais. 

Não por uma recuso dos mesmos, mas pelo não conhecimento e ausência de qualquer relação 

com essas comunidades. Configuração que melhor descreveremos no próximo capítulo. 

Mas, torna-se indispensável esclarecer aos leitores uma relação direta entre os 

pesquisadores e os grupos de povos e comunidades tradicionais que discutiram inicialmente a 

realização das primeiras oficinas do PNCSA. 

A proximidade já estabelecida entre a comunidade de “faxinais”, um grupo de 

pessoas que atuavam enquanto “assessores militantes”, possibilitou frente às primeiras ações 

que possibilitaram a participação de dois dos coordenadores do PNCSA no I Encontro dos 

Povos de Faxinais em (2005). Situação que também iniciou a configuração de uma relação de 

pesquisa e mobilização social no Paraná. Vale ressaltar que neste encontro de 2005 também 

participaram alguns convidados da Comunidade Quilombola Paiol de Telha Fundão e também 

dos Ilhéus do Rio Paraná. 

Assim se desencadeou um processo do qual resultaram de 2007 até 2014 a 

finalização desta pesquisa em dezesseis (16) publicações com fascículos de cartografia social, 

com faxinalenses, cipozeiras, pescadores artesanais, portadores de ofícios tradicionais, 

quilombolas e Ilhéus, ainda três (3) mapeamentos sociais, com faxinalenses, cipozeiras e 

benzederias, o que configurou um núcleo do PNCSA articulado a Rede Puxirão de Povos e 

Comunidades Tradicionais. 

A inserção de “assessores militantes” e outras pessoas que se identificavam como 

o processo e obtinham a confiança das lideranças dos movimentos possibilitou a realização de 

diversas pesquisas, bem como a qualificação pessoal e coletiva do grupo de pesquisadores, 

além das próprias ações desenvolvidas de formação qualificada para as próprias lideranças 

das comunidades tradicionais, para qual destacamos o Curso de Extensão Universitária 

realizado via Universidade Federal do Paraná – UFPR, Departamento de Geografia e Grupo 

Enconttra, intitulado Curso de Extensão de Cartografia Social: Uma Ferramenta para o 

Fortalecimento Identitário e a Mobilização Social. 
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Enquanto produção acadêmica, a Nova Cartografia Social permitiu uma 

diversidade muito grande de trabalhos, mas, diretamente, e queremos destacar quatro dos 

quais foram motivados pelo direto envolvimento com os processos de cartografia e 

mapeamento social. 

O primeiro e o segundo trabalho, de autoria do Dr. Roberto Martins de Souza, 

sendo: “Transformações econômicas e trajetória social na agricultura familiar: O caso da 

desconstrução da autonomia no faxinal saudade Santa Anita, Turvo-PR”, como dissertação de 

mestrado, defendida em 2001; e, a tese,“Na luta pela terra, nascemos faxinalenses: Uma 

Reinterpretação do Campo Intelectual de Debates sobre os Faxinais”, defendida em 2010. 

Trata-se de uma compilação entre a militância assídua, inquietação com as injustiças sociais 

geradas pelo agronegócio e a capacidade de construir uma organização social entre os mais 

diversos atores sociais.  

O terceiro é referente aos trabalhos realizados pela Ms. Mayra La Foz Bertussi, 

que contribuiu desde a primeira oficina do PNCSA (2007) com os povos faxinalenses, sua 

dissertação foi intitulada como “Liberdade para criar: um estudo etnográfico em uma 

comunidade de Faxinal no Paraná”, um dos importantes resultados desta capacidade de 

realizar pesquisa articulada com a demanda comunitária, o rigor científico e militância 

social/acadêmica. 

O quarto trabalho que destacamos também envolve o pesquisador com 

compromisso direto com o grupo social, muito além da pesquisa, realmente uma relação de 

proximidade com os integrantes do Movimento Interestadual das Cipozeiras – MICI, que 

resultou em 2011, na tese intitulada “Cipozeiros em Movimento: Cultura Material, Conflitos 

Territoriais e Relações Educativas em Design”, elaborado pelo Dr. Douglas Ladik Antunes. 

Evidente que existiram muitos outros trabalhos realizados no âmbito da 

articulação do povos e comunidades tradicionais do Paraná frente a articulação junto a Nova 

Cartografia Social, no entanto, esses merecem destaque, pois naquele momento a iniciativa 

pessoal fortaleceu uma rede de pessoas e de universidades que hoje compõem o Coletivo 

Enconttra, o Lecad e outros grupos de pesquisa que a partir da participação junto a processos 

de cartografia social foram se identificando com o trabalho. 

Ilustrativamente vamos apresentar um “mapa-guia”, (figura 21), utilizado pelos 

pesquisadores e lideranças de movimentos da rede do PNCSA, onde demonstra as áreas 

mapeadas a partir das oficinas de mapas,também a espacialização das áreas mapeadas pelos 

povos e comunidades tradicionais participantes das oficinas de mapas e que estão publicadas 

nos fascículos das diferentes séries.  



155 
 

 
FIGURA 21: ÁREAS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS MAPEADAS PELA NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL. 
Fonte: PNCSA, 2010. 
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O processo de atuação e também as reflexões do Projeto Nova Cartografia Social 

– PNCSA têm sido acompanhados pelas pesquisas realizadas no âmbito do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional - IPPUR, liderado por Acselrad. Segundo o 

pesquisador, 284 experiência de mapeamento foram identificadas e acompanhadas de 1992 – 

2012, sendo que 42% dizem respeito a lutas que visam o reconhecimento territorial, 32% 

vinculados a projetos etno-ecológicos ou de manejo ambienta (ACSELRAD, 2013 p. 6). 

Isso justifica a contribuição do IPPUR frente à reflexão acadêmica das práticas da 

cartografia social, para além de seus integrantes, principalmente trazendo contribuições frente 

à realidade desenvolvimentista pelos quais passam os povos e comunidades tradicionais.  

Ainda reforça que se está diante de um processo de territorialização complexo em 

que se deve observar o raio de abrangência dos movimentos sociais e não apenas as manchas 

de incidência de espécies identificadas cartograficamente nos “zoneamentos econômico-

ecológicos”. A esse movimento em que se quer justificar pelo artifício da “participação”, 

Almeida (2013 p. 29), chama atenção que os “mapeamentos participativos” tornaram-se 

 

[...] um quesito dos manuais das agencias multilaterais do mesmo 
modo que a “participação comunitária”. A implementação de projetos, 
programas e planos não mais prescinde deste instrumento que 
idealmente permite à “população local” se manifestar através de 
audiências e consultas públicas, quanto aos trabalhos de intervenção. 
A adoção dos mecanismos chamados de “participativos” confere 
legitimidade a estes projetos e programas. Embora sejam chamadas de 
“comunitárias” tais experiências consideram, entretanto, os agentes 
sociais mais como “indivíduos”, cujo somatório resultaria na 
“comunidade”. 

 

 

Esse entendimento fica mais evidente pela capacidade dos sujeitos em dominar os 

procedimentos tecnológicos para monitoramento dos territórios, em que 

 

[...] a construção do processo de inclusão dos grupos envolvidos na 
produção cartográfica é de especial interesse, tendo partido do 
pressuposto de que os sujeitos sociais são capazes de se familiarizar 
com a ideia do mapa e com o repertório de informações nele contido. 
Tal dinâmica, no entanto, só se mostra possível, caso se conseguisse 
aproximar a representação espacial dos segmentos camponeses 
daquela reproduzida em termos do mapa proposto, processo que não é 
isento de dificuldade. (ACSELRAD,2008, p. 32) 

 

Portanto, das análises feitas a partir dos procedimentos e ações da Nova 

Cartografia Social, Acselrad (2008) a caracteriza como um instrumento político onde através 
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do mapa conta-se o cotidiano de uma comunidade, as formas de uso dos recursos naturais, 

processos de ocupação dos espaços rurais e urbanos. 

Esse processo, segundo o autor tende a privilegiar a diversidade das expressões 

culturais combinadas com as diversas identidades coletivas objetivadas nos movimentos 

sociais, caracterizado em nossa pesquisa com os Ilhéus do Rio Paraná. 

 Finalizando este capítulo destacamos a articulação feita no trabalho entre os 

diversos conceitos de terra, território, territorialidade, direito ao ambiente, auto definição, etc, 

por vezes vinculados a instrumentos jurídicos e por outras ações diretas de luta organizada 

pelos povos e comunidades tradicionais segundo o enfretamento aos seus antagonistas. 

Destacamos a Projeto Nova Cartografia Social no âmbito dos instrumentos de mobilização 

social, bem como da capacidade metodológica na construção científica do conhecimento. 

Assim, o quarto capítulo deste trabalho terá como elemento central essa 

articulação entre a cartografia social como instrumento de mobilização social e base 

metodológica de pesquisa. Para tal faremos essa reflexão a partir dos processos e das oficinas 

de mapas e croquis realizadas com os Ilhéus do Rio Paraná. 
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4. A CARTOGRAFIA SOCIAL: Instrumento de Mobilização  Social e 
fortalecimento das Comunidades Tradicionais dos Ilhéus Do Rio Paraná

Passando a participar da Rede Puxirão que nós fomos conhecer nossos 

a cartografia para nós veio dar visibilidade, até 

 

A discussão que apresentamos neste capítulo está

oficinas de mapas e croquis na comunidade de Ilhéus do Rio Paraná, na o

de construção do fascículo da Nova Cartografia Social dos Ilhéus do Rio Paraná Atingidos 

pelo Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal, de 2009 a 2012 (figura 22).

FIGURA 22: PARTICIPANTES DA PRIMEIRA OFICINA DE MAPAS E CROQUIS DA 
CARTOGRAFIA SOCIAL DOS ILHÉUS DO RIO PARANÁ
Fonte: PNCSPCTB, 2009 

                                        
76 Depoimento de Mizael Jeferson Nobre em documentário Ilhéus do Rio Paraná, Unicentro, 2011.

4. A CARTOGRAFIA SOCIAL: Instrumento de Mobilização  Social e 
das Comunidades Tradicionais dos Ilhéus Do Rio Paraná

Passando a participar da Rede Puxirão que nós fomos conhecer nossos 
na realidade se fosse hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, 

jamais o pessoal tinha tirado nós de dentro das ilhas. 
Então, com a Rede nós fomos trabalhar em cima da nossa cartografia, 

a cartografia para nós veio dar visibilidade, até antes da cartografia social e
da Rede Puxirão nós não existíamos no Paraná. 

Ninguém falava em Ilhéu

A discussão que apresentamos neste capítulo está correlacionada

oficinas de mapas e croquis na comunidade de Ilhéus do Rio Paraná, na o

de construção do fascículo da Nova Cartografia Social dos Ilhéus do Rio Paraná Atingidos 

pelo Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal, de 2009 a 2012 (figura 22).

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA OFICINA DE MAPAS E CROQUIS DA 
CARTOGRAFIA SOCIAL DOS ILHÉUS DO RIO PARANÁ 

                                            
Depoimento de Mizael Jeferson Nobre em documentário Ilhéus do Rio Paraná, Unicentro, 2011.
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4. A CARTOGRAFIA SOCIAL: Instrumento de Mobilização  Social e 
das Comunidades Tradicionais dos Ilhéus Do Rio Paraná 

Passando a participar da Rede Puxirão que nós fomos conhecer nossos direitos, 
na realidade se fosse hoje, com o conhecimento que nós temos hoje,  

jamais o pessoal tinha tirado nós de dentro das ilhas.  
Então, com a Rede nós fomos trabalhar em cima da nossa cartografia,  

antes da cartografia social e 
da Rede Puxirão nós não existíamos no Paraná.  

Ninguém falava em Ilhéu76. 

correlacionada à realização das 

oficinas de mapas e croquis na comunidade de Ilhéus do Rio Paraná, na ocasião do processo 

de construção do fascículo da Nova Cartografia Social dos Ilhéus do Rio Paraná Atingidos 

pelo Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal, de 2009 a 2012 (figura 22). 

 
PARTICIPANTES DA PRIMEIRA OFICINA DE MAPAS E CROQUIS DA 

Depoimento de Mizael Jeferson Nobre em documentário Ilhéus do Rio Paraná, Unicentro, 2011. 
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O depoimento de Mizael Jeferson Nobre na epígrafe evidencia um processo de 

fortalecimento social obtido pela comunidade em consequência de sua participação e 

integração aos demais povos e comunidades tradicionais do Paraná. 

A compreensão de pertencimento a um grupo social foi desencadeado pelo 

processo de troca de experiências entre as comunidades, sendo que os conflitos enfrentados, 

as formas de atuação dos antagonistas, a discriminação, o processo de criminalização e a 

demanda por políticas públicas fizeram com que os vários sujeitos pudessem reforçar e 

afirmar suas identidades coletivas. 

Essa afirmação fortaleceu a construção de estratégias comuns, mesmo dentro das 

especificidades de cada um dos movimentos sociais que compuseram a Rede Puxirão. O fato 

é que essa composição possibilitou o fortalecimento do conjunto dos povos tradicionais 

justamente por optar por ações específicas em cada um dos segmentos. 

Essas ações, à luz do trabalho, foram retratadas pelas contribuições na afirmação 

do processo de auto-identificação e reconhecimento dos Ilhéus. 

Assim, dedicamos este capítulo para compreender como a cartografia social se 

consolida enquanto um instrumento de mobilização social e de fortalecimento da identidade 

coletiva dos Ilhéus do Rio Paraná. 

No capítulo iremos trabalhar na análise das diversas etapas da cartografia social, 

enquanto processo de compreensão de suas ações e o contexto da comunidade cartografada, 

também a preparação e a realização das oficinas de mapas e croquis pelos Ilhéus do Rio 

Paraná, articuladas as várias parcerias para efetivação do processo. 
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4.1. O processo de cartografia social nos Ilhéus 
 

 

[...] as cartografias sociais poderão ser desenvolvidas de diversas formas:  
como um instrumento jurídico dentro dos processos de luta  

e de disputas por identidades e territórios tradicionais; 
como um elemento de conhecimento, gestão e controle sobre os recursos;  

como previlegiadora do conhecimento das práticas dos  
próprios  grupos que promovem o mapeamento;  

como instrumento de conhecimento sobre as práticas de outros grupos,  
“cartografantes” ou não;  

como uma forma de conhecimento sobre a natureza dos conflitos a partir dos quais a prática do 
mapeamento se institui, etc77.(grifo nosso) 

 

Durante o processo de cartografia social nas comunidades, os sujeitos envolvidos, 

compreendendo a ausência de suas formas de vida, relações sociais e existência nos mapas 

oficiais e observando a representação de algumas outras comunidades em mapas como 

ferramentas de luta por direitos, assumiram o desafio de compreender esse processo para 

agregar mais este instrumento à luta da comunidade. 

No caminho até chegar a um instrumento de luta, a cartografia social passa por 

diversas formas de realização e também a organização de alguns princípios que fazem dela 

um elemento único para cada comunidade.  

Estes elementos e princípios são basicamente operados pelas lideranças da 

comunidade que já participaram de algum processo em outros grupos, ou no diálogo com 

outras comunidades os mesmos foram descritos como elementos de organização. Outro 

formato é quando a comunidade em contato direto com pesquisadores da rede nacional do 

PNCSA faz por meio de acordos, os procedimentos que irão conduzir a realização do 

processo. 

Quando falamos dos princípios de trabalho nas oficinas de mapas da Nova 

Cartografia Social, estamos reafirmando a autonomia buscada pelas comunidades 

fortalecendo a relação de pesquisa entre os sujeitos e pesquisadores. Estes princípios não 

estão registrados ou descritos, é parte da experiência dos grupos de pesquisadores que, 

participando da rede nacional do PNCSA, têm orientado segundo a realidade de cada uma das 

comunidades trabalhadas. 

Ou seja, são orientações que garantem uma apropriação do processo pela 

comunidade local, fazendo que cada cartografia e mapeamento social, seja único no processo, 

                                            
77Acselrad, H &Viégas, R.N. 2013, p. 32. 
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produtos e resultados, como afirma o grupo de pesquisadores e movimentos vinculados ao 

Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétnicas-NUER, da Universidade Federal de 

Santa Catariana-UFSC. 

 

O projeto propõe a realização de um mapeamento dos grupos sociais e 
de suas formas organizativas, por meio da realização de oficinas de 
cartografia. Nessas oficinas, há um envolvimento direto dos próprios 
sujeitos na produção de sua cartografia social, através dos 
conhecimentos cartográficos formais, o uso dos equipamentos 
técnicos como GPS. As práticas de produção de uma autocartografia 
conduzem à apropriação dos resultados dessa técnica, ao mesmo 
tempo em que instrumentalizam e apoiam as ações dos próprios 
grupos pelas mudanças sociais e ambientais. (NUER, 2013) 

 

O primeiro passo dado pelos Ilhéus do Rio Paraná, depois de várias reuniões com 

os outros povos e comunidades tradicionais do Paraná, assim como na participação em 

algumas oficinas de cartografia junto a elas, foi planejarem em suas instancias o que queriam 

com as oficinas. 

Este objetivo foi exposto na carta que oficializou ao Projeto Nova Cartografia 

Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Núcleo Sul, a realização das 

oficinas, compreendendo que a mesma ajudaria a “resgatar a (...) história e território também 

a tornar do conhecimento público os (...) sofrimentos e o descaso das autoridades”78. A carta 

constitui o primeiro princípio da Cartografia Social, qual seja a comunidade; a solicitação é 

elaborada pela própria comunidade, no sentido de garantir que a mesma tenha domínio sobre 

o processo de mapeamento desde o início das atividades. 

Este procedimento contribui para o envolvimento direto da comunidade, 

fortalecendo um segundo princípio, que desde as oficinas, aos produtos gerados e o processo é 

de total domínio das comunidades, movimentos e associações. Dessa forma, os papéis dos 

pesquisadores, bem como das lideranças vão ficando esclarecidos, fazendo com que o 

conhecimento produzido seja de total domínio dos que solicitaram a construção desta 

ferramenta (terceiro princípio), como forma de se fazer presente nos mapas, dizer e 

georreferenciar os conflitos, as reivindicações, bem como tornar visível a comunidade 

enquanto sujeitos de direito. 

Assim, a cartografia social,  
                                            

78 Consultar ofício 003/2009 da Associação dos Atingidos Pelo Parque Nacional da Ilha Grande e Área de 
Proteção Ambiental – APIG, que formaliza a realização do processo da Nova Cartografia Social. (anexo 18) 
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[...] produzida durante as oficinas é publicada em forma de fascículos. 
A produção de um fascículo privilegia as formas de expressão oral e 
as narrativas e memórias do grupo social envolvido e seu conteúdo é 
definido pelos participantes. As oficinas também treinam e capacitam 
os membros da própria comunidade, que são os sujeitos na seleção dos 
conteúdos que deverá constar dos mapas produzidos e no registro de 
pontos a eles referidos. As oficinas de mapas realizadas nas próprias 
comunidades, a partir de uma composição definida pelos seus próprios 
membros, delimitam áreas e consolidam as informações obtidas por 
meio de observação direta e de diferentes tipos de relatos, 
contribuindo para uma descrição dos modos de ser e de fazer desses 
grupos. (NUER, 2013) 

 

Dessa forma, a comunidade dos Ilhéus do Rio Paraná quando definiu fazer “sua 

própria cartografia”, em nenhum momento apresentou a necessidade única de tratar 

simplesmente do espaço físico das Ilhas do Rio Paraná, mas sim, constantemente relacioná-

los á sua memória histórica, suas “formas de vida”, seus conflitos, conquistas e pautas de 

necessidades frente à situação enfrentada.  

O destaque para os princípios orientadores garantem uma prática científica que 

integra os sujeitos sociais e pesquisadores podendo produzir conhecimento voltado ao 

fortalecimento das comunidades com o domínio de ferramentas tecnológicas para 

monitorarem seus “territórios tradicionalmente ocupados”. Fortalecendo o reconhecimento e a 

afirmação política das comunidades (quarto princípio), em que os resultados dos 

mapeamentos sejam apropriados pelos sujeitos políticos em complexas relações de poder 

onde a apropriação territorial mostra-se relevante. 

Portanto, estes princípios sintetizam a complexidade de cada uma das dezenas de 

ações realizadas pela Nova Cartografia Social. Porém, se simplificam pela integração direta 

dos pesquisadores e movimentos sociais, que se configuram, segundo Acselrad (2010), como 

grupos não estatais que realizam seus mapeamentos e o fazem para reafirmar as identidades 

coletivas e territorialidades específicas, justificadas pelas constantes ameaças sofridas em 

detrimento dos projetos hegemônicos.  

Esses são elementos que ajudam a argumentar para a necessidade de compreender 

o contexto vivido pelo grupo de Ilhéus do Rio Paraná quando definiu fazer a Nova Cartografia 

Social. 
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4.2. A compreensão e a demanda de mapeamento 
 

[...] a nossa expectativa é de que esse e outros tantos  
movimentos que surgirão depois consiga o objetivo,  

primeiro é ser reconhecido como ser humano, os nossos direitos,  
a gente que está aqui há tanto tempo e esperando uma decisão governamental  

pra poder conquistar os nossos direitos, até vou além quando o pessoal fala  
do resgate ao território, [...] nós queremos sim o resgate do território  
mas antes disso nós queremos ser indenizados pelo prejuízo causado. 

Francisco Vitorino da Silva, 200979. 
 

 

O Ilhéu, Francisco Vitorino da Silva e atual presidente da APIG em seu relato 

deixa explicito o desejo do reconhecimento do direito, subjetivo e objetivamente e, até aquele 

momento, em 2009, a luta da comunidade estava pautada diretamente pela indenização ou 

regularização para venda das terras para compensação ambiental, o que para o ilhéu não pode 

ser deixado de lado. 

A aproximação com a Rede Puxirão possibilitou também uma aproximação entre 

os próprios núcleos de articulação dos Ilhéus, que até então mantinham uma maior articulação 

entre os originários moradores das ilhas transformadas em Parque Nacional ou mesmo 

aqueles que se mantiveram nos municípios que margem o Rio Paraná.  

Já os Ilhéus da APA Federal tinham pouca expressão frente à dificuldade 

documental e de articulação pela característica da unidade de conservação, mesmo sofrendo 

um tratamento semelhante daqueles que habitam o Parque Nacional. 

O momento de troca de experiência entre as comunidades nos encontros da Rede 

Puxirão foram sempre de grande carga emotiva, por muitas vezes, fomos testemunha do 

desabafo de que o sofrimento vivenciado pelos Ilhéus era o mais desumano entre todos os 

povos que compunham a Rede. 

É assim, que a participação de algumas lideranças nas dinâmicas da Rede Puxirão 

e a compreensão dos outros povos da importância da luta dos Ilhéus fortaleceu o apoio das 

outras comunidades nas dinâmicas específicas para com os Ilhéus do Rio Paraná. 

A demanda de realizar o processo das oficinas de mapas foi um consenso tomado 

pelas lideranças dos Ilhéus do Rio Paraná que participando junto aos espaços da Rede Puxirão 

e que a precederam puderam perceber a importância das oficinas frente à realidade de 

invisibilidade social vivida pelas comunidades. 

                                            
79 Depoimento de Francisco Vitorino da Silva, Fascículo 15, PNCSPCTB, 2009. 
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Estas necessidades foram em muitos momentos apresentadas por lideranças em 

reuniões, encontros, audiências, etc. evidenciando uma resistência silenciosa feita por este 

grupo social, conforme relata a senhora Nadir dos Santos Garcia em umas das oficinas de 

mapas da Nova Cartografia Social. 

 

Perdi a minha ilha, o meu direito de trabalhar, sai daqui e fui pro 
estado de São Paulo, não consegui fica lá porque não me acostumei, 
não gosto das muralhas, não gosto da selva de pedra, eu gosto da 
natureza, da água, do rio, e peço a Jesus Cristo, nosso Deus que tem 
tanto poder, que ponha no coração dos dirigente desse país, o amor, a 
esperança, [...] E o que eu peço pra Deus todo dia, que ponha amor no 
coração dos dirigente, dos governante, dos senador, dos deputado, de 
todos os governantes porque se eles soubessem o que é amar eles 
nunca tinha tirado nós da ilha e porque eles  não sabem o que é amor, 
o que é o ser humano, e por causa disso eu vivo num barraco de sem 
terra. Algum dia o governo me dá um pedaço de terra, pelo menos pra 
eles me recompensa o que eles me tiraram, que aqui eu criei minha 
família, meus filhos nunca foram empregado de ninguém, hoje em dia 
eu vejo eles levantar 4 horas da manhã pra trabalhar na usina porque 
se não os filhos deles passam fome. (Nova Cartografia Social dos 
Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. Ilhéus do Rio Paraná, 
2009) 

 

O testemunho marcante da situação de “vulnerabilidade social” (figura 23) vivida 

pelos desalojados da Itaipu, que no contexto histórico se organizaram em defesa de seus 

direitos, foi o elo que os vinculou com os outros povos e comunidades tradicionais, em um 

processo do qual destacamos alguns passos, até chegar à definição em realizar as oficinas da 

Nova Cartografia Social, sendo:  

1) a constante participação de uma liderança dos Ilhéus na equipe de Pastoral da 

Terra na região de Guarapuava, mesmo participando como assentado da Reforma Agrária, 

sempre apresentou depoimentos e pautas referente à luta destes povos no momento já 

dispersos, assim como sua família80;  

                                            
80 Essa liderança é Antonio Tavares Irmão, hoje morador do Assentamento Santa Clara, município de Candói, 
Estado do Paraná. A família de Tavares, como é conhecido, foi uma entre as milhares que foram enviadas para 
outras regiões depois da expropriação pelas cheias do Rio Paraná, a qual desalojou sua família. A família de 
Antônio possui na Ilha Grande do Rio Paraná títulos regularizados e também posses, devido à idade sua e de seu 
irmão quando tiveram que retirar os títulos no INCRA. Tavares é irmão de Antônio Tavares Pereira, assassinado 
pela Polícia Militar do Paraná em 02 de maio de 2000 na BR 277 em Campo Largo, em uma ação da polícia que 
pretendia impedir, a mando do Governador do Estado da época Jaime Lerner, a realização de um manifesto dos 
Assentados e Acampados da Reforma Agrária pedindo melhores políticas públicos de crédito, estradas, escolas, 
etc para os assentamentos do Paraná. O irmão de Tavares, bem como seu pai “João da ponte” como é conhecido 
foram grandes lideranças no processo organizativo dos Ilhéus. Principalmente, o irmão de Tavares ajudou a criar 
e organizar a Associação APIG, após o processo de negociação com os órgãos de governo terem se esgotado, 
tendo que por meio da associação impetrar ações judiciais com o objetivo de não prescrever o direito dos Ilhéus 
depois da criação do Parque Nacional. 
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2) a aproximação e a troca de informações entre algumas lideranças de 

faxinalenses e da comunidade Paiol de Telha Fundão com Antônio Tavares Irmão nestas 

reuniões da equipe de Pastoral em Guarapuava;  

3) a contribuição destas lideranças na organização do primeiro encontro dos 

“povos de faxinais” do Paraná realizado em Irati, em 2005, no qual criou-se o movimento 

social da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses – APF e a demanda de realização de 

oficinas de mapeamento de 10 comunidades de faxinais;  

4) a participação das lideranças dos Ilhéus e quilombolas junto a oficinas da Nova 

Cartografia Social com as 10 comunidades de faxinais;  

5) a participação intensa junto a equipe de pastoral, CEMPO e APF por meio dos 

movimentos sociais e organizações das quais faziam parte;  

6) a criação do setor de povos e comunidades tradicionais na equipe de pastoral do 

CEMPO em 2006, por meio da qual as lideranças encaminharam a realização do I Encontro 

Regional de PCT´s, o qual encaminhou a criação da Rede Puxirão; e,  

7) a definição na Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais que como 

um elemento de unidade e de fortalecimento das identidades coletivas seria a realização e 

produção de mapas, cartografias, mapeamentos sociais, etc. 



 

FIGURA 23: ACAMPAMENTO SEM TERRA EM ALTO PARAÍSO, MORADIA DA ILHÉU
NADIR SANTOS GARCIA. 
Fonte: Rede Puxirão, 2010 

 

A participação nos espaços da Rede Puxirão, evidenciaram que esses atingidos 

nunca desistiram de lutar pelos diretos, em 

sempre mantiveram processo de organização, pois em vários momentos identificamos 

diferentes formas que privaram os direitos dos Ilhéus.

Uma delas foi 15 anos depois da expulsão das ilhas

indenização ou reparo conquistado, quando os “Ilhéus do Rio Paraná” perceberam suas terras 

transformadas em Unidades de Conservação.

Este fato os reaproximou para a criação da Associação dos Atingidos pelo Parque 

Nacional da Ilha Grande e Área de Proteção 

poderem contestar a legitimidade da criação do parque e da área de proteção ambiental, sem 

ainda não haver uma reparação frente à expropriação causada pelo alagamento de Itaipu.

A criação da Associação APIG, neste

de toda a demanda dos Ilhéus. Já que, naquele instante os mesmos se sentiam sem força 

política, vítimas de um desgaste social intenso. A mobilização levou

ACAMPAMENTO SEM TERRA EM ALTO PARAÍSO, MORADIA DA ILHÉU
 

A participação nos espaços da Rede Puxirão, evidenciaram que esses atingidos 

nunca desistiram de lutar pelos diretos, em detrimento ao desalojamento sofrido. Ao contrário, 

sempre mantiveram processo de organização, pois em vários momentos identificamos 

privaram os direitos dos Ilhéus. 

Uma delas foi 15 anos depois da expulsão das ilhas 

indenização ou reparo conquistado, quando os “Ilhéus do Rio Paraná” perceberam suas terras 

transformadas em Unidades de Conservação. 

Este fato os reaproximou para a criação da Associação dos Atingidos pelo Parque 

Nacional da Ilha Grande e Área de Proteção Ambiental - APIG, como forma de legalmente 

poderem contestar a legitimidade da criação do parque e da área de proteção ambiental, sem 

ainda não haver uma reparação frente à expropriação causada pelo alagamento de Itaipu.

A criação da Associação APIG, neste momento, foi como uma válvula condutora 

de toda a demanda dos Ilhéus. Já que, naquele instante os mesmos se sentiam sem força 

política, vítimas de um desgaste social intenso. A mobilização levou a criação da associação e 
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A participação nos espaços da Rede Puxirão, evidenciaram que esses atingidos 

detrimento ao desalojamento sofrido. Ao contrário, 

sempre mantiveram processo de organização, pois em vários momentos identificamos 

 sem ainda nenhuma 

indenização ou reparo conquistado, quando os “Ilhéus do Rio Paraná” perceberam suas terras 

Este fato os reaproximou para a criação da Associação dos Atingidos pelo Parque 

APIG, como forma de legalmente 

poderem contestar a legitimidade da criação do parque e da área de proteção ambiental, sem 

ainda não haver uma reparação frente à expropriação causada pelo alagamento de Itaipu. 

momento, foi como uma válvula condutora 

de toda a demanda dos Ilhéus. Já que, naquele instante os mesmos se sentiam sem força 

criação da associação e 
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a canalização dos esforços coletivos para judicialização das ações. Tal judicialização era 

inevitável, pois, passados cinco anos da criação do Parque Nacional da Ilha Grande, em 1997, 

não havendo nenhuma contestação o Parque seria regularizado e os Ilhéus perderiam os 

direitos, segundo o próprio decreto de criação.  

Assim, em 2002, a APIG organizou diversos levantamentos junto aos 

expropriados para subsidiar os processos judiciais, fazendo um enfrentamento direto com os 

gestores públicos da região. 

O discurso estatal da conservação ambiental e proteção dos mananciais do Rio 

Paraná, segundo o depoimento dos ilhéus, fizeram com que os prefeitos dos municípios as 

margens do Rio Paraná, fossem os grandes incentivadores da criação das Unidades de 

Conservação, interessados no ganho orçamentário para os municípios com o ICMS 

ecológico81. 

Em todos os documentos que consultamos no Processo número 14719/97-80 de 

14 de agosto de 1997, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, não encontramos menção a existência dos “Ilhéus do Rio Paraná”, 

nem mesmo ao conflito já instaurado posteriormente ao enchimento do Lago de Itaipu, que 

resultaram na desestruturação de todas as famílias que nestas ilhas viviam.  

No entanto, o então Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal, Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, em uma “exposição de motivos”, data 

de 03 de setembro de 1997, apresenta como facilitador o fato da União deter em seu poder 

títulos de terras pelo INCRA nas Ilhas do Rio Paraná, sendo que, parte havia sido regularizado 

pelos “Ilhéus”, mas grande parte não. Situação que facilitaria na visão do ministro a 

regularização do parque. 

Enfim, este cenário provocou uma mobilização social dos Ilhéus do Rio Paraná, 

que ajuizaram 38582 ações visando o reconhecimento dos direitos via APIG. Muito pouco 

destes processos tiveram uma finalização, sendo que grande parte dos ilhéus ainda sonham 

com retorno as ilhas ou uma justa indenização do estado pelos danos causados em suas vidas.  

Dessa forma, os fatos e situações apresentadas fundamentaram as condições 

vividas pelos ilhéus, que mesmo com essas ações ajuizadas procuram na Rede Puxirão apoio 

                                            
81 Consultar jornal O Estado do Paraná, na folha cidades do dia 02 de outubro de 1997, em que se afirma 
categoricamente que “Impulsionados pelo ICMS Ecológico, prefeitos e outras lideranças da região iniciaram em 
1993 a batalha pela preservação da área” (anexo 19). 

82 Consultar listas de ações judiciais impetradas pelo APIG no Anexo 06. 
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para o fortalecimento de sua luta histórica, contexto que orientou a trabalho da Rede com os 

Ilhéus, bem como, a realização das oficinas de cartografia social. 

Portanto, a compreensão da ferramenta da cartografia social foi parte da 

construção e realização do próprio trabalho de formação nas comunidades tradicionais do 

Paraná, inclusive na comunidade de Ilhéus. A troca entre as lideranças é que foi mobilizando 

novas demandas e necessidades de produção das oficinas de mapas e croquis, justamente por 

serem compreendidas como um espaço de debate, formação e fortalecimento da comunidade 

enquanto sujeitos.  
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4.3. A preparação das oficinas e as parcerias construídas 
 

 
[...] o direito dos ilhéus é uma luta antiga e que não chegou ao fim83. 

 

A relevância em compreender o processo de preparação das oficinas da 

cartografia social para esta pesquisa está na necessidade de visualizar a situação 

organizacional da comunidade, bem como das contradições por elas vivenciadas. Foi por isso, 

que desde o início deste trabalho buscamos evidenciar o contexto histórico os processos e 

pautas que aproximaram os Ilhéus em suas lutas. 

 Primeiramente, a Comunidade de Ilhéus do Rio Paraná não é uma única vila de 

moradores em que se pode facilmente chegar, realizar um trabalho, acompanhar suas 

atividades, e sair. Ao contrário, eles estão em diversos lugares do Paraná, e quando estão nas 

Unidades de Conservação, estão dispersos em diferentes ilhas e/ou ás margens do Rio Paraná.  

Além daqueles que estão fora das ilhas espalhados por diversas cidades do Paraná 

e em outros estados brasileiros, sendo: 1) Ilhéus projetos de assentados  projetos de reforma 

agrária ou outros projeto de assentamento de famílias, 11 municípios identificados com a 

presença de Ilhéus, nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul; 2) Ilhéus em acampamento 

de sem terra nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul; e, 3) Ilhéus dispersos em 60 

municípios dos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa 

Catarina e São Paulo. 

Fato que resultou num processo longo de pesquisa, no qual muitas oficinas foram 

realizadas em locais que para ter acesso foram necessárias viagens de seis horas de barco, 

bastante incomum para a realidade do Paraná. 

Devido a todo o processo de expropriação sofrido na década de 1980, os grupos 

que foram espalhados mantiveram uma referencia organizativa em núcleos, os quais se 

reuniram enquanto Associação dos Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e Área de 

Proteção Ambiental - APIG com sede estabelecida na cidade de Guaíra-Paraná, para continuar 

demandando do estado uma reparação pela expropriação sofrida.  

Vale relembrar que o objetivo da constituição da APIG foi a judicialização das 

reivindicações dos Ilhéus por ocasião da criação do Parque Nacional da Ilha Grande e da Área 

de Proteção Ambiental dos Rios e Várzeas do Rio Paraná. 

                                            
83Fragmento do depoimento de Francisco Vitorino da Silva, PNCSPCTB, 2009 p .11. 

 



 

Entre os núcleos organizativos dos Ilhéus, os principais contatos estavam 

mobilizados na própria sede da associação, com um trabalho

ajuizados em 2002; e, outro contato, foram com as famílias reassentadas em 1982 no 

Assentamento da Ilha do Cavernoso, Candói

Tavares Irmão. 

Assim, foi, principalmente, com o contato permanente das lideranças de Candói

PR na articulação com a Rede Puxirão (figura 24) que os 

da realização das oficinas, já consensuada com outros núcleos de Ilhéus de Alto Paraíso, 

Santa Helena, Querência do Norte, Altônia, Guaíra, etc, a partir de sua organização na A

FIGURA 24: REUNIÃO COLETIVO DE COORDENAÇÃO REDE PUXIRÃO DOS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS
Fonte: Rede Puxirão, 2010 

 

Mesmo havendo um consenso, entre o grupo social, da necessidade de se fazer a 

Nova Cartografia Social, identificamos em algumas lideranças mais vinculadas a estratégia da 

associação, e que buscavam as “indenizações” por meio dos processos judiciais, 

questionamentos e uma desmobilização para que não fossem realizadas as oficinas. 

Entre os núcleos organizativos dos Ilhéus, os principais contatos estavam 

mobilizados na própria sede da associação, com um trabalho mais direcionado aos processos

e, outro contato, foram com as famílias reassentadas em 1982 no 

Assentamento da Ilha do Cavernoso, Candói-Paraná, onde contamos com o apoio de Antônio 

Assim, foi, principalmente, com o contato permanente das lideranças de Candói

ulação com a Rede Puxirão (figura 24) que os Ilhéus formalizaram a necessidade 

da realização das oficinas, já consensuada com outros núcleos de Ilhéus de Alto Paraíso, 

Santa Helena, Querência do Norte, Altônia, Guaíra, etc, a partir de sua organização na A

REUNIÃO COLETIVO DE COORDENAÇÃO REDE PUXIRÃO DOS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS. 

Mesmo havendo um consenso, entre o grupo social, da necessidade de se fazer a 

Nova Cartografia Social, identificamos em algumas lideranças mais vinculadas a estratégia da 

associação, e que buscavam as “indenizações” por meio dos processos judiciais, 

onamentos e uma desmobilização para que não fossem realizadas as oficinas. 
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e, outro contato, foram com as famílias reassentadas em 1982 no 
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Santa Helena, Querência do Norte, Altônia, Guaíra, etc, a partir de sua organização na APIG. 

 
REUNIÃO COLETIVO DE COORDENAÇÃO REDE PUXIRÃO DOS POVOS E 

Mesmo havendo um consenso, entre o grupo social, da necessidade de se fazer a 

Nova Cartografia Social, identificamos em algumas lideranças mais vinculadas a estratégia da 

associação, e que buscavam as “indenizações” por meio dos processos judiciais, 

onamentos e uma desmobilização para que não fossem realizadas as oficinas.  
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Portanto, ficou explicito duas estratégias. Uma de um grupo que queria apenas 

uma reparação financeira e outro daqueles que ainda vivendo nas ilhas, ou dependendo delas 

para viver, mesmo que na contramão das legislações e dos órgãos fiscalizadores, reafirmavam 

seu direito de permanência neste “território tradicionalmente ocupado”, sendo o principal 

fator que os aproximava. 

Ainda, entre os Ilhéus, identificamos uma diferença entre aqueles que foram 

atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande, que para os órgãos ambientais deveriam ser 

todos retirados e aqueles que tinham suas vidas organizadas dentro das ilhas, mesmo estando 

fora do parque, mas na  área de abrangência da APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio 

Paraná. 

Quanto a estes últimos, mesmo estando em uma unidade de conservação de uso 

sustentável recebiam, por parte dos fiscais ambientais, o mesmo tratamento punitivo recebido 

pelos povos da área de Proteção Integral. 

Portanto, foi no meandro dessas relações sociais e ambientais, extremamente 

complexas, que a comunidade de Ilhéus percebeu a oportunidade de se mostrar em um contra-

mapeamento (Acselrad, 2010), justificando suas formas de vida e existência coletiva.  

Em todas as situações, as complexidades são encontradas. As divergências 

apareciam nas individualidades, porém, coletivamente, o desejo de não manter somente uma 

opção de reivindicação os fortaleceu a busca da visibilidade social do grupo, reivindicando 

junto aos órgãos ambientais e Ministério Público Federal – MPF o reconhecimento jurídico, à 

reparação dos direitos violados e a existência coletiva da comunidade, conforme trecho do 

documento escrito e assinado pelos Ilhéus em 30 de setembro de 2009. (Anexo 20) 

 

Hoje, mesmo dispersos, os “Ilhéus” mantêm sua luta articulada, 
inclusive com outros povos e comunidades do Paraná e Brasil. Muitos 
de nós ainda resistimos dentro das Ilhas do Rio Paraná sofrendo as 
mais diversas formas de ameaça e repressão dos órgãos ambientais de 
nível federal e estadual, inclusive sendo proibidos de melhorar nossas 
moradias, apiários, abrigo de animais, etc.  

 

O documento também registra diversas denúncias dos Ilhéus, as quais têm 

limitado sua forma tradicional de vida nas ilhas do Rio Paraná. Principalmente, quando estes 

são privados de acesso, enquanto “turistas, veranistas pescadores esportistas” constroem 

 

[...] grandes mansões e portos para aluguel sem qualquer tipo de 
fiscalização ou proibição . Denunciamos também as queimadas 
criminosas que têm acontecido dentro das ilhas, feitas por terceiros, 
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principalmente para retirado da Gincem, vale ressaltar que essas 
queimadas não aconteciam em momento algum quando os “Ilhéus” 
tinham o domínio do território. Ademais, não poderíamos deixar de 
relatar todo o impacto ambiental que as ilhas do Rio Paraná têm 
sofrido após o alagamento da ITAIPU, sendo que em determinados 
locais as terras das ilhas estão sendo engolidas pelo lago, muitos locais 
as barrancas do rio têm caído dentro do lago provocando o 
assoreamento e contaminação das águas. 

 

Essas denúncias fundamentam no documento algumas exigências que são 

explícitas enquanto pauta de reivindicações da comunidade de Ilhéus, apresentada para 

gestores públicos como direitos garantidos constitucionalmente, sendo: 

 

• Que sejam reconhecidos os direitos dos Ilhéus viverem nas Ilhas do 
Rio Paraná, inclusive toda a documentação emitida pelo INCRA dos 
parcelamentos, escrituras de cartório e registro de imóveis, para 
aqueles que resistiram as cheias dos anos 80, os que viram seus 
territórios sendo transformado em Parque Nacional e APA e os que 
pelos impedimentos dos órgãos ambientais até agora não conseguiram 
voltar, sendo que para todos esses se garanta o direito de acesso ao 
território tradicionalmente ocupado para efetivarem seu direito de 
“Viver, Criar e Fazer” segundo garante a CF Art. 216. 
• Exigimos nosso reconhecimento como Comunidade Tradicional 
pelo Estado do Paraná, que parte do Parque Nacional e a APA Federal 
sejam recategorizados na forma de uma RDS, reconhecendo o direito 
territorial e permitindo habitação de Ilhéus e seus cultivos de 
alimentos para subsistência de forma que não impacte ambientalmente 
as Ilhas do Rio Paraná. 
• Que os Governos assumam uma reparação financeira ao processo 
de expropriação sofrida pelos Ilhéus a partir das cheias de 80 e depois 
da criação do Parque Nacional e APA Federal, inclusive pelas 
benfeitorias perdidas pelas cheias provocadas para o enchimento da 
barragem de ITAIPU.  
• Que os Ilhéus possam reformar suas casas, sendo que a pelo menos 
10 anos não são autorizadas e reformadas, impedindo inclusive novas 
construções pelos Ilhéus, ao mesmo tempo em que autorizam a 
construção de casas para turistas e em nosso território, ou seja , nas 
Ilhas; 
• Que os órgãos ambientais respeitem o modo de vida e os direitos 
étnicos dos Ilhéus, suspendendo a violência, multas, prisões, 
repressões aplicadas pela Força Verde, IAP e IBAMA, Ministério 
Público Estadual das Comarcas de Loanda, Xambre e Umuarama. 84 

 

É na construção destes consensos que aconteceram as oficinas da cartografia 

social, gerando possibilidade de debates e condições para que os Ilhéus pudessem se 

reencontrar, debater e encaminhar suas demandas. 

                                            
84 Consultar integra do documento no Anexo 20. 
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Para as oficinas de cartografia social, os Ilhéus do Rio Paraná já haviam pautado 

dentro da Rede Puxirão a necessidade de viabilização de recursos para sua realização85, sendo 

que as atividades foram apoiadas pelo Programa da Universidade Sem Fronteiras-USF da 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Paraná-SETI86 e também do Programa Heifer 

– Programa Brasil-Norte da Argentina87, ainda como apoiadores os Ilhéus contaram com 

ajuda da Coordenadoria Ecumênica de Serviços-CESE, o conjunto de pesquisadores da rede 

nacional da Nova Cartografia Social-NCSA-CESTU-UEA, o Instituto Equipe de Educadores 

Populares-IEEP, do Centro Missionário de Apoio ao Campesinato Antônio Tavares Pereira-

CEMPO, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq e 

Fundação Ford. 

Alguns destes apoios são originários das parcerias diretas do Projeto Nova 

Cartografia Social e outros se mantêm em um elo mais local de articulações dos 

pesquisadores e movimentos sociais que compõem o PNCSA aqui no Paraná. 

Ainda na preparação, devido as distancias entre os núcleos de Ilhéus e o alto 

custo, a orientação da comunidade foi realizar uma única oficina dentro do Parque Nacional 

da Ilha Grande88, na Ilha Peruzzi. Esta oficina foi realizada com 5 dias de duração. As demais 

aconteceram na sede da APIG, nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Guaíra; e, na casa Francisco Vitorino da Silva, cidade de Alto Paraíso. 

Portanto, a preparação realizada levou em conta as condições favoráveis à 

realização das oficinas, bem como aqueles que precisaram ser tratados no âmbito das relações, 

sendo que em nenhum momento o processo foi prejudicado. 

Assim, a realização das oficinas foi um momento, antecedido por vários outros, 

não sendo os encontros isolados que representam o processo da Nova Cartografia Social, mas 

parte de processo. Para compreendê-lo precisamos evidenciar algumas ferramentas e 
                                            

85 Consultar orçamento anexo 21. 

86Apoio aconteceu por um rubrica específica já prevista para realização de oficinas de auto-cartografia social no 
Convênio 37/09 da SETI com a Associação dos Grupos de Agricultura Ecológica de Turvo-AGAECO, no 
projeto intitulado “Territorialidades Específicas e Conflitos Sociais no Uso Comum da Terra: Faxinalenses, 
Ilhéus e Quilombolas redesenhando a Fisionomia Étnica do Paraná” 

87A Heifer Programa Brasil-Norte da Argentina, mantinham convênio para apoio às ações de povos e 
comunidades tradicionais junto ao Centro Missionário de Apoio ao Campesinato Antônio Tavares Pereira, por 
meio do Projeto intitulado “TERRA E ÁGUA: Fortalecimento organizativo dos movimentos sociais étnicos, 
ecológicos e fundiários”, com rubrica destinada a atividades de apoio as associações e movimentos na realização 
de oficinas de cartografia social. 

88 A realização da oficina dentro da Ilha teve que ser solicitada para a chefia da Unidade de Conservação, 
vinculada ao Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade-ICMBIo, na época com sede em Guaíra. 
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procedimentos utilizados pelos pesquisadores e comunidades em momentos coletivos e de 

trabalho em campo. 
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4.4. As oficinas de mapas e croquis: uma opção metodológica de integração entre os 
instrumentos de pesquisa e processo de luta das comunidades 

 

O processo de construção do mapa possui um grande potencial 
de visibilizar o conhecimento que, muitas vezes, está guardado mais em algumas  

pessoas do que em outras – está nos caçadores, nos pescadores, nos mais velhos, etc.  
E no momento em que os grupos se reúnem dentro desse processo,  

o conhecimento entra em efervescência. Sendo assim, a cartografia cria um ambiente 
de fala, de discussão, onde os grupos quebram silêncios e buscam  
compreender a si mesmos, o que gera efeitos políticos imediatos.89 

 

Essa pode ser considerada uma fração do trabalho de grande relevância, pois é 

momento em que se apresentam as ferramentas e procedimentos que os interlocutores 

utilizarão para explorar as informações que irão gerar argumentos, símbolos, depoimentos, 

etc., sobre o contexto social e territorial da comunidade. 

Tal momento é uma oportunidade em que as comunidades aproveitam para 

evidenciar suas estratégias e acordos, bem como debater temas que normalmente não fazem 

parte das reuniões ordinárias. É momento em que a comunidade fortalece suas discussões, 

esclarece seus principais conflitos e afirma suas demandas dentro de um diálogo direto da 

comunidade com outras instituições que apresentam-se como parceiras para o trabalho da 

cartografia social. Portanto, as oficinas são para além de um momento de levantamento de 

informações, um momento político e amplamente pedagógico em que se debate 

profundamente os temas que compõem o mapeamento.  

Metodologicamente, o olhar da comunidade sobre o que está sendo mapeado é o 

que tem relevância neste processo, no entanto é sempre destacado que as “técnicas 

cartográficas e o mapa em si são instrumentos limitados de representação da realidade, e essa 

limitação será colocada a partir do olhar, do ponto de vista daquele que estiver produzindo 

essa técnica ou essa cartografia”. Assim, é preciso levar em consideração outros instrumentos 

e ferramentas complementares como “depoimentos, legendas, croquis, fotografias, vídeos, 

etc.” que podem apoiar com maior amplitude aquilo que se quer representar pela comunidade, 

“durante o processo de construção dos mapas”.(ACSELRAD & VIÉGAS, 2013, p. 22) 

Outros instrumentos que utilizamos no trabalho com as oficinas na Comunidade 

de Ilhéus do Rio Paraná foram cópia de documentos históricos, jornais, relatórios, atas, 

denuncias e processos que retratam o contexto histórico vivido pela comunidade para os quais 

                                            
89Acselrad, H &Viégas, R.N. 2013, p. 24. 
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utilizamos no processo de construção dos mapas e que nesta pesquisa analisamos 

profundamente desde o início do trabalho. 

Da mesma forma, contamos com muitas anotações, gravações e entrevistas que 

coletamos em momentos de reuniões com lideranças, em visitas a campo com as famílias e, 

principalmente, em conversas informais que foram auxiliando para as coletas das informações 

que estamos analisando nesta dissertação. 

Portanto, aqui evidenciamos duas contribuições da cartografia social: uma 

primeira, enquanto ferramenta metodológica de pesquisa, e a segunda, enquanto um 

instrumento de fortalecimento social e coletivo das comunidades envolvidas. Assim, nossa 

base para pesquisa se justifica, pois de igual forma estes ferramentas metodológicas 

contribuem como elementos compondo as oficinas de mapas, croquis e legendas realizadas 

como base de discussão e formalização das situações, realidades e conflitos da comunidade.  

No entanto, essas contribuições previamente necessitam ser debatidas de forma 

ampla e clara com os mediadores, lideranças e comunidades envolvidas, pois, segundo 

Acselrad & Viégas (2013, p. 21), 

 

Na elaboração do mapa, o reconhecimento do saber tradicional nem 
sempre é evidente. É a partir do diálogo de saberes que o 
conhecimento local pode se expressar. A interação entre sujeitos com 
o conhecimento técnico e sujeitos com o conhecimento tradicional 
deve ser objeto de reflexão por parte dos pesquisadores do processo 
cartográfico e seus métodos, de modo a se alcançar o diálogo entre 
técnicas e saberes e evitar a imposição de um sobre os outros, ou ainda 
que se excluam mutuamente. Isso implica na necessidade de que os 
sujeitos do conhecimento técnico construam junto com as 
comunidades e suas autoridades étnicas as estratégias do processo 
cartográfico. 

 

Na preparação para as oficinas a campo, foram realizadas formações temáticas 

com a equipe de pesquisadores e as principais lideranças da comunidade, sendo que 

participou da equipe de pesquisa diretamente o Sr. Antônio Tavares Irmão, o qual contribuiu 

com a coordenação das atividades das oficinas, atuando enquanto facilitador do processo, isso 

por integrar a comunidade, fazer parte da direção da APIG, coordenação do MOIRPA e 

também ter participado de outras oficinas do PNCSA nas comunidades de faxinais e 

quilombolas. Enquanto equipe, as intervenções eram apenas realizadas quando da necessidade 

de informativamente, esclarecer alguma informação, conceito ou mesmo contribuir na 

mediação entre temáticas que a comunidade não chegava em consenso. (PNCSPCTB, 2009, 

p.2) 



 

Num primeiro momento, a equipe tratou de aprofundar em compreender toda 

trajetória que gerou o pedido de realização do fascículo, também os objetivos destacados p

comunidade de Ilhéus para a realização da cartografia, as situações e conflitos enfrentados 

pela comunidade, o contexto debatido até o momento na pesquisa e os conceitos que se 

materializam nas situações encontradas em campo, nas visitas que antecedera

Esse momento inicial foi também de preparação direta para Antônio Tavares 

Irmão e Mizael Jeferson Nobre que contribuíram para a coordenação das oficinas, desde a 

organização logística e de infraestrutura, até o envolvimento das lideranças 

Foram realizadas oficinas de capacitação nos usos de Sistema de Posicionamento 

Global – GPS, sistema de informações geográficas ArcGIS 9.2, filmadora, gravador de voz e 

máquina fotográfica, bem como instruções para o registro escrito das info

relevantes, além da preparação de algumas cartas topográficas (figura 25), que pudessem ser 

utilizadas para uma previa localização e espacialização dos locais a serem identificados 

grupo na oficina.  

FIGURAS 25: OFICINAS DE MAPEAMENT
MAPAS E LEGENDAS. 
Fonte: PNCSPCTB, 2009. 
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Num primeiro momento, a equipe tratou de aprofundar em compreender toda 

trajetória que gerou o pedido de realização do fascículo, também os objetivos destacados pela 

comunidade de Ilhéus para a realização da cartografia, as situações e conflitos enfrentados 

pela comunidade, o contexto debatido até o momento na pesquisa e os conceitos que se 

materializam nas situações encontradas em campo, nas visitas que antecederam as oficinas.   

Esse momento inicial foi também de preparação direta para Antônio Tavares 

Irmão e Mizael Jeferson Nobre que contribuíram para a coordenação das oficinas, desde a 

organização logística e de infraestrutura, até o envolvimento das lideranças no processo.  

Foram realizadas oficinas de capacitação nos usos de Sistema de Posicionamento 

GPS, sistema de informações geográficas ArcGIS 9.2, filmadora, gravador de voz e 

máquina fotográfica, bem como instruções para o registro escrito das informações e falas 

relevantes, além da preparação de algumas cartas topográficas (figura 25), que pudessem ser 

utilizadas para uma previa localização e espacialização dos locais a serem identificados pelo 

 
O E CARTOGRAFIA SOCIAL – ELABORAÇÃO DE 
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Assim, estes foram sendo equipamentos ou ferramentas metodológicas que 

conforme a oficina acontecia a equipe de pesquisadores utilizava-se para garantir o registro ao 

máximo a diversidade informações que a comunidade apresentava para que pudesse compor o 

mapeamento. 

O uso de ferramentas metodológicas para a Nova Cartografia Social supõe que 

estas representam um recurso narrativo indispensável, “voltado para descrição pormenorizada 

do território, isto é, localização e posição de unidades sociais definidas como “comunidades” 

(LIMA E CHAMO, 2008). 

O processo de realização da cartografia social com a comunidade de Ilhéus do Rio 

Paraná, foi uma continuidade do processo de resistência firmado desde o processo de 

expropriação. Assim, sua própria realização foi conflitante entre as lideranças e também com 

os gestores públicos, principalmente, do Parque Nacional de Ilha Grande, pois a realização da 

oficina dentro do parque era uma estratégia que os Ilhéus não abandonaram, mesmo havendo 

precariedade nas condições e estrutura para o trabalho. 

Assim, as oficinas e todo o processo de realização da cartografia não foi algo 

pacífico, pois estava diretamente vinculado a interesses às vezes individuais que se 

sobrepunham aos interesses coletivos, mas que a fundo representam uma realidade de negação 

do direito que gerou desestruturações entre os Ilhéus. Por isso, a cartografia social para a 

comunidade foi configurada como um elemento de fortalecimento da identidade coletiva da 

comunidade para seus próprios indivíduos e também como elemento de sistematização e 

compreensão do momento atual das lutas, visto que a opção em ajuizar as demandas acabaram 

desmobilizando a comunidade.  

Portanto, a cartografia não pode ser vista como um momento pacífico, interna ou 

externamente, vistos os interesses individuais diversos e também da explicitação dos conflitos 

com antagonistas, no caso do Ilhéus, o Estado brasileiro, representado pelos órgãos 

ambientais, poderes públicos municipais, estaduais e federais, bem como os turistas, 

veranistas, pescadores esportistas que têm se utilizado de seus territórios, quanto a eles são 

negados.  

Desta forma, simbolicamente a apresentação destes elementos na perspectiva 

cartográfica apresenta uma “guerra de mapas”, não somente pela ausência destes sujeitos dos 

produtos cartográficos oficiais, mas por envolver um “processo de disputa entre diversas 

forças sociais”, que também podem ser caracterizadas como econômicas e ambientais, “pela 

capacidade de configurar e delimitar representações cartográficas e lutar por uma delimitação 



 

legítima que seja capaz de fazer valer seus interesses e pretensões”. (ACSELRAD & 

VIÉGAS, 2013, p. 31) 

Como forma de estruturar a oficina e o trabalho de campo

trabalhado foi o resgate histórico realizado por meio da fala dos participantes identificando a 

forma de vida dos ilhéus, nas ilhas do Rio Paraná (figura 26). Este momento se destacou por 

alguns depoimentos que demonstraram relatos emo

nas ilhas”, também como ficou a vida dos 

de sua identidade e os principais conflitos e situações enfrentados.

FIGURAS 26: RODA DE CONVERSA NAS OFICINAS DE 
SOCIAL 
Fonte: PNCSPCTB, 2009. 

É importante relatar que este trabalho é fundamentado na descrição oral dos 

depoimentos, falas e entrevistas coletadas durante as oficinas ou em rodas de conversas nos 

momentos que permeiam os espaços

outras experiências de pesquisadores da Nova Cartografia Social, 
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alguns depoimentos que demonstraram relatos emocionantes de “como era a vida e a cultura 

nas ilhas”, também como ficou a vida dos Ilhéus “fora das ilhas do Rio Paraná”, a afirmação 

de sua identidade e os principais conflitos e situações enfrentados. 
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É importante relatar que este trabalho é fundamentado na descrição oral dos 

depoimentos, falas e entrevistas coletadas durante as oficinas ou em rodas de conversas nos 

momentos que permeiam os espaços preparados de trabalho. Pois, seguindo a reflexão

outras experiências de pesquisadores da Nova Cartografia Social,  

A consecução dos procedimentos de pesquisa de campo, com técnicas 
de observação direta e critérios seletivos na tomada de depoimentos, 
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A consecução dos procedimentos de pesquisa de campo, com técnicas 
de observação direta e critérios seletivos na tomada de depoimentos, 
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realizando entrevistas abertas, procuraram assegurar a maior precisão 
possível às descrições. O trabalho analítico, baseado nestas 
informações localizadas privilegiou aspectos qualitativos e evitou 
generalizações, considerando inclusive a inexistência de um censo 
demográfico mais recente e a própria insuficiência das categorias 
censitárias disponíveis. (LIMA & CHAMO, 2008, p.39) 

 

Para além das oficinas, esse momento foi riquíssimo no acompanhamento a 

conversas realizadas nos intervalos de atividades, bem como na visita realizadas às famílias 

de Ilhéus. Em algumas situações, em reuniões que se pautavam em demandas referentes aos 

conflitos pontualmente vividos pelos sujeitos. 

Durante a realização das oficinas, o grupo de pesquisadores, conforme o fascículo 

15 Ilhéus do Rio Paraná (2009) tinham responsabilidades distribuídas, alguns ficavam 

realizando as anotações em seus diários de campo e outros fazendo a sistematização das 

informações geradas com os depoimentos, além daqueles que ficavam operando os 

equipamentos de filmagem e gravação.  

Entre as diversas questões sistematizadas, especificamente, na comunidade de 

Ilhéus, foram sendo identificadas pelas falas dos sujeitos uma “relação” dos principais 

conflitos, situações, formas de ocupação, práticas tradicionais” que marcaram a vida da 

comunidade. Relação que pode ser configurada como um produto da oficina e que compõem 

sistematicamente a relação de situações e conflitos representados com legendas específicas no 

mapa final. 

Neste contexto da memória histórica foram apresentados diversos registros 

fotográficos, vídeos, documentos familiares e comunitários, títulos de propriedades, contratos, 

termos de compromisso, processos judiciais, símbolos, ferramentas e utensílios de trabalho, 

etc, que corroboram com os depoimentos orais na legitimação do contexto apresentado. 

De forma geral, todo esse contexto é a base para o segundo momento da oficina, 

na qual a comunidades inicialmente, se necessário, observam uma carta topográfica e a partir 

de todos os elementos destacados no relato, elaboram um croqui da comunidade utilizando 

apenas papel em branco, pincel, giz de cera, canetão e lápis de cor (figura 27). Esse trabalho, 

dependendo da quantidade de pessoas na oficina, os participantes são divididos em grupos de 

no máximo dez pessoas. 



 

FIGURAS 27: ELABORAÇÃO DE MAPAS E CROQUIS
Fonte: PNCSPCTB, 2009. 

O momento é para que as lideranças consigam representar suas realidades 

relatadas de forma especializada, tendo clareza de suas práticas tradicionais e as relações 

territoriais, tipos de conflitos, formas de representação e organização social, formas de 

ocupação e uso do território, tanto na terra quanto na água, etc; retratar

compreensão a espacialização de suas situações e as situações do conjunto da comunida

Ainda referente aos croquis, após os grupos terem realizado este exercício, foi 

realizada uma plenária na qual cada um dos mapas e croquis foram apresentados 

coletivamente gerando um intenso debate, com divergentes opiniões da forma correta de 

espacialização, das situações 

: ELABORAÇÃO DE MAPAS E CROQUIS 

 
O momento é para que as lideranças consigam representar suas realidades 

relatadas de forma especializada, tendo clareza de suas práticas tradicionais e as relações 

, tipos de conflitos, formas de representação e organização social, formas de 
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Ainda referente aos croquis, após os grupos terem realizado este exercício, foi 

realizada uma plenária na qual cada um dos mapas e croquis foram apresentados 

coletivamente gerando um intenso debate, com divergentes opiniões da forma correta de 

lização, das situações vividas pela comunidade (figura 28).  
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O momento é para que as lideranças consigam representar suas realidades 

relatadas de forma especializada, tendo clareza de suas práticas tradicionais e as relações 
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Ainda referente aos croquis, após os grupos terem realizado este exercício, foi 

realizada uma plenária na qual cada um dos mapas e croquis foram apresentados 
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FIGURAS 28: DINÂMICA DE APRESENTAÇÃO E DEBATE DE CROQUIS DURANTE AS 
OFICINAS 
Fonte: PNCSPCTB, 2009. 

Neste debate de ideias e teses, que Acselrad & Vegas (2013, p. 26) configuram 

uma “garantia de autonomia dos grupos escolherem o que vai ser publicado no momento de 

produção do mapa”, sendo que de forma coletiva a comunidade faz um exercício que pode ser 

visto como defesa de seus interesses, decidindo quais os elementos da comunidade que podem 

constar no mapa e quais são restritas ao conhecimento comunitário e não podem constar e 

fazer parte do mapeamento.

A base para a construção do mapeamento social da comunidade é este processo 

conjunto de reconhecimento dos elementos que agregam e fortalecem a

cartografada. Configurando um processo dinâmico de formulação do mapa, o qual 

frequentemente pode ser alterado “pois está diretamente ligado aos interesses daqueles que o 

construíram; o seu conteúdo é situacional e o conhecimento produzido a pa

respeito a reivindicações 

momentos” (ACSELRAD & VIÉGAS
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construíram; o seu conteúdo é situacional e o conhecimento produzido a pa

 do presente, mas que pode evocar a todo instante tempo e 

ACSELRAD & VIÉGAS, 2013, p. 26. 
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frequentemente pode ser alterado “pois está diretamente ligado aos interesses daqueles que o 

construíram; o seu conteúdo é situacional e o conhecimento produzido a partir dele diz 

todo instante tempo e 
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A partir dos consensos criados pelas comunidades nas oficinas, o mapa passou 

para outro processo, o geoprocessamento das informações coletadas, com a utilização de 

software do “Sistema de Informações Geográficas (SIG) ArcGIS 9.2, que possibilitou a 

utilização de arquivos existentes (shapefiles), a edição e criação de novos arquivos e a 

utilização de simbologia (LIMA & CHAMO, 2008, p.39). 

Para consolidação da base do mapa, foi utilizada uma carta do Paraná, contendo a 

hidrografia e divisas político-administrativas, cedida pela Secretaria do Estado do Meio 

Ambiente do Paraná - SEMA, e as bases cartográficas do IBAMA e ITCG, com os limites do 

Parque Nacional da Ilha Grande, APA Federal e demais unidades de conservação.  

Antes de continuar, é preciso destacar que a oficina de mapas na comunidade de 

Ilhéus foi realizada em um único período, durante 7 dias – 11 a 17 de abril de 2009, contando 

com o trabalho da equipe que visitou os vários moradores nas ilhas em trabalho de 

mobilização para a atividade. Em todos esses dias, a equipe e os participantes, ficaram 

alojados em uma casa de veraneio na Ilha Peruzzi, no canal sul do Rio Paraná, lado 

Paranaense.  

Por vários momentos fomos pegos de surpresa com a emoção dos participantes 

que voltaram às ilhas do Rio Paraná, 27 anos depois de sua expulsão pelas águas que 

encheram o lago de Itaipu, conforme depoimento de José Pereira Nunes (figura 29) 

 

[...]pra mim é o maior prazer na vida de vim aqui, to muito contente 
eu to emocionado. É muita alegria a gente se encontrar e vê os 
companheiros que a gente já conhecia, e também voltar no lugar que a 
gente estudo a vinte e tantos anos, isso é muito importante pra gente e 
a gente fica até meio sem palavras pra fala, e agradeço a oportunidade 
mais uma vez de ta aqui com vocês. (PNCSPCTB. 2009, p. 3) 

 



 

FIGURAS 29: REAÇÃO PRESENCIADA QUANDO O ILHÉUS RETORNA AO RIO PARANÁ.
Fonte: PNCSPCTB, 2009. 

A emoção pelo retorno estava mais estampada no rosto daqueles que pela 

necessidade, aceitaram a proposta de reassentamento em outras regiões do Paraná e do Brasil, 

também pela conversa entre as pessoas que recebiam e que chegavam reencontrando amigos, 

colegas do tempo de escola, relembrando das brincadeiras e momentos vividos nas ilhas e 

também no Rio Paraná. 
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Quando tinha os ilhéus, moravam todos aqui, eu vi esse tempo que 
tinha uma estrada, que as crianças estudavam e eu morava lá no 
Pontal, então eu fui trabalhar, lá no Pontal da Peruzzi, era tudo cheio 
de casinha, aqui ainda tem. A gente chegava na casa dali
arroz, cada qual tem seu engenhinho de cana, cada um tinha porco, 
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também pela conversa entre as pessoas que recebiam e que chegavam reencontrando amigos, 

s do tempo de escola, relembrando das brincadeiras e momentos vividos nas ilhas e 

Quando tinha os ilhéus, moravam todos aqui, eu vi esse tempo que 
tinha uma estrada, que as crianças estudavam e eu morava lá no 
Pontal, então eu fui trabalhar, lá no Pontal da Peruzzi, era tudo cheio 
de casinha, aqui ainda tem. A gente chegava na casa dali, tinha feijão, 
arroz, cada qual tem seu engenhinho de cana, cada um tinha porco, 
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tinha galinha, tinha sua tuia de barro que aquele tempo madeira era 
difícil, então fazia suas madeirinha de barro e ali no canto da casa era 
cheio de arroz, cheio de feijão, a cana o quartazinho de cana, tudo 
tinha, cada um, tudo tinha seu engenhinho de cana pra toma garapa, 
tinha seu pilãozinho. Aqui plantava milho, feijão, batata-doce, 
mandioca, tinha fartura, tinha de tudo. Aqui tinha espécie de semente 
que hoje não se vê mais, o melão-croá, por falta de deixa a gente 
cultiva, os ilhéus cultivarem isso nas suas terras que fazem isso nas 
nossas terra. Nessa terra produzia de tudo e produz até hoje sem uma 
gota de adubo. Diva Pires Rodrigues (PNCSPCTB. 2009, p. 4) 

 

Retomando os momentos da pesquisa, como terceiro passo, foram consensuadas 

várias situações de conflitos, formas organizativas e práticas tradicionais sistematizadas a 

partir do relato histórico feito pela comunidade de forma oral, também segundo os croquis 

elaborados e debatidos pelos participantes da comunidade.  

O trabalho da equipe de pesquisa e mediação sistematizou as várias situações 

vividas pela comunidade90, a partir da qual foram organizadas as “Formas de Resistência”, 

“Conflitos sócio-ambientais”, “Conflitos Territoriais e Prática Histórica, Cultural e 

Religiosa”, como divisões para os elementos que compuseram o mapa dos Ilhéus do Rio 

Paraná. (PNCSPCTB. 2009) 

No quarto momento deste trabalho, os Ilhéus compreendendo as realidades 

prioritárias para constar no mapa da comunidade, realizaram um trabalho muito minucioso do 

desenho de símbolos (figura 30) que representavam as situações antes relatadas. 

                                            
90 Consultar “Classificação das Situações e Conflitos” apresentada para discussão da comunidade na oficina, 
anexo 22. 



 

FIGURAS 30: SÍMBOLOS 
DAS SITUAÇÕES E CONFLITOS ELABORADAS PELA COMUNIDADE E UTILIZADAS NO 
MAPA COMO LEGENDAS CARTOGRÁFICAS DE REPRESENTAÇÃO.

Fonte: PNCSPCTB, 2009. 
 

Cartograficamente estes desenhos são identificados como legendas ou convenções

cartográficas que foram utilizadas na simbologia no mapa. Assim, como produto da

foram elaborados 70 desenhos pela comunidade.

Como é perceptível na figura 33, muitos dos desenhos tem uma tentativa de 

representação das situações e conflitos bast

desenhos para utilização no mapa dificultou o trabalho técnico. Essa situação mobilizou em 

diversas oficinas uma revisão dos desenhos dentro das linhas primárias da comunidade 

buscando garantir a representação pel

fazendo uma limpeza da imagem por meio da diferenciação de cores e da retirada de 

preenchimentos. 

Todos os desenhos passaram por um processo em que foram digitalizados e 

trabalhados em um software

comunidade (figura 31) antes de sua utilização no mapa.

: SÍMBOLOS SEM TRATAMENTO E DIGITALIZADOS DE REPRESENTAÇÃO 
DAS SITUAÇÕES E CONFLITOS ELABORADAS PELA COMUNIDADE E UTILIZADAS NO 
MAPA COMO LEGENDAS CARTOGRÁFICAS DE REPRESENTAÇÃO. 

Cartograficamente estes desenhos são identificados como legendas ou convenções

cartográficas que foram utilizadas na simbologia no mapa. Assim, como produto da

70 desenhos pela comunidade. 

Como é perceptível na figura 33, muitos dos desenhos tem uma tentativa de 

representação das situações e conflitos bastante complexos, o que para vetorização dos 

desenhos para utilização no mapa dificultou o trabalho técnico. Essa situação mobilizou em 

diversas oficinas uma revisão dos desenhos dentro das linhas primárias da comunidade 

buscando garantir a representação pelos traços originais desenhados pela comunidade, mas 

fazendo uma limpeza da imagem por meio da diferenciação de cores e da retirada de 

Todos os desenhos passaram por um processo em que foram digitalizados e 

software de edição de imagens, sem perder os traços elaborados pela 

comunidade (figura 31) antes de sua utilização no mapa. 
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Todos os desenhos passaram por um processo em que foram digitalizados e 

ão de imagens, sem perder os traços elaborados pela 



 

FIGURAS 31: ILHÉUS TRABALHANDO NA ELABORAÇÃO DE LEGENDAS.
Fonte: PNCSPCTB, 2009. 

 

Na oficina em campo, no final dos 7 dias trabalhados nas Ilhas d

foram organizadas 2 equipes que se distribuíram entre pesquisadores, 

ilhas e os Ilhéus que estavam participando da oficinas, para um trabalho de identificação, 

demarcação, delimitação e registro de informações nas ilhas 

: ILHÉUS TRABALHANDO NA ELABORAÇÃO DE LEGENDAS.

Na oficina em campo, no final dos 7 dias trabalhados nas Ilhas d

foram organizadas 2 equipes que se distribuíram entre pesquisadores, 

lhéus que estavam participando da oficinas, para um trabalho de identificação, 

demarcação, delimitação e registro de informações nas ilhas (figura 32).
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Na oficina em campo, no final dos 7 dias trabalhados nas Ilhas do Rio Paraná, 

foram organizadas 2 equipes que se distribuíram entre pesquisadores, Ilhéus moradores das 

lhéus que estavam participando da oficinas, para um trabalho de identificação, 

(figura 32). 



 

FIGURA 32: SAÍDA DE GRUPO DE ILHÉUS PARA PROCESSO DE MAPEAMENTO E 
IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES E CONFLITOS NAS ILHAS DO RIO PARANÁ.
Fonte: PNCSPCTB, 2009. 

 

Ambos os grupos levaram consigo, principalmente, máquina fotográfica e GPS, 

para identificação dos principais pontos destacados pela comunidade. Em diferentes barcos as 

equipes se dividiram nas ilhas do Rio Paraná, registraram e georeferenciaram as denunci

feitas pelos Ilhéus, referente às condições das moradias dos 

tábua ou qualquer telha dos órgãos ambientais”, conforme relato de Diva Pires Rodrigues, ao 

passo que as casas de veranistas só pela aparência demonstravam uma

para reformas, construções e instalações.

Para esse exercício Acselrad

que a comunidade possa deter um grau constante de participação no processo de preparação, 

elaboração e publicação dos mapas, o que “implicará diretamente na forma com que eles se 

apropriarão dessas ferramentas e as 

grupo tiver para definir o que quer mapear, mais ele se apropriará desse mapeamento”. 

Portanto, a classificação das situações e conflitos evidenciadas nas oficinas, 

sistematizadas pela equipe de p
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Ambos os grupos levaram consigo, principalmente, máquina fotográfica e GPS, 

para identificação dos principais pontos destacados pela comunidade. Em diferentes barcos as 

equipes se dividiram nas ilhas do Rio Paraná, registraram e georeferenciaram as denunci

lhéus, referente às condições das moradias dos Ilhéus, “proibidos de trocar uma 

tábua ou qualquer telha dos órgãos ambientais”, conforme relato de Diva Pires Rodrigues, ao 

passo que as casas de veranistas só pela aparência demonstravam uma

para reformas, construções e instalações. 

Para esse exercício Acselrad & Viégas (2013, p.21) evidencia

que a comunidade possa deter um grau constante de participação no processo de preparação, 

dos mapas, o que “implicará diretamente na forma com que eles se 

apropriarão dessas ferramentas e as utilizarão”. Evidencia que quanto maior “autonomia o 

grupo tiver para definir o que quer mapear, mais ele se apropriará desse mapeamento”. 

assificação das situações e conflitos evidenciadas nas oficinas, 

sistematizadas pela equipe de pesquisa e apresentada para validação da comunidade “traz 
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tábua ou qualquer telha dos órgãos ambientais”, conforme relato de Diva Pires Rodrigues, ao 

passo que as casas de veranistas só pela aparência demonstravam uma permanente liberação 

21) evidenciam a importância de 

que a comunidade possa deter um grau constante de participação no processo de preparação, 

dos mapas, o que “implicará diretamente na forma com que eles se 

o maior “autonomia o 

grupo tiver para definir o que quer mapear, mais ele se apropriará desse mapeamento”.  

assificação das situações e conflitos evidenciadas nas oficinas, 

para validação da comunidade “traz 
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consigo uma interação entre formas de conhecimento e de representação universalizantes e 

localizadas, técnico-científicas e tradicionais, que envolvem todo um processo de negociação 

epistemológica que se estabelece nos marcos das relações de poder estabelecidas em cada 

contexto”. (ACSELRAD & VIÉGAS 2013, p. 21) 

Assim, as informações foram coletadas em um processo de interação entre 

comunidade, suas organizações e pesquisadores da Nova Cartografia Social, garantido o 

domínio do conhecimento e a coordenação do processo, segundo solicitação da comunidade, 

como estratégia de fortalecimento do grupo social, identificando os conflitos sociais e 

ambientais que limitam seu direito ao ambiente.  

Findado o trabalho de campo, a pesquisa passou para outra fase, a de tratamento 

das informações no Laboratório da Nova Cartografia Social – núcleo sul, na época sediado 

junto ao CEMPO, em Guarapuava. Por meio do qual os pesquisadores/militantes trabalharam 

e discutiram conjuntamente as assessorias os processos organizativos dos povos e 

comunidades tradicionais do Paraná, que realizaram os processos de cartografia e 

mapeamento sociais junto a Rede Puxirão. 

No laboratório, informações foram organizadas, as entrevistas e falas transcritas, 

as legendas digitalizadas e informações cartográficas georeferenciadas. Todas essas 

informações foram por várias vezes analisadas no laboratório pelas lideranças dos Ilhéus do 

Rio Paraná, até que se fez um primeiro esboço deste processo do fascículo da cartografia 

social. 

O fascículo é uma das formas de publicação da cartografia social. A principal 

característica evidenciada neste formato de material do PNCSA está na representação 

cartográfica descritiva em questões territoriais envolvendo as comunidades. Assim, todo o 

material é diretamente comunicado a partir de depoimentos dos integrantes das comunidades, 

na representação de suas situações, conflitos e conquistas no mapa, além da descrição dos 

principais reivindicações da comunidade. 

No caso dos Ilhéus, foram produzidas cinco versões, todas passaram pela revisão 

detalhada dos Ilhéus do Rio Paraná, tanto na escolha do título, das fotos, dos enunciados das 

fotos, legendas, dos depoimentos, bem como de toda a disposição do mapa. Por fim, a 

comunidade apresentou para a equipe uma relação de conquistas e reivindicações para que 

constasse no material. 

Finalizando estas etapas de produção, a comunidade de Ilhéus manteve articuladas 

suas demandas e atividades junto à Rede Puxirão, enquanto o material era revisado pela 
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coordenação geral da Nova Cartografia Social, antes do registro na Biblioteca Nacional e 

também de diagramação editorial.  

Finalizado, o fascículo foi composto por 12 páginas, contendo em seu interior um 

mapa da comunidade. Compõe a décima quinta publicação do Projeto Nova Cartografia 

Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, intitulado “Ilhéus do Rio Paraná 

atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal-Paraná”, sendo um material de 

total domínio do Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná – MOIRPA e Associação dos Ilhéus 

Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e Área de Conservação Ambiental – APIG, 

registrado na Biblioteca Nacional com o ISBN 978-85-7883-084-7, com uma tiragem de 1400 

exemplares entregues à coordenação da comunidade (anexo 23 e figura 33). 



 

FIGURA 33: CAPA DO FASCÍCULO “ILHÉUS DO RIO PARANÁ ATINGIDOS PELO PARQUE 
NACIONAL DA ILHA GRANDE E APA FEDERAL
Fonte: PNCSPCTB, 2009 
 

: CAPA DO FASCÍCULO “ILHÉUS DO RIO PARANÁ ATINGIDOS PELO PARQUE 
NACIONAL DA ILHA GRANDE E APA FEDERAL  
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Esse formato de registro e domínio sobre o material é para a cartografia social um 

princípio que garante o protagonismo pela comunidade, evidenciado quando o fascículo, tido 

como produto final, tem sua utilização a partir de um processo de sistematização situacional 

da comunidade, visto que em determinadas situações quando da publicação do material, o 

mesmo já estava desatualizado pelo contexto dinâmico de conflitos territoriais em que essas 

comunidades estão envolvidas. Assim, Acselrad & Viégas (2013, p. 28) a importância que em 

uma 

 

[...] cartografia social, mesmo que com a colaboração ou participação 
de diversas instituições, deve assegurar o reconhecimento legal da 
produção dessa obra às comunidades que forneceram e/ou partilharam 
seus conhecimentos tradicionais, através de sistemas ou processos 
como o creative commons, ou talvez de outras formas de garantia de 
transferência de conhecimento. Seguindo essa proposição, deve-se 
garantir que os direitos autorais de todo tipo de cartografia ou 
mapeamento social fique para as comunidades que promovem o 
mapeamento ou para o coletivo que o produziu, mas nunca 
exclusivamente para instituições ou qualquer tipo de agente mediador. 

 

Assim, todas as partes que contribuem para esses processos de cartografia e 

mapeamento social terão resultados, mas, a comunidade promotora terá agregado em suas 

lideranças conhecimento, tecnologia e maior capacidade de inserção junto a gestores e 

políticas públicos decisivas para sua afirmação territorial, como quando estes ainda não 

estejam reconhecidos oficialmente. 

É preciso destacar que a ferramenta da cartografia social continuou sendo 

utilizada pela comunidade em outros momentos de mobilização, organização e formação, 

porém, o mapeamento situacional registrou em tempo e espaço específicos situações relatadas 

e validadas pela comunidade naquele momento. Assim, o material publicado mesmo sendo 

situacional, representa um período fundamental, com o qual a comunidade fundamentou a 

realização de novas audiências, encontros, oficinas e denúncias. 

Dessa forma, como produto síntese de todo o processo, apresentaremos na 

sequencia deste texto, o mapa que compõe o anexo 23, trazendo os elementos destacados em 

toda a construção deste trabalho de pesquisa.   
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4.5. O mapa enquanto um produto das lutas 
 

[...] a vida passa tão rápido e as coisa se perdem com o tempo,é então aqui 
a gente vai ver a característica do ilhéu verdadeiro,  

porque as ferramentas que se usa estão tudo aí,  
então todas as coisa aqui é fundamental para a  

vida dos ilhéus [...]91 
 

O mapa intitulado “Ilhéus do Rio Paraná” (mapa 06), publicado no fascículo 

quinze do Projeto Nova Cartografia Social, na série Povos e Comunidades Tradicionais do 

Brasil, é uma ilustração cartográfica das situações, conflitos e realidades descritas pela 

comunidade de Ilhéus nas oficinas de mapas e croquis. 

Para a cartografia social o mapa representa uma realidade situacional frente a 

afirmação da identidade coletiva e em relação à demanda pelo território.  

A espacialização das informações, segundo Acselrad & Viégas (2013, p. 35), é 

distinta entre a cartografia oficial e a cartografia social. Ao passo que a cartografia oficial 

busca uma padronização dos elementos cartográficos de forma universal, como por exemplo, 

a escala; na cartografia social “serão unicamente as próprias demandas dos grupos sociais que 

estabelecerão as escalas cartográficas”.  

No caso do mapa dos “Ilhéus do Rio Paraná” a escala utilizada foi de um para 

quarenta mil metros. Uma escala pequena para o detalhamento da realidade dos Ilhéus. No 

entanto, a opção desta escala foi solicitada pela comunidade devido a distância entre uma 

ponta a outra das Unidades de conservação do Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal 

dos Rio e Várzeas do Rio Paraná. Dessa forma tendo que abranger ao sul, desde o início do 

Parque Nacional - PARNA em Guaíra, até a divisa com o Estado de São Paulo, ao norte na 

APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná. Sendo este o espaço das lutas e 

reivindicações dos Ilhéus do Paraná participantes do processo de construção da cartografia. 

                                            
91  Fragmento do depoimento de Antonio Tavares Irmão, PNCSPCTB, 2009 p .11. 
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MAPA 01 – ILHÉUS DO RIO PARANÁ. 
Fonte: Fascículo 15 da Nova Cartografia Social - Ilhéus do Rio Paraná, 2009 



196 
 

 

No caso dos Ilhéus o contra-mapa que apresentamos anteriormente, auto 

representa cartograficamente a presença desta identidade coletiva nas ilhas do Rio Paraná, até 

então ausentes nos produtos cartográficos elaborados principalmente pelos “planejadores 

oficiais” (mapa 07), que tem idealizado, implantado e feita a gestão das unidades de 

conservação no arquipélago do Rio Paraná. 
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MAPA 02: PARQUE NACIONAL DA ILHA GRANDE – PLANO DE MANEJO 
Fonte: IBAMA/MMA, 2007 



198 
 

A expressão “Guerra de Mapas” é bastante forte frente ao contexto histórico de 

conflitos enfrentados pela comunidade de Ilhéus, que mesmo fazendo um processo de luta e 

resistência, foram tratados com “resíduos” frente às estratégias desenvolvimentistas dos 

modelos de “geração de energia” e “preservação ambiental”, que em nenhum momento 

assumiram a dívida social com este povo. 

A confrontação dos mapas 06 e 07 são, portanto, a expressão da existência da 

comunidade em uma ferramenta que por muito tempo esteve somente no domínio do Estado. 

Assim, a elaboração de contra-mapas é uma alternativa para contrapor a opção 

desenvolvimentista do Estado, vinculada aos interesses do capital. 

No livro Almeida descreve o mapa como um processo em movimento,  

 

[...] ao contrário de uma realidade fixa ou de uma imagem congelada, se 
pretende em movimento, sendo redesenhado sucessivamente consoante o 
ponto de vista dos povos indígenas e dos segmentos camponeses dispostos em 
situações críticas de conflito ignoradas pelos planejadores oficiais. Sua 
configuração exprimiria sempre alterações na correlação de forças entre 
aqueles segmentos sociais citados e os interesses que lhes são historicamente 
hostis, abrindo portas para incorporar uma recente ‘ocupação’, a homologação 
de uma área indígena ou mesmo sua auto-demarcação, uma desapropriação 
por interesse social, os registros de homicídios dolosos em conflitos agrários 
ou a fundação de mais uma cooperativa de pequenos produtores agrícolas e 
extrativistas. 

 

Conforme o mapa 07, a forma trabalhada pelos Ilhéus do Rio Paraná para sua 

auto-reapresentação foi à visualização de suas situações por meio de gravuras, 

cartograficamente compreendidas por “legendas” ou “convenções cartográficas” elaboradas 

manualmente pelos integrantes da comunidade, moradores ou não das Ilhas do Rio Paraná, os 

quais para além das “legendas” identificaram as “coordenadas geográficas” de cada uma 

destas situações que se repetem em toda abrangência do território. 

As vinte e nove legendas foram elaboradas observando uma classificação de 

situações, sendo: conflitos sociais, ambientais e territoriais, cultivos tradicionais, formas de 

resistência e práticas históricas, culturais e religiosas. Todas essas informações corroboram a 

legitimidade da comunidade de Ilhéus em buscar, por meio dos dispositivos jurídicos da auto-

definição, se identificarem como um entre os vários povos e comunidades tradicionais do 

Brasil, afirmando seu direito ao território e ao ambiente como legítimos. 

Entre as representações cartográficas se destaca a identificação, conforme quadro 

06, trinta locais que concentravam “moradas antigas” dos Ilhéus, vinte e quadro pontos que 

representavam o uso da terra para “plantio de mandioca, milho, feijão e arroz, ainda vinte e 
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quatro pontos de incidência de “plantas medicinais e ginseng” como produtos potenciais para 

o extrativismo. No que refere-se aos “conflitos sociais, ambientais e territoriais são 

identificados dez pontos de “pesca esportiva por turistas, sete regiões que representam focos 

de contaminação da água e onze com “impedimento nas atividades agropastoris”. Importante 

esclarecer que devido a escala do mapa estes pontos não representam um única situação, mas 

um contexto que a situação se repete no locais indicados. Vejamos o quadro completo dos 

pontos abaixo.  

 

Representação Cartográfica Propagação no Território 

Permanência dos Ilhéus nas Ilhas 05 

Frutos e pesca 02 

Apiários 05 

Plantio de mandioca, milho, feijão e arroz 24 

Plantas medicinais e Ginseng 24 

Criação de animais à solta (suínos, bovinos, ovinos, caprinos e 

galinhas) 

10 

Erosão das barrancas do Rio 06 

Pesca esportiva por turistas 10 

Intervensão do IBAMA, ICMBIO, Força Verde, IAP e 

Ministério Público nas práticas tradicionais da comunidade 

07 

Contaminação das Águas por agrotóxicos 07 

Criação do Parque Nacional 05 

Impedimento de acesso às ilhas 05 

Roubo e matança de animais 06 

Casa de Turista 03 

Roubo de Moradia 06 

Proibição de Reforma de Moradia 03 

Impedimento nas atividades agropastoris 11 

Queimadas 04 

Igreja 01 

Escolinha 01 

Moradas Antigas 30 

Campo de Futebol 01 
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Portos 07 

Festas tradicionais da Comunidade 01 

Benzedeiras 01 

QUADRO 06 – PROPAGAÇÃO DAS SITUAÇÕES, CONFLITOS E REPRESENTAÇÕES 
ESPACIALIZADAS 
 
Fonte: PNCSPCTB, 2009 
Elaboração: VANDRESEN, J.C. 2014 

 

A partir do quadro de “Propagação das situações, conflitos e representações 

espacializadas” no mapa da nova cartografia social, totalizamos 176 pontos de ocorrência, 24 

distintas representações cartográficas, de um total de 32. Essas últimas, não apresentaram 

ocorrência de propagação no mapa por sua especificidade, um contorno sobre um território ou 

uma situação diferenciada que também compõe o mapa. 

O mapa 06 ainda é composto por um quadro da “relação com o nome das ilhas da 

APA e do Parque Nacional da Ilha Grande”, no qual estão identificadas 68 ilhas com alguma 

ocupação pelo Ilhéus, dentre as 186 ilhas que compõem o arquipélago fluvial do Rio Paraná. 

Além da espacialização das legendas, o mapa também dispõe de informações 

específicas sobre a correlação da área do Parque Nacional da Ilha Grande, bem como da APA 

Federal do Rio e Várzeas do Rio Paraná, as quais são reivindicadas como “território 

tradicionalmente ocupado” pelos Ilhéus do Rio Paraná. 

Estas informações referentes ao perímetro do Parque Nacional da Ilha Grande e da 

APA Federal são informações compiladas a partir da base cartográfica do IBAMA e ITCG, 

que articuladas com a “divisão político-administrativa” e “hidrográfica” do Paraná, criaram 

uma base para as informações das oficinas realizadas com os Ilhéus. 

Para tanto, é importante destacar a informação cartográfica de que o Parque 

Nacional da Ilha Grande circunscreve um território menor do que o reivindicado como de 

“direito” pelos Ilhéus do Rio Paraná, mesmo sendo o arquipélago da Ilha Grande região 

historicamente composta por uma densidade demográfica maior.  

A Ilha Grande, enumerada no mapa 07 como trigésima segunda na “relação com o 

nome das ilhas da APA Federal e do Parque Nacional” é uma região que ocupa as margens 

dos Canais do lado paranaense e do Mato Grosso do Sul, que localiza-se político-

administrativamente desde o município de Guaíra ao município de Alto Paraíso (nominado 

anteriormente como Vila Alta), o equivalente a 90 km de um extrema a outro.  
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Ao espaço já delimitado como PARNA foi acrescentado, aqueles com a presença 

de áreas de mananciais, tanto no continente em ambos os lados do Rio Paraná, como ao norte 

da Ilha Grande incluindo o Rio Paraná, suas ilhas e também suas margens continentais, para 

qual o Estado decretou a área como APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná. 

Essa informação justifica a importância do cuidado que tivemos na pesquisa com 

relação aos atuais moradores, expropriados pelo “alagamento” de Itaipu e atingidos pela 

sobreposição das Unidades de Conservação na região das Ilhas do Rio Paraná. 

Portanto, o mapa 07 representa um contexto de (re) pressão social vivido pelos 

Ilhéus do Rio Paraná, que ora reivindicam a auto-definição como uma comunidade 

tradicional. 

Assim, o processo de cartografia social desenvolvido pela comunidade e diversas 

outras parcerias aproximaram este grupo social de um processo organizativo e de resistência 

de milhares de outros povos do Paraná e do Brasil. 

Concluímos afirmando que o processo da Nova Cartografia Social é um 

instrumento de fortalecimento comunitário, por meio dos processos de mobilização, oficinas, 

reuniões, discussões, registros, entre outros, no qual o mapa representa uma ferramenta de 

registro dos conflitos e situações vivenciados pelos povos e comunidades tradicionais em 

situações de vulnerabilidade social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Ilhéus do Rio Paraná enquanto sujeitos, individuais e coletivos, movimento e 

associação, espelham a grandeza de uma luta que não é uma simples questão de direito, e sim 

uma questão de justiça ambiental e social. 

Constatamos que os Ilhéus mantêm vivo seu processo de resistência, mesmo com 

todo o processo de expropriação vivenciado ao longo dos últimos 35 anos que alijaram seus 

direitos. Dentre eles, destacamos o programa desenvolvimentista do governo brasileiro, entre 

as décadas de 1960 e 1980 - com os grandes empreendimentos de geração de energia, os quais 

estavam vinculados aos processos de inserção do Brasil na economia capitalista 

internacionalizada -, e os processos de mercantilização da terra e da natureza, no contexto da 

pasteurização das formas de proteção ambiental importada dos EUA e da Europa e 

concretizada em território nacional em Unidades de Conservação. 

Por meio desta pesquisa, constatamos um conjunto de fatores intrínsecos a estes 

processos, aos quais nos permite afirmar que os Ilhéus não foram expropriados somente uma 

vez, mas cinco,  sendo:  

1) a ameaça pela construção da barragem;  

2) processo de titulação no qual nem todos tiveram acesso; 

3) fechamento das comportas da Usina Hidroelétrica de Itaipu com o enchimento 

do lago provocando várias cheias no Rio Paraná;  

4) política de assentamento, que resultou no deslocamento das famílias de seus 

locais de origem e que impõe a compra da terra às poucos famílias assentadas;  

5) e a criação, nas áreas antes ocupadas pelos Ilhéus, de unidades de conservação 

de preservação permanente. 

Estes fatores justificaram as “lutas sociais por reconhecimento identitário e 

territorial”, que fortaleceram a relação dos Ilhéus com outros povos do Paraná na rede 

Puxirão, justamente pela similaridade das reivindicações e lutas. Os provos, reuniram-se 

como estratégia de fortalecimento de seus segmentos sociais e também de reconhecimento 

dos “povos e comunidades tradicionais” em detrimento da luta por seus “territórios 

tradicionalmente ocupados”, conforme Almeida (2004). 

Dessa forma compreendemos que os Ilhéus do Rio Paraná tem resistido e 

defendido o seu território, de várias formas, sendo:  

1) por meio da permanência e resistência, expressa na organização política em 



203 
 

movimentos e associações;  

2) na articulação com outros povos e comunidades tradicionais, neste caso, sendo 

muito importante o papel da Rede Puxirão; e,  

3) no ajuizamento de processos contra o Estado.  

No entanto, este processo têm se agravado por meio dos conflitos entre os povos e 

comunidades tradicionais em unidades de conservação, ou seja, pelo Estado. Particularmente, 

com os modelos das Unidades de Conservação adotados pelo Brasil que privilegiam as 

unidades de conservação de proteção integral em detrimento da de uso sustentável, ou ainda, 

quando regulamentadas neste segundo modelo (uso sustentável) a gestão dos órgãos 

ambientais segue de forma semelhante às de “proteção integral”. 

Ou seja, as Unidades de Conservação de uso sustentável, esbarram nas práticas 

dos fiscais do Estado, que impõe punições aos moradores destas modalidades de Unidades de 

Conservação, mesmo quando por lei, o direito de permanência, reprodução e suas praticas são 

garantidas.  

Desta forma, as Unidades de Conservação no Arquipélago do Rio Paraná se 

sobrepõem aos territórios tradicionalmente ocupados pelos Ilhéus, sem nenhuma ação por 

parte do Estado que lhes garanta o direito ao ambiente e ao território, ou mesmo a indenização 

pelos prejuízos decorrentes das inundações provenientes pela Usina de Itaipu ou pela criação 

e implementação das Unidades de Conservação. 

Porém, a situação dos Ilhéus do Rio Paraná não constitui um caso isolado. O 

mesmo tem se articulado com os demais povos e comunidades tradicionais do Estado para 

reivindicar a efetivação dos modelos de Unidades de Conservação de Uso Sustentável com 

gestão democrática, já previstas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, categoria 

que melhor se aplica à realidade pelas comunidades.  

Paralelamente, têm unido forças para denunciar as práticas abusivas dos fiscais 

dos órgãos ambientais que já detém esta modalidade de UC, como a APA Federal dos Rios e 

Várzeas do Rio Paraná, nas quais os Ilhéus são multados pela prática de criação de animais, 

pesca, extrativismo, apicultura, restauração das moradias, etc.. 

Foi para a sistematização e localização destas situações que a cartografia social foi 

compreendida pela comunidade como instrumento de mobilização social e fortalecimento 

identitário, e resultou na publicação do Fascículo da Nova Cartografia Social, produzido pela 

comunidade, com o título “Ilhéus do Rio Paraná: Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha 

Grande e APA Federal” (2009). Este tornou-se um documento importantíssimo de registro e 

luta para comunidade. 
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Como parte integrante do fascículo, o mapa, integrado aos demais processos de 

sua constituição, foram identificados como dinâmica capaz de gerar alguns consensos nas 

lideranças da comunidade perante as várias situações, conflitos, formas de organização e 

representação. Estas, a partir da cartografia social transformaram-se em denuncias e demandas 

juntos aos gestores públicos. 

Em síntese, no caso dos Ilhéus do Rio Paraná, o processo de cartografia social 

gerou um novo fôlego de mobilização, articulação e organização da comunidade frente as 

suas demandas configuradas no âmbito jurídico, pelos processos que visam às indenizações da 

terra e das benfeitorias; e no âmbito político, a imediata efetivação dos “termos de 

compromisso” que valiam o direito de “permanência” dos Ilhéus que mantiveram as ilhas 

como seu espaço de vida e de trabalho, a recategorização da unidade de conservação de 

“proteção integral” para de “uso sustentável”, além do reassentamento para as famílias que 

querem a terras, mas são impedidas de retornar as ilhas. São estas reivindicações atuais que 

tem mobilizado tanto os Ilhéus atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande, como aqueles 

da APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná. 

Afirmarmos que a comunidade de “Ilhéus do Rio Paraná” fez sua organização 

social, tanto em movimentos, quanto na APIG, por meio do enfrentamento dos conflitos, 

porém, quase sempre foi uma reação a situações que já estavam consumadas, restando uma 

reação defensiva que foi conduzida por lideranças históricas, que mantinham e animavam 

“núcleos de base” nas diversas regiões do Paraná e do Brasil.  

Portanto, o enfrentamento dos conflitos sociais e ambientais subsidiaram a 

comunidade de Ilhéus para sua auto-afirmação enquanto comunidade tradicional, que 

conjunturalmente recolocam em pauta a luta pela terra, que até então tem se mostrado 

adormecida no cenário rural brasileiro. 

Como segundo momento desta conclusão, ousamos lançar a compreensão que a 

luta dos Ilhéus do Rio Paraná em defesa de seus interesses pela terra, território, ambiente e 

mesmo as indenizações compõem o contexto das lutas pela “justiça ambiental”, amplamente 

debatida por autores renomados que fundamentaram nossa afirmação.  

Estes são elementos que fazem relação aos ilhéus e aos demais povos e 

comunidades tradicionais, devido ao processo de formação, luta, mobilização e organização 

que buscou por meio de instrumentos jurídicos fortalecem comunidades antes esquecidas 

pelas políticas pública. 

São dez anos, desde a ratificação de um dos principais elementos de 

fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais, a Convenção Nº 169 da OIT. Porém, 
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num processo iniciado a partir de 2012, pela Casa Civil do Governo Federal, definiu pela 

necessidade de fazer uma regulamentação dos procedimentos previstos no ato internacional 

promulgado como Lei no Brasil, processo ainda em discussão. Fato que deslegitima todo o 

processo de construção da própria Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 

Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT e a política nacional a ela vinculada a partir do 

Decreto 6040/2007. 

Ainda, vinculado a este instrumento jurídico de garantia do auto-reconhecimento 

as comunidades e povos tradicionais, bem como a demarcação de seus territórios, 

recentemente os povos foram surpreendidos quando 214 parlamentares que criaram uma 

“Frente Parlamentar em Defesa das Populações Atingidas por Áreas Protegidas”. A frente 

parlamentar foi criada com o claro objetivo de transferir a imagem de atingidos dos povos 

para latifundiários com a finalidade de flexibilizar a legislação e possibilitar a inclusão destes 

territórios no mercado de terras. Tendo como principal alvo a anulação do ato jurídico do 

Estado brasileiro que ratificou a convenção nº 169 da OIT em 2004. 

Ou seja, são dois atos administrativos que têm um cunho político bastante amplo 

que se articulam contrariamente a legitimidade dos povos e comunidades tradicionais do 

Brasil. Investem esforços para anular direitos de reconhecimento, acesso e defesa dos 

territórios tradicionalmente ocupados e os povos a eles pertencentes. Portanto, são elementos 

que podem mais uma vez privar a o direito garantido pelos Ilhéus do Rio Paraná. 

Avançando nos elementos, outro fator bastante relevante diz respeito à própria 

efetividade e capacidade de articulação da CNPCT, criada em 2004, por meio de diversas 

consultas públicas que legitimou quinze diferentes segmentos de povos e comunidades 

tradicionais no país, porém parou por aí, apesar dos inúmeros grupos sociais terem solicitados 

vinculação a comissão, por distinção aqueles já nomeados, não conseguiram inclusão até o 

momento. 

No entanto, a causa desta situação está no formato de composição da comissão, 

constituída como paritária, entre sociedade civil representada por organizações de povos e 

comunidades tradicionais, de um lado, e instituições ou autarquias do Governo Federal, de 

outro.  

Os primeiros, apesar da boa vontade, não têm entre seus membros a liberação de 

um articulador, visto que a presidência e a vice-presidência estão com os componentes 

governamentais. Portanto, acaba sendo uma comissão somente nos momentos de reuniões 

nacionais convocadas oficialmente ou momentos esporádicos que seus representantes são 

convocados para audiências, conferências, reuniões de trabalho, etc.. 



206 
 

Mas, o que mais interfere e dificulta o trabalho dos integrantes da CNPCT é a 

pouca efetividade da representação frente às organizações que compõem a comissão, visto a 

que muitos povos têm uma concentração apenas algumas regiões do país e outros uma 

presença em todo o território nacional.  

Para superar essa dificuldade, por iniciativa dos próprios povos e comunidades 

tradicionais foram realizadas diversas tentativas nas unidades da federação para criação de 

leis estaduais e municipais que pudessem fortalecer a estratégica da PNCPCT. No entanto, 

essas iniciativas deveriam ter sido acompanhadas por ações que buscassem manter esse 

processo de articulação por meio dos fóruns regionais de organização destes segmentos, o que 

não aconteceu. A exceção está nas regiões que as próprias comunidades buscaram esse 

processo de articulação, porém, sem uma relação assumida pela própria CNPCT. Mas, ainda 

se mantêm como um importante desafio de fortalecimento dos povos e comunidades 

tradicionais, a exemplo da Rede Puxirão criado no Paraná e Santa Catarina que tem cumprido 

esse papel. 

Ainda, com relação a CNPCT o principal desafio está na capacidade de avançar 

em temas estruturais como o “acesso aos territórios”, que mesmo com os quilombolas e 

indígenas têm se mantido em uma situação de estagnação. Portanto, não havendo avanço da 

PNPCT. 

No entanto, na pauta de “acesso aos territórios” da CNPCT estão as demandas dos 

diversos PCT´s, entre elas, aquelas que envolvem as unidades de conservação, vista a relação 

direta que grande parte dos povos e comunidades tradicionais de seus territórios com áreas de 

interesse de conservação ambiental. Porém, esta relação aflora um conflito de interesses 

estruturante na política ambiental brasileira, principalmente fazendo referencia as áreas 

protegidas. 

Este conflito está posto por não ser prioridade na política de conservação para o 

reconhecimento da possibilidade de permanência dos povos e comunidades tradicionais em 

unidades de conservação, através da categoria de uso sustentável.  Um exemplo, está no 

próprio acordo da CNPCT feito com a Casa Civil entre 2010-2011 no qual somente dos povos 

faxinalenses do Paraná seria criadas 11 Reservas de Desenvolvimento Sustentável, sendo que 

3 delas já estão com os estudos concluídos a mais de um ano sem qualquer informação sobre 

o decreto de criação, pelo contrário, a informação é que não mais estão entre as prioridade.  

Dessa forma evidenciamos que a estratégia desenvolvimentista governamental 

está voltada para as unidades de conservação de proteção integral sem a presença de pessoas, 

colocando mais um impasse e um desafio de luta para os povos e comunidades tradicionais. 
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De modo geral, estes são alguns dos elementos que compõem a relação externa 

apresentada neste trabalho que fazem referencia direta com a efetivação dos direitos 

atribuídos aos povos e comunidades tradicionais, pois tratam dos espaços de disputa e 

estratégias desenvolvimentistas que estão envolvidos os PCT´s, que para enfrentá-los, 

precisam manter organizados os espaços de articulação e incidência nas políticas públicas, os 

processos de formação e informação de lideranças e principalmente na mobilização junto às 

próprias comunidades. 

Em suma, em nenhum momento neste trabalho, tivemos a pretensão de esgotar as 

questões ou os conceitos capazes de fundamentar e analisar o processo vivido pela 

comunidade em relação aos conflitos e aos empreendimentos que foram submetidos. 

Por isso, reafirmamos que o material aqui apresentado é resultado da pesquisa 

realizada com a coordenação das oficinas de mapas e croquis da Nova Cartografia Social (no 

período de 2008-2014), a assessoria política e organizacional ao MOIRPA, por meio da Rede 

Puxirão, e o tempo de pesquisa destinado no período do mestrado em Geografia da Unicentro. 

Antes de concluir, é importante afirmar o desejo de que as pautas apresentadas 

pelos Ilhéus das quais participamos na construção, sejam efetivadas, enquanto isso não ocorre, 

continuamos no processo de luta e resistência, do qual este trabalho espera ser um documento 

que contribua também neste processo. 
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Lista de documentos anexados a pesquisa digitalmente em CD. 

1. Lei nº 17.425 de 18 de Dezembro de 2012, como Conselho Estadual de Povos 
Indígenas e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná – CPICT/PR. 5p. 

2. 16 Cartas do mapeamento realizado pelo ITC em parceria com INCRA para titulação 
das terras das Ilhas do Rio Paraná. 16p. 

3. Levantamento de perdas realizado pela APIG em 1997, com o objetivo de 
fundamentar a abertura de processos judiciais. 13p. 

4. Ações ajuizadas por meio de uma assessoria jurídica contratada pela APIG. 8p. 

5. Relação de Títulos Válidos reconhecidos atualmente pelo INCRA. 13p. 

6. Relação de Ilhéus com a identificação dos lotes, seus ocupantes e lotes sem ocupantes. 
23p. 

7. Relação de Lotes de terras demarcados e enviados para os Cartórios de Registro de 
Imóveis correspondentes aos municípios pertencentes. 33p. 

8. Relação de Títulos Anulados em 2010 pelo INCRA. 9p. 

9. Notificações de crimes ambientais dos Ilhéus Antonici e Mizael-APA. 4p. 

10.  Processo 5004.533-82.2012.404.7004 impetrado pelo Ministério Público Federal em 
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11.  Ata de fundação da APIG. 3p. 
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PR. 1p. 
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PR. 4.p 
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2011. 3p. 
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povos e comunidades tradicionais do Paraná e Santa Catarina, enviado a instituições 
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Comunidades Tradicionais, realizado em Querência do Norte-PR, maio de 2010. 
Também relatório dos encaminhamentos. 11p. 
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24.  Processo de Criação das Unidades de Conservação do Parque Nacional da Ilha 
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